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36 ncı Birleşim 

18 . 2 . 1969 Salı 

İçindekiler 

Şarla 
1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 972:973 

2. — GELEN KÂĞITLAR 973 

S. —.YOKLAMA 974,1010 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 974 

1. — Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, îlköğretmen okulu mezunu olmı-
yanlara ilköğretmen ödeneğinin verilmeme
si sebebinin ne olduğuna dair demeci. 974:975 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; üni
versite reformunun ilk basamağını teşkil 
eden ve Hükümetçe hazırlandığı bildirilen 
üniversite asistanlarına tazminat verilmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında demeci. 975 

3. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın; Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'-
nun ilköğretmen ödeneklerine, Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in üniversite asistanları 
tazminatına dair demeçlerine cevabı. 975:976 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın; memleket zabıta vakalarının üstüne 
çıkan huzursuzluğun biran önce önlenebil
mesi için T. B. M. M. ve özellikle Adalet 

Partisi parlömanterlerinin Hükümeti denet
leme ve uyarma görevlerini yerine getirme
leri gerektiğine dair demeci. 976:977 

5. — Tabiî Üye Mucip Ataklı'nm; 16 Şu
bat 1989 günü İstanbul'da cereyan eden 
olaylara dair demeci ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın cevabı. 977:982 

6. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin; 
öğretmenler yürüyüşüne katılmak üzere 
Ankara'ya gelen öğretmenlerden yüz kişilik 
bir grupla, 0. H. P. Genel Sekreteri ve di
ğer parti ileri gelenleriyle Meclis binasında 
görüşmeler yapıldığına, plânlar çizildiğine, 
Parlâmento binasının gayesi dışında kulla
nılmaması gerektiğine dair demeci. 982 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 982,994 

1. — Tütün ve Tütün Tekeli kanun ta
sarısının, havale edildiği komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanı Nanit Menteşe'-
nin önergesi. 982:983 
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Sayfa 
2. — Avukatlık kanun tasarısının, hava

le edildiği komisyonlardan beşer üye alın
mak suretiyle teşkil olunacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'in önergesi. 983 

3. — 16 Şubat 1969 Pazar günü İstan
bul'da cereyan eden olaylar hakkında Cum
huriyet Senatosu araştırması yapılmasını 
istiyen Tabiî üye Mucip Ataklı ve üç arka
daşının önergesi 983 

4. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 ta
rih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
madelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/510; 
Cumhuriyet Senatosu 1/939) (S. Sayısı : 
1202) ikinci oylaması. 983,1016:1017 

5. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralan
maları halinde Demiryollarının sorumlu
luğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 539 sa
yılı Kanunla kabul edilen Demiryolları ile 
yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Mil
letlerarası Andlaşmaya (CTV) ek Andlaş-
masının Protokollerin ve Nihai Andlaşma-
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar ve İskân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/423; Cumhuriyet Sena
tosu 1/938) (S. Sayısı : 1204) ikinci oyla
ması. 983,1018:1019 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/604; Cumhuriyet Senatosu 
1/956) (S. Sayısı: 1205) ikinci oylaması. 983, 

1020:1021 

7. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/611, Cumhuriyet 
Senatosu 1/981) (S. Sayısı: 1206) 983,1022:1023 

[ Sayfa 
8. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/613, Cumhuriyet Senatosu 
1/982) (S. Sayısı : 1207) ikinci oylaması 983: 

984,1024:1025 
9. — Tabiî üye Haydar Tuneka-

nat'm; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında Emniyet kontrolünün uygulanma
sı hususunda Anlaşma ve işbu Anlaşma 
ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçi
liği arasında teati edilen mektupların 
onaylanmasına dair kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesine dair önergesi 994 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 984,994 
1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Müllet Meclisi 1/616; 
Cumnuriyet Senatosu 1/988) (S. Sayısı : 
1209) 984:985,1026:1027 

2. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişildik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/617; 
Cumhuriyet Senatosu 1/989) (S. sayısı : 
1210) 985:986,1028:1029 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/618; Cumhuri
yet Senatosu 1/990) (S. Sayısı : 1211) 986, 

987,1030:1031 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Mehmet Özgüneş ve 34 arkadaşının, 
yazılı sorulara dair önergesi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. 994:996 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 987 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARI 987 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
I Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Orman idaresine 

970 — 
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genel bütçeden ödenen paralara dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/500) 987 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, halen yürür
lükte olan nizamnamelere dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/508) 987 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Moskova Dev
let Sirkine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bil-
gehan'm cevabı. (6/512) 987:989 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcı
ları ile hat bakıcılarına fiilî hizmet zam
mı verilmesine dir Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/514) 989 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerin
de bulunan çiftçilerimize Konya'nın Altın-
ova, Devlet Üretme Çiftliğinden tohumluk 
tahsis edilmesinin nedenlerine dair Tarım 
Bakamnda,n sözlü sorusu (6/516) 989 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Ak-
pınar bucağına bağlı Himmetuşağı ve civa
rındaki köylere dikilen kavak ve kaysı fi
danlarına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/521) 989 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, eğitim bölümlerini biti
ren öğretmenlerin hak ettikleri görevlere 
abanmamaları sebeplerine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu (6/523) 989 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Lan-
guage And Culture Center ismi ile faaliyet
te bulunan özel öğretim kurumuna dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/524) 990 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atnıaca'nın, Denizli sınırları 
içinde birbirini kesen kara ve demiryolla
rına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/460) 990 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, et fiyatlarındaki ar-

8&yfa 
tıslara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/468) 990 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, dış memleketlere se
yahat edecek vatandaşlara dair Başbakan
dan Sözlü sorusu (6/469) 990 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaica'nm, tütün ekicileri
nin durumuna dair Başbakandan Sözlü so
rusu ve Başbakan adına Gümrük ve Tekel 
Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı. (6/483) 990: 
-W^1 ' ~ 994 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocalgil'in, Erzurum'da sağ
lık ocağı ve sağlık evi sayılarına dair Sağ
lık Balkanından sözlü sorusu (6/528) 994 

14. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Hilmi Soydan'uı, üç ilçeyi Maraş'a bağlı-
yan yolun asfalt yapımına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 994 

15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, Bankaların yılbaşların
da özel günlerinde dağıttıkları ikramiye 
ve hediyelerin bir yıllık yekûnuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/530) 994 

B) YAZILI SORFLAR VE CEVAP
LARI 1010 

1. —' Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Türkiye'deki 
trafik kazalarına dair, yazılı soru önergesi 
ve içişleri Bakanı Faruk Sükân'm cevabı 
(7/503) 1010:1013 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Cemal Yıldırım'm, sermayesi yaban
cı şirketler tarafından temin edilen Mon
taj Sanayiinin tesis sayılarına dair yazılı 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un cevabı (7/507) 1013:1014 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Ankara - Kızılca
hamam yolunun atışlar dolayısiyle kapan
masına dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
cevabı (7/528) 1014:1015 

8. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞ
TIRMASI 996 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçakanat'ın, Türkiye Cumhuri-

— 971 — 



C. Senatosu B : 38 18 . 2 . 1969 O : 1 

Sayfa 
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunan Kredi Anlaş

masına dair Senato 
önergesi (10/23) 

araştırması 
Sayfa 

istiyen 
996:1009 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun üyesi Refet Rendeci; Bay azıt Ku
lesine çekilen kırmızı bayrak hâdisesi üzerinde 
durarak, bu gibi hareketlerin hürriyet olmadı
ğını, buna cesaret edenlerin en ağır şekilde ce
zalandırılması gerektiğini belirtti. 

Arsa Ofisi kanunu tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan dörder üye alınarak teş
kil edilecek geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair imar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğîn'mm önergesi okundu, kabul olundu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men'in, Kontenjan Grupu üyeliğinden istifa et
tiğine dair Grup Genel Sekreterliği yazısı okun
du, bilgi edinildi. 

Başkan; Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, 
Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılması ile 
ilgili bir önergesinin bulunduğunu, Başkanlık
ça usule uygun görülmiyen bu önerge hakkın
da, halen salonda bulunmıyan önerge sahibi ile 
görüştükten sonra muamele yapılacağını bil
dirdi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal Tarlan 
ve Hüsnü Dikeeligil'e izin verilmesi baklanda 
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinleri kabul 
olundu. 

İmar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkında 7113 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna 
bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve iskân Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının kanun
laşması kabul edildi. 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi ; 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin ona
yı; 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesi, 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 
1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yocn ve bagaj taşımalarına mü-
taallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek 
Andlaşmanın protokollerin ve nihai Andlaşma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğu; 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarılarının görüşülmesi bitirildi. Yapı
lan açık oylamada yeter çoğunluk bulunmadığı 
görüldüğünden, tasarıların, gelecek birleşimde, 
tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

18 Şubat 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekii 

Mehmet Ün aldı 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artıık 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer JJcuzal 

nıac 

972 
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Yazılı sorular \ 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 

Hikmet İşmen'in, Kocaeli, Sakarya, Bolu illeri
ne kaçar kilo Meksiko tipi buğday tohumluğu 
tahsis edildiğine dair yazılı soru önergesi, Ta- | 

2. — GELEN 

TASARILAR j 
1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde- j 

lerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırıl
ması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sa
yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu- | 
addel geçici 4 ncii maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/592; Cum
huriyet Senatosu 1/984) (Malî ve İktisadi İş
ler, Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 
14 er gün) 

2. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet eclisi 1/559; Cumhuriyet 
Sanatosu 1/985) (İçişleri, Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : 29 ar gün) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra bir 
(e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Senatosu j 
1/986) (Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma, 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) Müddet : i 
22,5 er gün) | 

4. — Avukatlık kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/313; Cumhuriyet Senatosu 1/987) (Sosyal İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) Müd
det : 30 ar gün) 

rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/535) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kaplan'm, ödenmiyen eğitim ödenekleri tu
tarına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/536) 

KÂĞITLAR 

RAPORLAR 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletler
arası Atom Enerjisi Ajansı arasında Emniyet 
kontrolünün uygulanması hususunda Anlaşma 
ve işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Ba
kanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Büyük
elçiliği arasında teati edilen mektupların onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/584; Cumhuriyet Senatosu 1/973) (S. 
Sayısı : 1208) 

6. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/616; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1209) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
y:lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt-
ve Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/617; Cumhuriyet Senatosu 1/989) (S. Sayı
sı : 1210) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Butça Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/618; Cumhuriyet Senatosu 1/990) (S. Sayı
sı : 1211) 

— 973 — 



C. Senatosu B : 36 18 . 2 . 1969 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvakili Lütfü Tokoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 36 ncı I birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Muhterem senatörler yeter 
sayı var. Müzakerelere geçiyoruz efendim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tehir dağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'-
nun; İlk öğretmen okulu mezunu ohnıyanlara ilk 
öğretmen ödeneğinin verilmemesi sebebinin ne ol
duğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var, 
sırasiyle okuyor ve söz veriyorum efendim. 
«Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına. 

İçtüzüğümüz gereğince gündem dışı söz is
tirham ediyorum. Konuşmamın konusu; bir kı
sım ilkokul öğretmenlerinin bir içtihat gereğin
ce ilkokul öğretmeni ödeneğinden yoksun bıra
kılmak isteğine ilişkin olacaktır. Konunun önem 
ve müstaceliyeti derkârdır. Meclisler kısa bir 
süre sonra çalışmalarına ara vereceklerdir. Bu 
nedenle en çok 10 dakika sürecek konuşmama 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim». De
mektedir, Sayın Hayri Mumcuoğlu. Sayın Mum-
cuoğlu buyurunuz efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, evvelemirde 
muihterem Başkana gündem dışı konuşma tale
bimi is'af buyurduğu için arzı şükran eylerim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Baka
nının da Senatomuzda bulunmasını konuşmamın 
konusuna ilişkin bir içtihadın sahibi bakanlığın 
başında bulunması sebebiyle hayırlı bir tesadüf 
addederim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Baş
kanın okuduğu yazımda sunduğum gibi, Maliye 
Bakanlığı, Bütçe ve Malî Kontrol ûenel Mü
dürlüğü ifadeli bir yazısında ilkokul öğretmen
lerinden öğretmen okulu mezunu olmıyanlara, 
esasen çok kifayetsiz miktarda olan ilk öğretmen 

ödeneğinin verilmemesini bildirmiş. Millî Eği
tim Bakanlığı da bu içtihadı kapsıyan genel
geyi illere göndermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakerelerin
de de dile getirildi, esasen ilkokul öğretmenleri 
ödeneklerini, hususiyle bu yıl içerisinde ve za
manında alamamışlardır. Maliye Bakanlığının 
arz ettiğim yazısında ancak öğretmen okulu me
zunu olanların ilköğretmen ödeneğine müstahak 
olacakları, 285 sayıh Kanuna göre ilkokul öğ
retmeni olanların bundan mahrum edilecekleri 
yazılıdır. Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle 
bu içtihada, bu anlayışa mesnet olan 285 sayıh 
Kanunun 1 nci maddesi tamamen bu içtihadın, 
biraz tabirim lütfen mazur görülsün, indî bir 
kanaat olduğu kanısını açıkça gösterecek mahi
yettedir. Şimdi 285 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi aynen, 11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince asker
lik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanlardan öğretmenlik mes
lekine girmek istiyenler, başarıları usulüne göre 
tesbit edilmiş olmak şartiyle, ilkokul öğret
menliğine tâyin edilirler.» Maddenin metni, açık 
ifadesi budur. Bu ifadeden bunların asil öğret
men sayılmamaları lâzımgeleceği anlamını çı
karmak, ancak nefi Hazine zihniyetiyle hareket 
etmenin bir ifadesi olur. Bu itibarla konuşma
mın başında da arz ettiğim gibi esasen çok 
kifayetsiz derecede, yetersiz derecede bulunan, 
10ü lira, 150 lira gibi bir ödeneğin öğretmenler 
arasında bir tefrik yapılarak bunlara verilme
mesi şüphesiz 443 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin sureti katiyede kastı dışındadır. 
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Arkadaşlarım asıl mühimmi 1964 yılından iti
baren 285 sayılı Kanuna göre öğretmen olan
lardan verilen ödeneklerin geri istenmesi gibi 
bir endişenin de tahassül etmesidir. Bu nedenle 
Sayın Hükümetten ricam bu içtihaddan lütfen 
dönüp öğretmenleri huzura kavuşturacak bir 
genelge ile bu paraların geri alınmıyacağı ve 
ödeneklerin verilmekte devanı edileceği bildiril
melidir. Eğer Hükümet bu kanısında ısrar eder
se bir kanunla, bir Hükümet tasarrufu ile bu 
tashih edilmelidir. Maruzatım bundan ibarettir, 
teşekkürlerimi sunarım, efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu teşekkür 
ederim efendim. 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Üniversi
te reformunun ilk basamağım te§kil eden ve Hü
kümetçe hazırlandığı bildirilen üniversite asis
tanlarına tazminat verilmesine dair kanun tasa
rısı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Üniversite asistanlarına tazmi
nat verilmesi ile ilgili olarak 18 . 2 . 1969 gün
lü birleşimde gündem dışı 5 dakikalık bir ko 
nuşma yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. 
Demektedir Sayın Yiğit Köker. Sayın Köker 
buyurunuz efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, muihterem arkadaşlarım, taraflı, tarafsız 
bütün çevrelerce yapılmasında ittifak olunan 
üniversite reformunun belki de ilk basamağını 
teşkil eden üniversite asistanlanmıza tazminat 
verilmesi hakkımdaki Hükümetçe hazırlandığı 
ifade plunan tasarının bugüne kadar Yüce Mec
lislere sevk edilmeyişini üzüntü ile kaydetmek 
isterim. Bugün aynı eğitim müesseselerinde va
zife gören hizmetlilerden çok daha düşük mik
tarda maaş almak suretiyle ilim yapmaya âde
ta zorlanan asistanlanmızdan büyük bir ekse
riyetinin 500 - 600 civannda maaş aldıklarını 
ifade edersem haksızlık yapmamış olurum. Mad
di müzayaka içinde bulunan insanlardan ilim 
beklemek, araktırma beklemeye kimsenin hak
kı yoktur. Yannm değerli birer öğretim üyesi 
olmaya namzet, değerli asistanlarımızı bugün
kü hallerinde kaderleriyle başbaşa bırakmaya 
hiçbir arkadaşımın ve hükümetimizin rıza gös-
termiyeceğine de emin bulunuyorum. 

Malî portesi 60 milyon lira civarında bir 
rakama baliğ olan asistanlara tazminat veril
mesini öngören tasarının önümüzdeki malî yıl 

başından itibaren mer'i olacak şekilde yüce 
meclislerden geçerek kanunlaşmasında büyük 
memleket yararı gördüğümü de ifade etmek is
terim. Bugünkü çeşitli teadül kanunlan ve taz
minat kanunlariyle devletin maaş sistemi tam 
bir keşmekeç içindedir. Sesini duyurabilen taz
minat almış ve fakat devletin durumlarını da
ha iyi takdir edeceğine inanarak derdini dile 
getiremiyenler tazminat alamamıştır. Kanaa
timce 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
aksak görülen maddeleri tadil olunarak, bu 
mevzudaki reformun da gerçekleştirilmesindje 
zaruret vardır. Aynı hizmeti gören ve fakat 
çalıştıklan müesseseler ayn olan, aynı mesüe-
ke mensup iki memurdan birisinin tazminat al
dığı diğerinin alamadığı gerçeği karşısında 
780 000 memur ve hizmetlinin devlet memura, 
mahallî idare memuru, iktisadi devlet teşekkü
lü memuru gibi her hangi bir tefrik de yapıl
madan yeni ve âdil bir ücret sistemine bağlan
ması zamanının geldiğini ve tazminat vermek 
gibi palyatif tedbirlere bu meselenin altından 
çıkılamıyacağını yüksek huzurlarınızda bir ke
re daha ifade etmek isterim. 

Netice olarak, durumları cidden çok müş
kül olan ve memleketimizin kendilerinden ilim 
adamı olarak büyük hizmetler beklediği asis
tanlara tazminat verilmesi hakkındaki tasarı
nın Yüce Meclislere acilen şevki hususunda sa
yın hükümetin anlayış göstermesi dileği ile 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞEâif — Sayın Köker teşekkür ederim. 

3. — Maliye Bakanı Cihat Bilgcharüm; Te
kirdağ Üyesi Hayri Jlumcuoğlu'nun ilköğret
men ödeneklerine, A?ıkara Üyesi Yiğit Köker'
in üniversite asistanları tazminatına dair demeç
lerine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler, gündem dışı konuşulan mevzuların 
her ikisi de Maliye Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. Saym Mumcuoğlu arkadaşımızın vâki be-
yanlannı inceleyip mütaakıp celsede arzı ma
lûmat edeceğim. Yalnız Saym Köker arkada
şımızın asistanlarla ilgili olarak gündem dışı 
konuşmasına kısaca arzı malûmat etmek isti
yorum. 
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Muhterem arkadaşlar, asistanlar konusu 
gerçekten bizim üzerinde uzun zamandan beri 
durduğumuz bir mevzudur. Bu konuda üni
versite senatolarının almış bulundukları karar
lar ve böylece üniversite tarafından hazırlan
mış ve Millî Eğitim Bakanlığınca görüşü bildi
rilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiş 
bulunan kanun tasarısı üzerindeki incelemeler 
devam etmektedir. Bu konuda gerçekten birta
kım asistanların, bilhassa sosyal bilimler asis
tanlarının çok az ücret almış oldukları hususu 
bir vakıadır. Bunların terfih edilmesi ve geçim 
şartlarının düzeltilmesi hususundaki çalışma
lar devam etmektedir. Öyle zannediyorum ki, 
teknik seviyede yapılan bu çalışmalar bir iki 
gün içinde bitirilecek ve hazırlanacak kanun 
tasarısı yüksek Meclislere sevkedilecektir. An
cak, burada bir noktayı tebarüz ettirmekte fay
da vardır. Arkadaşlarımız bunun 1 Mart 19£û 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini arzu 
etmektedirler. Hükümet olarak biz bu arzuya 
katılmaktayız. Ancak, bildiğiniz gibi halen Mec
lislerde bütçenin devam etmiş olması ve büt
çenin sonunda bir ara verilmesi doiayısiyle zan
nediyorum ki, kanunun mer'iyete girmesi hu
susu biraz zaman alacaktır. Ama bizim hükü
met olarak sevkedeceğimiz kanun tasarısında 
bu kanunun 1 Mart 1969 dan itibaren yürürlü
ğe gireceğini yüksek heyetlerin tasvibine arz 
edeceğimize ve yüksek Meclislerin de bu konu
da zannediyorum ki, aynen kabul edeceğine 
göre asistanlarla ilgili kanunun gecikmiş olma
sı bunlarla ilgili hükümlerin 1 Mart 1969 da 
yürürlüğe gireceği cihetle her hangi bir aksa
ma yapmıyacağını burada arz etmek istiyorum. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanına teşek
kür ederim. Bir takrir vardır okutuyorum. 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekaia'nın; { 
memleket zabıta vakalarının üstüne çıkan hu- j 
zursuzluğun biran önce önlenebilmesi için T. B. j 
M. M. ve özellikle Adalet Partisi parlömanter- j 
lerinin hükümeti denetleme ve uyarma görevle- \ 
rmi yerine getirmeleri gerektiğine dair demeci. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son olaylara bir çare bulunması hakkında 

gündem dışı dört, beş dakika konuşmak isti
yorum, izninizi saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurunuz efen
dim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 

Açıkça görmeli ve söylemeliyiz M, Türkiye 
ciddî huzursuzluk içindedir. Olaylar adi zabıta 
vakıaları halinden çıkmıştır. 

Bir yandan, vatandaşla Devlet kuvvetleri 
karşıkarşıya gelmekte, silâhlar çekümekte, 
insanlar ölmektedir. 

öte yandan; gençler gençlerin, halk halknı 
karşısına dikilmekte, düşman gibi döğüşmekte, 
kan dökülmekte, kardeş kardeşi öldürmektedir. 

Bu yüzden, toplum tedirgin ve endişelidir. 
Kanun ve nizamı sağhyacak meşru otorite 

etkisiz kalmaktadır. 
Hükümet, kendisinâ tereddütlere kaptırmış, 

inisiyatifi elden kaçırmış; olayların gerçek ne
denlerini araştırarak onlara temel çareler bula
cağı yerde, ceza sınırlarını genişleten ve ceza
ları artıran bir tasarıya yani zor ve şiddet 
tedbirlerine bütün ümitlerini bağlamış görün
mektedir. 

Memleketin selâmeti, bu halleri çabuk ön
lemeyi gerektirir. 

Aksi takdirde kanun ve nizam hâkimiyeti, 
millî huzur ve güvenlik yerine anarşiye yol 
açılmış olacaktır. 

Bunun ise, nelere malolacağı ve kimlerin 
işine yarıyacağı belli değildir. 

Hükümet, bu ciddî rahatsızlıkları gidere
cek köklü tedbirler bulmakta geciktiğine, ve 
demokrasinin tabiî bir geleceği olan meşru si
yasi kuruluşlarla istişareyi de kabul etmediği
ne göre, millî sorunlar sahipsiz ve çaresiz kala
cak demektir. 

Böyle olduğuna göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve özellikle Adalet Partili senatör ve 
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milletvekilleri, Hükümeti denetleme ve uyar
ma görevlerini süratle yerine getirmeli; millî 
huzur ve güveni sağlamak için Hükümet nez-
dimde olumlu müdahaleyi zamanında yapmalı
dır., Bu ümitle Yüce Senatoyu saygılarla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beka-
ta. Bir takrir daha var onu da okutuyorum. 

5. — Tabiî Üye Mucip Atakh'nm; 16 Şubat 
1969 günü İstanbul'da cereyan eden olaylara 
dair demeci ve İçişleri Bakanı Faruk Siikan'm 
cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son yıllarda yurdun çeşitli bölgelerinde vu

kua gelen huzuru bozan ve siyasi tansiyonu 
artıran olayların normal bir duruma döndürü-
lebilmesi hususunda görüş, tedbir ve teklifleri
mi arz etmek üzere beş dakikalık bir gündem 
dışı bir konuşma imkânı verilmesini arz ede
rim. 

Tabiî üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Sayın Ataklı buyurunuz efen
dim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, iktidarın partizan içiş
leri Bakam ve onun emrindeki idarecilerin ter-
tipîeriyle son günlerde yurdun dört köşesinde 
cereyan eden ve dış kaynaklardan da yönelti
len silâhlı ümmetçi saldırılar 16 Şubat 1969 
Pazar günü kanlı bir neticeye ulaşmış ve mil
lî şuurda devlet otoritesi kavramını da bu 
olaylar yıkmıştır. Adalet Partisi, iktidarı dev
raldığı günden beri Anayasanın hudutları için
de yapılan her kanuni toplantı ve yürüyüşü 
çıkarlarına din istismarı ve ümmetçi militanla
rın desteğinde bularak ve kanunları çiğniyerek 
saldırılara hedef yapmaktadır. Bu davranış 
ve bu davranışların tertipçisi iktidar hırsı uğ
runa milleti kamplara bölme zihniyetiyle ma
lûl İçişleri Bakanı ve onun emrindeki toplum 
polisi ve yeteneksiz idare âmirleri, bunlar tara
fından desteklenerek gerçekten milliyetçi ve 
devrimdi ne Rus ne Amerikan yardakçısı ol
mıyan Atatürkçü kuşaklara karşı yaptırılan 
sopalı, bıçaklı tabancalı saldırılar rejimi sonu 
nereye varacağı belli olmıyan bir badireye 
sürüklenmektedir. Bütün Hükümet kuvvetleri-

j nin ve devletin emniyet müesseselerinin dev-
j rimci zihniyeti ve onun Anayasa içindeki dav-
j ranışlarım millî yaralara uymıyan kötü bir an-
| layış ve partizanca bir zihniyetle düzmece ra

porlar ve tertiplerle idraki az sorumlulara 
I jurnal etmesi ve kamu oyuna bu vatansever 
| davranışları rejim düşmanı gibi gösterme gay

reti millî olmıyan milliyetçilikle bağdaşamı-
yan bir davranıştır. Bu millî güçleri CİA nın 
bir peyki haline getirmek çabası ise en hafif 

i tâbiri ile bağımsızlık ve demokrasi düzen an-
j layışı ile bağdaşamaz. Kişiliği belli bir yaban

cı büyükelçisinin bu bölücü davranışlarda faal 
rolde bulunması ve bu faaliyetlerin Hükümet 

| ve diğer sorumlu kişiler nezdinde itibar kazan-
î ması Atatürk Türkiye'sinde yüz kızartıcı, hay

siyet kırıcı bir davranıştır. Bu büyük millet ne 
Eusun uşağı ne de Amerika'nın ırgatı değil
dir. 

Sayın senatörler, son istanbul olaylarında 
başta Hükümet, onun içişleri Bakam saldırı
nın yapılacağını bildiği halde gerekli bütün 
tedbirleri almıyan İstanbul valisi ve toplum 
polisi sorumluları suçludurlar. İktidara şunu 

î bir kere daha hatırlatmak isterim ki, perde 
I arkasından girişilen ve çeşitli tahriklerle hi

maye edilen saldırgan kuvvetler kullanma po
litikası ve bu olayları bâzı kötü niyetli emel
lerin gerekçesi haline getirmek gayretleri her
kesten evvel bu oyunların tertipçilerini boğa
caktır. (A. P. sıralarından siz de biraz oyna
mayın sesleri) Zorbalığı meşru kılan devlet gü
cünü zorbalardan yana kullanan bir iktidar 
meşru bir iktidar olamaz. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Millet tâ
yin eder. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Tarihte hiç
bir suçun cezasız kalmadığı unutulmamalıdır. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Lütfen 
tavaih etsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, bu son cümleni
zi lütfen tavzih etmenizi rica ediyorum. (Gü
rültüler) Müsaade ediniz Başkanlık vazifesini 

. müdrik bulunmaktadır. Kendilerinden tavzih 
etmelerini rica ettim, efendim. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, tavzih ediyorum. Söylediğim gerçektir. 
Zorbalığı meşru kılan devlet gücünü zorba
lardan yana kullanan bir iktidar meşru bir ik-
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tiidar olamaz, diyorum. Eğer mevcut iktidar 
bu nitelikte ise gayrimeşrudur, diyorum. Tak
sim meydanında... 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, meselelerimizi 
vuzuiha getirelim. Şimdi bunu aynı kanaate 
saibibolarak mı ifade ediyorsunuz, yoksa bunu 
mücerret bir hâdise olarak mı izah ediyorsu
nuz? Onu lütfen tavzih edin. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Benim bu
radaki beyanım gayet açıktır. Bu nitelikte 
olan iktidarları kasdediyorum. 

BAŞKAN — Riyaset anlıyamadığı için rica 
ediyor, efendim. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Taksim 
meydanında şer kuvvetlerinin şehidetıtiği va
tandaşlarımıza Tanrıdan rahmet ve yaralılara 
âcil şifalar dilerim. Elbette ki, bunların hak
ları aranacak ve suçlular adalet Önünde hesap 
vereceklerdir. Ayrıca Hükümetten, idareden 
ve bu olayların işbirlikçilerinden hesap sorula
caktır. 

Sayın senatörler, Anayasa dışı ve kanunsuz 
her türlü davranışın karşısında olduğumuzu 
bu kürsüden birçok defalar belMmiştim. Bu 
defa da iktidara şunu hatırlatmak isterim ki, 
Hükümet tutum ve davranışları ile rejimi her 
gün biraz daha çıkmaza götürerek Anayasa 
dışına düşmektedir. Nizamı korumakla yü
kümlü olan devlet kuvve(tl«rinin özellMe top
lum polisinin kanunlar içerisinde görev yap
ması sağlanmalıdır. Bugün büyük olayların 
başlangıcında bulunuyoruz. Bu olayların do
ğuracağı vahîm sonuçları müdrik olımıyan Hü
kümetin istifa ederek idareyi, daha muktedir 
ellere terk etmesinde rejim bakımından, büyük 
faydalar vardır. Saygılarımla. (Sol ve orta 
sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın içiş
leri Bakanı 

Buyurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından 
istifa et, sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şimdi suç
lular yakalandı, yakalanacak diyeceksiniz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Siz yal
nız sırıtırsınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, sıradasınız, 
efendim. 

(içişleri Bakanı A. P. sıralarından alkışlar 
arasında kürsüye geldi.) 

İÇİŞLERİ BAKANİ FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Değerli Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun kıymetli üyeleri; Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin mesul bir Bakanı 
olarak Devlet sorumluluğunun ağırlığının idra
ki içinde konuşacağım. Suçluların, kindarların, 
hırslarını, kinlerini hâlâ tatmin edememiş suç
lu kimselerin haleti ruhiyesi içinde konuşmı-
yacağım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O belli olmaz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Siz de suç 

ortağısınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Bütün hareketleri, bütün icraatı, bü
tün faaliyetleri Cumhuriyet kanunlarından 
kuvvet alarak... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

Muhterem senatörler, karşılıklı olarak ko
nuştuğumuz takdirde tarihe geçecek hiçbir şe
yimiz olmaz. Ama müsaade ederseniz mesul bir 
Bakan konuşuyor. Onun tarihe intikal edecek 
olan sözlerini kesmemekte isabet vardır. Heyeti 
Umumiyenizden bu hususta titiz davranmanızı 
istirham ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Yüce Milletin iradesi ile serbest ve 
hür seçimle bütün kösteklemelere rağmen, bü
tün yan kuvvetlerin, şer kuvvetlerin kullanıl
masına rağmen iktidara gelen Adalet Partisi 
Hükümetinin 3,5 seneye yakın faaliyet ve ic
raatlarında kanun dışı, nizam dışı, hür de
mokratik nizam dışı ve müesses Anayasamız 
dışı tek bir hareket ve icraatı ortaya koymanızı 
içişleri Bakanı olarak, Hükümet olarak sizi da
vet ediyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Çekil de göre
lim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Meclisi 
bastın.. (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Lütfen sakin olun beyefendiler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika rica 
edeyim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Korkak insanların hissiyatı ile ko
nuşmayın. 
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NURETTİN AKYURT (Malatya) — Korkak 
asıl sensin. Korkak diyemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika rica 
edeyim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hainler korkak olurlar. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Hain sizsiniz, 

hainin kendisisin.. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Yaranız 
varsa gocunursunuz. (A. P. ve Millî Birlik 
Grupu senatörleri arasında karşılıklı münakaşa 
ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, müsaade 
eder misiniz, Başkanlık, vazifesini yapabilsin? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Lütfen tansiyonu düşürecekse... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Başkanlık, vazifesini müsaade 
ederseniz yapabilsin. Muhterem senatörler, Sa
yın Bakan. (Karşılıklı anlaşılamıyan sesler ve 
gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Arkadaşlar, gayet sakin konuşuyo
rum, müsaade buyurun, özür dilerim, sakin 
konuşuyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Müsaade edin 
efendim. Muhterem senatörler, Sayın Bakan; 
Yüce Senatonun mehabetine uygun elfazın kul
lanılmasını konuşmacılardan rica ediyorum. 
Aksi takdirde bu hususta çok titiz davranaca
ğımı önceden ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, konuşmacılara karşı bu 
vâki tutumumu muhterem Senatonun mümes
sili olarak muhterem Senatör arkadaşlarımı da 
onlardan aldığım ilham ile ve onlara niyabeten 
aynı şekilde davranacağımı arz etmek isterim. 
Mesele burada Cumhuriyet Senatosunun meha
betini muhafaza etmekten ibarettir ve hâdise
leri açık kalble oylamaktan ibarettir. 

Sayın Bakan buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli arkadaşlarım; Adalet Par
tisi iktidarı olarak bugüne kadar, tekrar edi
yorum, faaliyet ve icraatımızın hesabını verme
ye şimdiye kadar hazır olduğumuz gibi bundan 
sonra da yapılan, yapılmış bulunan her türlü 
icraatın hesabının kontrolünü Yüce Meclislerde 
Türk efkârı umumiyesinde yapmaya âmade-

j yiz. Son olaylarda da tutum ortadadır. Müsaa
de buyurulursa bugünün şartları ve havası iti
bariyle; sinirler gergin, tansiyon yüksek, hisler 
hâkim. Hâdiseler soğukluğunu kazandıktan 
daha objektif ölçüler, akıl ve mantık, aklıselim 
hâkim olduktan sonra bu kürsüye bütün millet 
huzuriyle ilgili böyle konular getirilmiş olsalar
dı, getirselerdi çok daha yerinde olur ve millet 
hayrına olurdu. 

Değerli senatörler şunu arz etmek istiyorum. 
Millet huzurunun, yurt emniyet ve asayişinin 
yurt sükûnunun temin ve tesis yeri her şeyden 
önce millet adına hizmet gören millete niyabe
ten vazife gören T. B. M. M. dir. Yüce Parlâ-
mentolarımızdır. Burada yapılacak ve yapılan 
her türlü beyanın her türlü mesuliyet dışı sözün, 
cümlenin bütün yurt sathında vatandaşlar üze
rinde inikasları ve tesirleri vardır. Eğer bu mem
lekette şu veya bu sebeple muayyen hâdiselerle 
huzur ve sükûn meselesi, asayiş meselesi mev
cut ise zannediyorum ki, bunun vebal ve mesu
liyeti de iktidar kadar bu çatının altında bu
lunan kimselerin de payları ve mesuliyetleri ol
ması iktiza eder. Bu vatanı, aziz yurdumuzu 
büyük milleti, bütün bu çalkantılardan huzur 
bozucu hâdiselerden ve arzu edilen kalkınmaya, 
hür demokratik nizam içerisinde götürmek ka-
rarlılığındaysak, ki bunun gayreti içindeyiz ik
tidarın kusurları dahi olsa bir Bakanın hataları 
dahi olsa bunu istismar ederek vatanı huzursuz
luğa sevk etmeye istikrarı bozmaya vatandaşlar 
arasında tedirginlik yaratmaya kimsenin hakkı 
yoktur. (Bravo sesleri). 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vazifesini 
yapmasını istiyoruz. (Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sus. 
(Gürültüler) 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Çık dışarı, 
konuşma. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Başka türlü 
düşünmüyoruz. Vazifenin yapılmasını istiyo
ruz. (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bunları beyan ederken vazifenin ya
pılmasının yüzde yüz taraftarı olduğumu, yüz
de yüz böyle anladığımı beyan ediyorum Sayın 
özden. Başka türlü düşünmüyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Biz de vazi-
| feni yapmanı istiyoruz. (Gürültüler) 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Evet memnuniyetle... 

BAŞKAN — Saym Bakan bir dakika rica 
edebilir miyim? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Vazifeyi yaparken karşılıklı tahrik
lerden, karşılıklı sinirleri ve tansiyonu yükselti
ci hareketlerden tevakki etmemiz lâzım. Her
kesten de önce, evet iktidarın, iktidarın sorumlu 
Mmselerinin çok daha müsamahakâr, çok daha 
sabırlı, çok daha soğukkanlı olması iktiza eder. 

Ama Sayın Ataklı vicdanınıza hitabediyo-
rum. Biraz evvelki konuşmanız aynı anlayış ve 
aynı haleti ruhiye içinde yapıldığını, 24 saat 
sonra lütfen vicdan muhasebesi yaparak insaflı 
vicdanlı insanların idrakine sevk ederek ya
pın, ondan sonra bunların muhasebesini burada 
konuşalım. 

Sizden istirham ederim, dâvamız siyasi ihti
raslarla muayyen siyasi oyunlarla, art düşünce
lerle, peşin hükümlerle bu aziz vatanı artık hu
zursuzluğa götürmek değildir. Günah olur bu 
memlekete aziz arkadaşlarım. (Bravo sesleri) 
Türk Devletinin, en son müstakil Türk Devleti
dir Türkiye. Daha başka iltica edeceğimiz yer 
yoktur. Onun için el birliğiyle bütün kusurları
mızı tam bir vatanperverlik anlayışı içerisinde 
milletin selâmeti için, vatan hainlerine fırsat 
vermiyecek tarzda siyasi ve hissi kanaatleri bir 
tarafa atmak suretiyle muayyen noktalarda bir
leşmemiz iktiza eder. (Bravo sesleri) 

Sizi şerefimizle temin ediyorum; A. P. nin, 
A. P. iktidarının faziletli bir insanı olarak arz 
ediyorum. Müsaade ederseniz bir parentez aça
yım. 

Sayın Ataklı, ben 1233 Harbinde askere gi
den, Kolağası dönen, Moskof mezalimine kargı 
büyük hizmet veren bir askerin torunuyum. Be
nim babam İstiklâl Madalyası taşır. (Bravo ses
leri) Bu asalete her milletin mesuliyet almış fer
di gibi bu duygulara sahip, ocağında Moskofun, 
bolşevikiiğin ne olduğunu ailesine miras bıra
kan bir insan olarak ama hissî ölçüler içerisinde 
değil, Devlet menfaatlerini daima millet menfa
atleri için ve geçici makamların zebunu olmadan 
bir köy çocuğu olarak bir Anadolu çocuğu ola
rak arz ediyorum. Biz vatan haini olamayız, 
biz tertipçi olamayız. (A. P. sıralarından alkış
lar, bravo sesleri) Hiç kimse olamaz, kabul et

miyorum. Şu çatının altın ila bulunan herkes 
mutlaka bu memleketin selâmeti için hizmet gö
rür. Bütün hislerinize rağmen siz vatanperver 
insansınız biz aksini söylemiyoruz. Bir münase
betle şunu söyledim. Zaıf içinde söylemiyorum. 
Ben zulme muarız kalmış insanını. Ben nef
simde haksızlıkların her çeşidini tatmış insanım. 
Ama hakkı söylüyorum, Saym Ataklı hakikati 
söylüyorum. Siz Türk ordusuna hizmet görmüş 
insanlarsınız karşınızdaki insanları siyasi kana
atlerinden dolayı milletin huzurunu bozma paha
sına lütfen itham etmeyiniz. Tertipçiliklerle, 
kundaklamayınız."''Bundan bu memleket sarar 
görür, millî huzurunuz sarar r^rür arkadaşlar. 

SUPHİ GÜBSGYTBAK (Tabiî Üye) — Biz 
kundaklamıyoruz. 

EKREM ÖEDSH (istanbul) — istanbul olay
larımı anlat, Sayın Bakan... 

ÎÖİBLEEİ BAKAîTI FARUK SÜEAN (De
vamla) — Arz edeceğim, arz edeceğim müsaade 
buyurun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermeyiniz. 
Buyurunuz, devam ediniz konuşmanıza efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAH (De
vamla) — Tekrar ediyorum, tertipçilikle itham 
edilen Hükümet ve onun mesul Bakanı olarak 
buraya vesikalar, deliller getirilsin, millet huzu
runla açıklansın. Ama son olarak bu mevzuda 
sunu söylüyorum. Lütfen millet huzurunu bo
zacak hissi hareketlerden kundakçılıklardan 
vazgeçelim. Hizam dışı ve kanun dışı hareketle
rin içerisinde olmayalım. Vesikaları da var
dır olmayalım. Münakaşasını münasip ölçüler 
içerisinde akıl ve mantık ölçüleri içerisinde ve 
şu çatıya yakışır mesuliyet anlayışı içerisinde 
yapalım. Sert olur ama millet huzurunu boza
cak mahiyette olmamalıdır. Millet kalkınmaya 
muhtaçtır, huzura muhtaçtır. Bir iktisadi ve 
sosyal kalkınma devresine girmişizdir. Bunu el
birliğiyle yürütelim. Hür rejimin müdafaasını 
yapıyoruz, 6 ay sonra seçimler var. Millet hu
zuruna çıkarız, sisin de yaptığınız gibi herkesin 
yaptığı gibi millet hakemimizdir, herkez Allah 
huzurunda elini vicdanına koyar anasının ak sü
tü gibi reyini kullanır. Kime teveccüh, kime iti
madını mazhar kılarsa millet, o gelir idare eder. 
Bizim yolumuz budur arkadaşlar. Ve elbet bu 
yol hak yolu, millet yolu bu şekilde millete hiz
met yolu olur demokratik rejimlerde. 
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Arkadaşlarım, İstanbul olaylarını arz Geliyo
rum. istanbul'da, son 10 günden beri cereyan 
eden hâdiselerin mahiyeti, cereyan tarzı, cere
yan eden sloganlar, kanun içi, kanun dışı yürü
yüşler malûm, Pazar günü bu mitinglerden bir 
tanesi. Balan bunun tefsirine girmiyorum. Bu
nun tahlilini de yapmıyacağım, bugünün hissiya
tı ve havası içinde ben ynpmıyaoağım. Yapma 
imkânı hâsıl olaoak, bunlar ortaya konacak da
ha soğukkanlı her şey vesikalariyle ortaya ko
nacak ve değerlendirilecek. Şimdi daha sübjek
tif oluruz, Hislerimiz hakim olur, tahrik ede
biliriz. Onun için Den ü'ükümet asası olarak 
bunları samana bırak"yoru.^. 

Yapılan yûrüydş kanım: idi, S - 7 bin k'ü-
lik grup Tai'sim'e kadar gelmiştir emniyet ted
birleri alınmak suretiyle, istanbul Valili ve 
idareciler hadiseler cıkabile?0-'?]'. ihtimaline bina
en saat 3,5 tan itibaren Taksini meydanım ta-
m.amcn boşaltmalardır, Ama geziye gelo?ı in
sanlara saLkvısı olmryan orada bulunan, Pazar 
günü iyi biv havada bulunan knlabahk insanları 
sen hâdice çıkaracakça diye kolundan tutup 
atmaya kimsenin gücü yetmem. 

SALİH TAFYEEİ (Gaziantep) 
yasak efendim. 

Toplantı 

İÇİŞLERİ BAKANI FABUK OÜKAN (De
vamla) —- Toplantı yoktu beyefendi. Toplantı 
yoktu. Bununla beraber Taksim gezisine, Tak
sim gezisine 4 sıra halinde polis yerleştirildi. 
Her türlü emniyet tedbiri alındı. Mitingciler 
geldiler meydana. Bunun da kim tarafından tah
rik edildiğini söyîemiyecoğim. (A, P. sıraların
dan söyle, söyle sesleri) Zaman göîtereeok. Adlî 
ve idari tahkikata başlanmıştır. Tahkikat orta
ya her şeyi koyacaktır. Ama geldikten sonra 
molotof kokteyîeri atılmaya başlandı. Taşlar 
sopalar oynamaya başladı. Sizi temin edsrim, 
bir anda 10 bin kişilik grupun içinden bir anda 
kordonu yaran bin, bin beş yüz 'kişilik grupla 
beraber bir kargaşalık ve çatışma oldu. Beş da
kika içerisinde toplum polisi, tekrar sükuneti 
avdete ve ayırmaya muvaffak oldu. Tam bu sı
rada 4542 sayılı İl idaresi Kanunu, affedersiniz. 
il idaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) 
fıkrasına göre kolluk kuvvetleri ani zuhur eden 
hâdiseye hâkim olamadığı an askerî birliklerden 
yardım talebeder. Tam o anda zaten evvelden 
tedbiri alınmıştır, 100 metre ileride 7 bölük der

hal davet edilmiş ve toplum polisi ile birlikte 
5 dakika sonra sükunet ve kavgacılar ayrılmış
tır. Bütün elim hâdise çok üzüldüğümüz haki
katen vahim olan hâdise bu beş dakikada cere
yan etmiştir. 

Arkadaşlar, toplum polisi ve onunla tam bir 
işbirliği yapan askerî birlikler eğer gerekli ted
biri olmasalardı o binlerce kişi yarım saat, 20 
dakika daha devam etseydi cereyan edecek va
him hâdiseleri tasavvur buyurun. Bu nihayet 
bu vaziyette kalmıştır, bunu takdirkâr olmak 
lâzım. Ben mesul bir bakan olarak Türk zabıta 
kuvvetlerinin, toplum polisinin bu hâdisedeld 
gayretlerini, hizmetlerini bütün varlığımla teb
rik ediyorum, tescil ettiriyorum. (A. P. sırala
rından bravo sesleri) Bu benim için kadirşinas
lık vazifesidir. 

Evet, Türk Polisi, Türk Toplum Polisi Pa
zar günkü hâdiselerin daha vahamete gitmesin
de askerî birliklerimizle birlikte büyük hizmet 
vermişlerdir. Eğer o 5 dakikada hâkim olsay
dı binlerce kişi orayı harb meydanı halinde çok 
elim tablolarla karşı karşıya kalacaktık. Bunu 
zaman gösterecektir, hâdiseler ispat edecektir. 
Ve alman diğer tedbirlerle diğer vahim olaylar 
önlenmiştir, Bu durum böyedir. İdare âmirleri, 
Hükümet, rabıta gerekli bütün kanuni vazife
lerini cansiperane yapmışlardır. Molotof Kok
teylinden yaralanan polislerimiz vardır, insan
larımız vardır arkadaşlar. Bugünkü tablo maa
lesef iki vatandaşımızın ölümü, 39 kişi hastane
de, iki tane ağır yaralı hastamız var. Allah şifa 
versin, bütün temennimiz bundan sonra bu hâ
diselerin tekerrür etmemesidir. Bunun temini 
de elbirliğiyle hep beraber olmamızdandır. Bu
radaki... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adalet ye
rini bulmalıdır, bulursa eder, bulmazsa etmez. 

İÇîŞLmi BAKâM AFRUK SüKAN (De
vamla) — Adaletin yerini-bulmasıdır,--hakkın 
teselli etmesidir, suçluların yakalanıp tecziye 
edilmesidir. 42 kişi nezarete alınmıştır. 

Son söz olarak şunu arz ediyorum, arka
daşlar. Nizamın tesisi yurtta huzur ve sükunun 
temini ve idamesi herşeyden evvel milletin me
sul mercii olan parlâmentoya bağlıdır. Parlâ
mentodaki millî birlik şuurunun ve millî hâki
miyet ruhunun hâkim bulunması bizim yurt hu
zurumuza ve milletçe kalkınmamızda bas âmil 
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olacaktır. Onun için burada bu ölçüler ile maru
zatta bulunuyorum. Bu mesuliyetin ağırlığı içe
risinde mâruzâtta bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, bugüne kadar, son olarak, 
Adalet Partisi iktidarı ve onu destekliyen grup 
hiçbir gün gayrimeşruluğa sebebolabilecek hiç
bir davranışa ne fırsat vermiş, ne alet olmuştur. 
Olanlar da hadiselerle, çeşitli vesilelerle ortaya 
konur. Bize ait hangi husus var ise, kim ne bili
yor ise bunu ortaya koysunlar, bunu davet edi
yoruz. Adalet Partisi iktidarı faziletli bir ikti
dardır, zalim ve gasıp bir iktidar değildir. Hür
metlerimle. (A. P. sıralarından sürekli alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı teşekkür 
ederim efendim. 

6. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin; öğret
menler yürüyüşüne katılmak üzere Ankaraya ge
len öğretmenlerden yüz kişilik bir grupla, C.H.P. 
Genel Sekreteri ve diğer parti ileri gelenleriyle 
Meclis binasında görüşmeler yapıldığına, plânlar 
çizildiğine, Parlâmento binasının gayesi dışında 
kullanılmaması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir söz talebi daha 
vardır. 

Sayın Başkanlığa 
Meclis binasında izinsiz toplantılar yapıl

ması hakkında gündem dışı konuşmak istiyo
rum. Saygılarımla. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Sayın Rendeci buyurunuz 
efendim. 

REFET RENDECCİ (Samsun) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim konuş-

5. — BAŞKANLIK DİVANINI 

1. — Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı
nın, havale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak, suretiyle teşkil olunacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Gümrük ve Tekel 
Bakanı Nakit Menteşemin önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
me geçiyoruz. Takrirler var, okutuyorum efen
dim. 

I mam içimde bulunduğumuz çatı ile ilgili. Mec
lis binasında Parlömanterler, meclisler, gruplar, 
komisyonlar ve üyelerin misafirleri, ama misa
fir olarak gelir bulunur, toplanılır. Meclis bina
sının bir çalışma gayesi, bîr maksadı vardır. 
Burada başka emeUerle, başka maksatlarla gel
miş kimselerle oturulup, konuşulup, müzakere, 
münakaşa yapılmaz. Buradan başka hâdiseler 
ayarlanmaz. 

Şunu arz etmek istiyorum. Temas etmek 
istediğim meseleye gayet kısaca dokunacağım. 

Öğretmenlerin bir yürüyüşü, toplantısı ol
du. Bu toplantıya iştirak eden öğretmenlerden 
vilâyet temsilcileri veya başkanlarından yüz 

I kişilik bir grup C. H. P. Genel Sekreteri ve 
1 onun yanında bulunan partinin ileri gelenleri, 

halen parlömanterlerinden beş, altı kişinin riya
setinde grup salonunda toplandılar, plân çizdi
ler, konuştular, talimat verdiler, Meclis binası 

I içerisinde. Sonra ertesi gün bu arkadaşlar git-
I tiler, toplantı yaptılar. 

Bu nevi toplantıların hazırlık yeri midir 
Meclis binası? Meclis idarecilerinden, Mec
lis Başkanlarından, Senato Başkanından 
böyle bir hâdiseye izin verip vermediklerini, 
vermişlerse hangi kanuna, hangi tüzüğe, hangi 
maddeye göre kime izin verdiklerinin de açık
lanmasını istiyorum. Meclis bu nevi tertiplerin 
yapıldığı, bu nevi harektlerin tanzim edildiği, 
düzenlendiği yerlerin sahnesi olmamalıdır, ol
mamıştır, ve olmaması için de gerekli tedbirle
rin alınmasını arz ederim. Saygılarımla. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Rendeci teşekkür ede-
I rian. 

\T GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Yüksek Başkanlığa 
Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı Mil

let Meclisinde görüşülüp Cumhuriyet Senatosu
na gönderilmiş bulunmaktadır. Havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan üçer üye alınmak su
retiyle kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
I Nahilt Menteşe 
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Not : Tasarının havale edilmiş olduğu ko
misyonlar, 

1. Tanın Komisyonu 
2. Malî ve iktisadi isler Komisyonu 
3. İçişleri Komisyonu 
4. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
5. Bütçe ve Plân Komisyonu 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Avukatlık kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle 
teşkil olunacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in öner
gesi, 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilen Cuımhuriyet 

Senatosuna intikal eden ve Adalet Komisyonu 
ile Sosyal işler Komisyonuna havale edilmiş 
bulunan Avukatlık kanunu tasarısının avukat
lık meslekî bakımından arz ettiği önem sebe
biyle ivedilikle incelenmesini teminen adı geçen 
iki komisyondan seçilecek 5 er üyeden mürek
kep bir geçici komisyon teşkilini saygiyle arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 16 Şubat 1969 Pazar günü İstanbul'da 
cereyan eden olaylar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırması yapılmasını istiyen Tabiî Üye 
Mucip Ataklı ve üç, arkadaşının önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstanbul'da 16 Şubat 1969 Pazar günü ka

nunlara uygun olarak yapılan izinli bir göste
rinin devlet küvetlerinin gözü. önünde ve ön
leyici tedbirler alınmadığı için kanun dışı bir 
saldırıya uğradığı, vatandaşlarımızın ölüm ve 
ağır yaralanmalarına sebebolduğu bilinmekte
dir. Bu olayların sebebi, tertipçisi, destekçisi 
alınmamış olan önleyici tedbirin ve özellikle bu 

olaydaki hükümet sorumluluğunun meydana 
çıkarılması maksadiyle Anayasamızın 88 nci, 
İçtüzüğün 133 ncü maddesine göre Senato Araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Sami Küçük 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Ahmet Yıldız Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
Yüce Heyete arz olundu, önerge içtüzüğün 
134 ncü maddesi gereğince muamele görecektir. 

Gündemin ikinci defa oya konulacak işler 
maddesine geçiyoruz efendim. 

Muhterem senatörler, 13 . 2 . 1969 tarih ve 
35 nci birleşimde müzakereleri tamamlanmış 
olup tasarıların açık oylanması neticesinde ka
rar nisabı olmadığı için kanuniaşamıyan: 

4. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair (Millet Meclisi 1/510; Cumhu
riyet Senatosu 1/939) (S. Sayısı : 1202) (1) 

5. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul 
edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşıma
larına mütaallik Milletlerarası Andl-aşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanın Protokollerin ve Nihai 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında (Millet Meclisi 1/423; Cumhuriyet 
Senatosu 1/938) (S. Sayısı : 1204) (1) 

6. — Tekel Genel 3îüdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (Millet Meclisi 1/604; Cum
huriyet Senatosu 1/956) (S. Sayısı : 1205 (1) 

7. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında (Millet 
Meclisi 1/611, Cumhuriyet Senatosu 1/981) (S. 
Sayısı : 1206) (1) 

8. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (Millet Meclisi 1/613, Cumhuriyet Se
natosu 1/982) (S. Sayısı : 1207) (1) 

(1) 1202, 1204, 1205, 1206, 1207 S. Sayılı bas
ma yazılar 13 . 2 . 1969 tarihli 35 nci birleşim 
tutanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Kanun tasarıları açık oylarını
za sunulacaktır. 

Kutular hademeler tarafından dolaştırılacak

tır. Muhterem senatörler, beyaz oy kabulü, kır
mışı oy reddi yeşil oy çekinserliği tazammun 
edecektir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/616; Cumhuriyet Senatosu 
1/988) (S. Sayısı : 1209 (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlişik 1209 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi
lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Müs
taceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkan V. 
I. Cenap Ege 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istİ3ren sa
yın üye yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerleri
ni alsınlar... 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Maddeyi okuyoruz. 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
21 551 400 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efen
dim : 

(1) 1209 S. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm 

12.000 

Bölüm 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

21.000 

(1) Sayılı cetvel 

(A/l) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

21 100 000 

Düşülen 
Lira 

1 000 000 

14 900 000 

4 300 000 

900 000 

250 000 
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Bölüm 

21.000 

C. Senatosu 

Bayındırlık Bakanlığı 

Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B : 36 

Eklenen 
Lira 

250 000 

18 . 2 . 1969 

Bölüm 

O 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

Düşülen 
Lira 

201 400 

Eklenen 
Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 201 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum efen
dim : 

(Birinci madde tekrar okundu,) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine 60 000 000 liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Bölüm 

12.000 

(2) Sayılı cetvel 

(A/ l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

15 000 000 

Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 45 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum efendim: 
(îkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
y:n üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BALKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efsndim, Kanun tasarısı açık oyları
nıza arz olunur. 

o. _ Devlet Su İsleri Genel Müdiirlücjü 1968 
//,'/•• BüU;e Kanununa hayli cetvellerde d'ef/i'siklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma. Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/617; 
Cumhuriyet Senatom 1/989) (S. Sayısı: 1210) 
(V 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 1210 S. Sayılı kanun tasarısı tabedilip 

sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Müsta
celiyeti sebebiyle bütün işlere takdimen gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanvekili 

iskender Cenap Ege 

(1) 1210 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nıındadır. 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yak. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Sayın Komisyon burada, Hükümet bu
rada. Maddeyi okuyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür

lüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
40 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Cetveli okutuyorum. 

Bölüm Lira, 

(A/2) 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 40 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bülümü-
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
40 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edimiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısını tümü ile birlikte oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kanun tasarısı açık oylarınıza arz olunmuş
tur. 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/618; 
Cumhuriyet Senatosu 1/990) (S. Sayısı: 1211) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ilişik 1211 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi
lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdiimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanvekili 
Aydın 

iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Komisyon... Burada. Sayın Hü
kümet... Burada. Kanun tasarısının tü
mü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum Ka
bul edener... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazık tertiplerine 
5 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Cetveli okutuyorum. 

(1) 1211 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
J nundadır. 
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Bölüm Lira 

(A/2) 

'Karayolları Genel Müdürlüğü 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

igiiderlleri Bölümü toplamı 5 000 000 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutup oyla

rınıza arz edeceğim. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyen-
ler. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 

72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
50 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstiyen sa
yın? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVın, Orman idaresine genel büçte-
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. 

Sayın Ucuzal? Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan ni
zamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
6(/508) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan? Yok. Sayın 
Öztürkçine? Burada. Soru, gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dari sözlü sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'ın cevabı. 6/512) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Buradalar. 
Sayın Öztürkçine? Buradalar. 
Müsaade ederseniz soruyu okutuyorum. 

Kabul edenler. Etmyenler. Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde slöz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabuı edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısını tümü ile birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir, kanun tasarısı açık oylanmza arz 
olunmuştur. 

Muhterem senatörler, gündemin sorular ve 
gensorular kısmının müzakeresine geçiyoruz. 

Sayı : 9346-6/512 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakam 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

istanbul Cumhuriyet 
Senatosu üyesi 

Rifat Öztürkçine 

1964 yılında İstanbul Moskova Devlet Sir
ki getirilmişti. 

Rusya ile Kültürel Andlaşması (O. H. P.) 
İktidarı zamanında Sayın Hariciye Vekili tara
fından imzalanmış ise de bu andlaşma Yüce 
Meclise sevk edilemediği için kanunlaşmamış-
tır. 

Fiilî durum bu olmasına rağanan, 
1. Moskova Devlet Sirkinde görevli olarak 

çalışanlara bilet hasılatından hisselerine düşen 
paralardan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrası gereğince ver
giye tabi tutulmaması, 

2. Kültürel Andlaşma mer'i imiş gibi hare
ket edilmişi ile milyonlarca lira vergi zayiine 
yol açmıştır. 

7. — SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. Yanlış beyan verenler ile andlaşma yü
rürlükte imiş gibi muameleyi yürüterek ha
reket edenler hakkında ne gibi kanuni soruş
turma açılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı? Buyu
run efendim. 

Sayın Bakan, tüzüğümüz gereğince cevap
lar için 15 dakika tahsis edilmiştir, bilgilerini
zi rica ederim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, İstanbul 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat Östürkçine'-
nin Moskova Devlet Sirki ile alâkalı sorusuna 
arşı cevap ediyorum. 

Moskova Devlet Sirki sözlü soruda yazıldı
ğı üzere 1964 yılında değil 1965 yılınla Türki
ye'ye gelmiştir. 17 Haziran 1965 - 15 Ağustos 
1965 tarihleri arasında İstanbul'da, 20 Ağustos 
1965 ile 20 Eylül 1965 tarihleri arasında İzmir'
de temsiller vermiştir. İstanbul ve İzmir'de 
Sirk'e ödenen ücret bir milyon 381 200 Türk 
lirası olup % 20 nisbeti ile tevkif olunan ve 
ödenen vergi 278 240 liradır. Bu arada İstan
bul ve İzmir'de Sirk müstahdemine ödenen üc
ret 43 791 Türk lirası olup bu ücretlerden tev
kif olunan vergi 3 729 liradır. Ayrıca İstanbul 
Belediyesince bilet bedelleri üzerinden 235 201 
lira belediye resmi olarak tahsil edilmiştir. Bu
na ilâveten İstanbul Belediyesince kira olarak 
283 804 lira alınmıştır. İzmir Belediyesince tah
sil olunan kira ise 54 284 liradır. Şu hale göre 
5422 sayılı Kanun gereğince kendilerinden ver
gi tahsil edilmiş bulunmaktadır. Böyle olduğu
na göre de her hangi bir yanlış muamele olma
mıştır. Bu bakımdan bir kanuni soruşturma 
açılması bahis konusu değildir, saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba
kan. 

Sayın Öztürkçine buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Moskova Dev
let Sirki gelmeden evvel Rus Konsolosluğu İs
tanbul Valiliğine ve İstanbul Belediye Başkan
lığına Kültürel Anlaşmanın imza edildiği ge
rekçesiyle dilekçe ile müracaat ediyor, bu ha
kikaten C. H. P. si iktidarı zamanında ve onun 
Hâriciye Vekili Moskova'ya gidip Kültürel An

laşmayı imzalamış, bu anlaşma Rus Hükümeti 
tarafından kendi Meclisinde kanunlaşıyor, fa
kat Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunu 
sevketmek imkânını bulamadığı için, kanun-
laşamıyor. Elbette, bu Rus Parlâmentosundan 
kanun olarak geçtiği için, Rus Konsolosluğu
nun anlaşmanın kanuni yollarını zikretmek su
retiyle, hükümete müracaat etmesi tabiîdir. 
Bizi üzen nokta, bu Türk Parlâmentosunda ka
nunlaşmadığı halde bunun bu şekilde muame
le görmesi durumudur. Biz de kanunlaşmıyan 
bir anlaşmanın kanunlaşmış gibi muamele gör
mesi doğru bir hareket değildir kanaatindeyim. 
Sayın Bakan bunun Kurumlar Vergisinin öden
diğini beyan ettiler. Muamele, kültürel anlaş
manın resmen yürürlükte olduğu şeklinde ol
duğuna göre. bize intikal eden mevzuda bu du
rum karşısında Kurumlar Vergisinin normal 
olarak ödenmediğidir. Bizim sormak istediği
miz, acaba burada ödenen Kurumlar Vergisi 
Kültürel Anlaşma olmamış olsa idi, ki - Türk 
Hükümetince olmıyan bir Kültürel Anlaşma
dır - acaba bu ödenen Kurumlar Vergisi nor
mal rakam mıdır, değil midir? Bunu eğer izah 
ederlerse memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztükçine, teşekkür ede

rim. Sayın Bakan söz talebediyor musunuz? 
MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) _ Sayın 

Başkan, bir mâruzâtım var. 

Arkadaşımız, mutadı veçhile bize dil uzattı 
da müsaade ederseniz, sataşmaya cevap vere
yim. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, bu benim 
dikkatimden nasıl kaçtı, hayret ediyorum. Na
sıl konuştular efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, bugün yürürlükte bulunan ve halen uy
gulanmakta olan ve uygulandığını Sayın Ba
kan da söyledi, Rus - Türk Kültür Anlaşması
nın C. H. P. zamanında imzalandığını bir özel
likle belirtmiştir. Kendisinin bir maksadı var
dır, tanırım kendisini, kendisine müsaade eder
seniz cevap vereyim. 
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BAŞKAN — Efendim, kastı mahsusu zan 
ile, yakın hâsıl olmaz prensibi ile bunu hallede
lim de, şu bugünkü gündemi çıkaralım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Tav
zih edeyim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine, te
şekkür ederim ikazınıza Sayın Gündoğan. Tav-
2ih ediniz lütfen efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
BaşJkan, muhterem arkadaşlarım; burada bir 
kasıt yoktur, 1961 yılından sonra Türkiye'de 
mütaaddit koalisyon devirleri olduğu için, elbet
te bu koalisyon devirlerini ilgilendiren Hükü
met Başkanı kimse onun isminin zikredileceği 
tabiîdir. Burada bir kasıt yoktur. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hayır 
1 nci, 2 nci, 3 ncü koalisyon dersiniz Beyefendi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bura
da bir kasıt yoktur, fiilî durum vardır. Hakika
ten fiilî durumda 3 ncü Koalisyon Sayın ismet 
inönü ve Karma Hükümetinin durumudur. Hü
kümet Reisi kimse, Hükümet de aşağı - yukarı 
onun ismini taşır, Paşa Hükümeti Koalisyonu 
denir. Bu mâruzâtımızda bir kasıt yoktur, sa
mimiyet vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öz
türkçine. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu Kültür Anlaşmasının hangi Hükü
met zamanında imzalanmış olduğunu bilmiyor 
bir. Şimdi halen yürürlükte olduğunu da bil
miyor iki. Bundan maksadı, bizim yaptığımız 
anlaşmayı bizim üzerimize bir suizannı davet 
ederek söylüyor ama, eğer biz de kalkar mü
dahale edersek, tek başına iktidarda... 

BAŞKAN — Peki, efendim tavzih edildi. 
Hangi sebepten söylediğimi arz edeyim, dedi. 
Şüphesiz sorular, ancak soru sahibi ile Hükü
metin arasında cereyan eder. Yalnız sataşma 
müstakil bir hükümdür. Her zaman mevzubah-
solabilir, her zaman da bundan dolayı söz ve
rilebilir. O sebepten dolayı, bu kısa müzakere
ler cereyan etmiştir. Arz ederim efendim. Tav
zih ettirdik mesele, kalmamıştır efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, zabıtlara yine yanlış geçti. Böyle Kül
tür Anlaşması kanunlaşmadı ki, kanunlaştı di
ye söylüyor. Kendisi bir avukattır. Arkada-

f şım bunu bilmiyorsa eğer, diplomayı bıraksın 
bir kenara. 

BAŞKAN — Sayın öztükçine teşekkür ede
rim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile hat ba-
kıcüanna fiilî hizmet zammı verilmesine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/514) 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu sorumun yazılı soruya çevrilmesini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sözlü soru 
talep üzerine yazılı soru haline çevrilmiştir 
efendim. 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Oznıen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret-
met Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yoklar. Sayın 
özmen? Buradalar. Soru g-elecek soru gününe 
bırakılmıştır efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ne zaman 
bulacağız Sayın Başkan Kaçıncı defadır oldu. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı 
gündemi zamanında mesul mercilere gönder
mektedir efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Oznıen'in, Kaman liçesinin, Akmnar bu
cağına bağlı Himmetusağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kay sı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın Öz
men? Buradalar. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Oztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın öz-
türk? Yok. Soru bir defaya mahsus olmak 
üzere g-elecek soru gününe bırakılmıştır, efen-

I dim. 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi I 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Larngu- I 
age And Culture Center ismi üe faaiyette bu- I 
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği- I 
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) I 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın Öz-
güneş? Buradalar. Soru gelecek soru gününe 
•bırakılmıştır efendim. I 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi I 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde I 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair I 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

BAŞKAN — Saayın Balkan? Yok. Sayın At
maca? Buradalar. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır efendim. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, et fiyatlarındaki artışlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/468) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan? Yok. Sayın 
Özden? Yok. Soru bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır efen
dim. ı 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, dış memleketlere seyahat ede
cek vatandaşlara dair Başbakandan sözlü soru
su (6/469) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yok. Sayın 
özden? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
soru gelecek soru gününe bırakılmıştır efen
dim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'n'ın, tütün ekicilerinin duru
muna diar Başbakandan sözlü sorusu ve Baş
bakan adına Gümrük ve Tekel Bakanı Nahİt 
Menteşe'nin cevabı (6/483) 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Te
kel Bakanı bulunuyorlar. Sayın Atmaca? Bu
radalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yetiştirilmesi büyük emelk ve masrafı ge

rektiren tütün mahsulünün satışı her yıl köylü 
için üzüntü olmaktadır. Tütün ekicileri bu yıl 
da emeklerinin karşılığını alamama endisesin-
dedir. Yanın milyon tütün ekicisi ailenin 
emeğini değerlendirecek tedbirlerin şimdiden 
ele alınması zaruridir. 

18 . 2 . 1969 O : 1 

1. Kandunan ve sınıflandırma tesbiiti köy
lüye güven verecek bir komisyon tarafından 
yapılmalı ve gizlilikten kurtarılmalıdır. Tes-
bit Komisyonunda köyden, teknik ziraat mü
dürlüğünden, ziraat odalarından temsilci bu-
lundurulmahdır. Açıklık içinde yapılacak tes~ 
bit sonuçlan tütün balyalan üzerine ve tütün 
koçanlarına işlenmelidir. 

2. Piyasa açıldığı gün her randımanın fi
yatı ilân edilmeli ekici tütünün değerini bil
melidir. ilân edilen fiyattan aşağı tütün satışı 
önlenmeli, Tekel idaresi satışlarda köylüye 
teminat vermelidir. Piyasadan evvel tütün sa
tışını önlemek için muhtaç durumda olan tü
tüncülere Tekel idaresi tarafından avans ve
rilmelidir. Tüccar tarafından satınaluıan tü
tünlerinin bedelinin zamanında ödenmesi için 
idare gerekli tedbirleri almalıdır. 

3. 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisan 
Kanununun bugünün ihtiyaçlarnıa cevap ver
mediği anlaşılmıştır. Tütün ekicisinin hakla
rını koruyacak ve alınterinin değerini vermeyi 
sağlıyacak yeni bir kanuna ihtiyaç vardır. 

4. Tütün ekicilerinin genel arzusu mahi
yetinde olan bu görüşlere Hükümetin katılıp 
katılmadığını ve 1967 tütün piyasası için alı
nan tedbirlerin nelerden ibaret olduğunun Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandınl-
masma müsaadelerini saygılanmla arz ederim. 

22 Kasım 1967 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın Teteel Bakanı, buyuru
nuz efendim. Sayım Bakan, tüzüğümüz gere
ğince cevaplar 15 daMıka ile taMidedilmiştir. 
Bilgilerinize sunanm. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca'nın sorularına cevabı Başba
kan adına arz ediyorum. 

Sayın Denizli Senatörü arkadaşımızın ifa
desinden de anlaşılacağı üzere, bu soru öner
gesini 1967 senesinde vermiştir. Sora 1967 tü
tün piyasası hakkındadır ve aynı zamanda Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunu yine bu soruda 
mjevzuubahsedilanektedir. Sayın arkadaşımıız, 
randıman ve sınıflandırma üzerinde durmakta
dır. 3437 sayılı Kanuna göre, randıman tesbit-
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teri eksperler tarafından yapılmaktadır. Yüz 
balyanın üzerindeki tütünler için, tesbiitleri üç 
eksper yapmaktadır. Yüz balyanın altındaki 
tütünler de, bir eksper tarafından yapılmak
tadır. Randıman tesbiitlerinin ilânı, gündem 
dışı arkadaşımız konuştuğunda da cevap ola
rak arz ettiğim gibi, ilânı ekicinin zararına 
olacağı endişesi ile yapılmamaktadır. Mevcut 
sistemde piyasaya tüccarla birlikte girildiği 
için, randıman tespitlerini de eksperler yaptı
ğı için, açıklanması ekicinin aleyhine olur en
dişesi ile peşinen açıklanmamaktadır. Zira ola
biliyor ki, Tekel idaresinin daha yüksek bir 
randımanı, tüccar tarafımdan daha az yahut 
daha az randıman, Tekel tarafından tesbit 
•edildiği zaman, tüccarda daha yüksek bir ran
dıman tesbit edilmiş olabiliyor. Bu endişe ile
dir ki, ekicinin aleyhine olur endişesi iledir M, 
randıman tespitleri daha evvelden ilân edü-
memıekte&ir. 3437 sayılı Tütün ve Tütün inhi
sarları Kanununu değiştiren Tütün ve Tütün 
Tekeli kanun tasarısı, biraz evvel Yüce Sena
tonun oyları ile, Millet Meclisinden gelmiş ve 
Karma Komisyona havale edilmiştir. O balom
dan, arkadaşımızın kanun hakkımdaki sualine 
bu şekilde cevap vermek isterim. Memnuniyet
le ifade ediyorum. Millet Meclisinde Salı ve 
Perşembe günleri ayrı gün ihdas edilmek su
retiyle Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı 
görüşülmüş ve Senatoya intikal etmiş bulun
maktadır. Yüce Senatonun kıymetli alâkalan 
ile kanun en uygun şeklini alacak ve ekicinin 
istifadesine arz edilecektir. 

1967 piyasasını arkadaşımız sormaktadır. 
Sual demin de arz ettiğim gibi, 22 . 11 . 1967 
de verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde de arz et
tiğim gibi, bu sene tütün piyasasında Tekel 
kendisine düşen vazifeyi yapmış ve 16.2.1969 
günü akşamına kadar satışların baliği, Tekel 
50 milyon, tüccar 51 milyon, Amerikalılar 2 
milyon küsur olmak üzere, 103 milyon 654 bin 
ton piyasadan mubayaa edilmiş bulunmakta
dır. Hemen hemen Ege bölgesinde tütün mu
bayaası bitmek üzeredir, bitmiş gibidir. Teke
lin ortalama fiyatları geçen senenin çok üstün
de olmuş ve 850 civarına varmış bulunmakta
dır. Gazetelerde de okuduğunuz gibi, bu sene 
Ege tütün müstahsili Tekelin desteklemesin
den memnun bulunmaktadır. Sayın senatörü
müzün sieçim bölgesi olan Denizli'ye de piyasa 

esnasında gidilmiş ve aynı şekilde Denizlilerin 
de, tütün piyasasından memnun oldukları mü-
şahade edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ede
rim. Sayın Atmaca buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, genç, dinamik, 
eski dostum Sayın Tekel Bakanımızın verdiği 
izahata peşinen teşekkür ederim. Bu soruyu 
bir sene iki ay yirmialtı gün evvel, yani bun
dan bir evvelki tütün piyasası için vermiştim. 
Gerçi bir yıl iki ay yirmialtı gün sonra da ol
sa, tütüncünün kaderi, daima o kara kaderi 
devam ettiği için, müddeti geçmiş, olay ehem
miyetini kaybetmiş sayılmaz. Çünkü, Türki
ye'de, 454 bin tütün ekici ailenin kaderi, ge
leceği, çocuğunun istikbali, geçimi, sofrasmda-
ki ekmeği Tekel bakanlarının ve Tekel idaresi
nin insafına terk edilmiş durumdadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne zaman
dan beri? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Oldum 
olasıya. Ben burada siyaset değil, şu veya bu 
iktidarın hatalarını meydana çıkarmak değil, 
tütüncünün kaderini değiştirmek için bu soru
yu verdim. Başka bir maksadım yok. Tütün
cünün ballıca derdi, randıman tesbitinde ob
jektif ölçülerin kullanılması, tek bir ekspere, 
randıman tesbitinde kaiderini bağlamamak, 
onun insafına terk edilmemesi. Bunun için 
sayın Bakanımız, randıman tesbitleri açıklık 
içinde olduğu takdirde, tütün ekicisinin aleyhi
ne olur, dediler. Ben şahsan aynı kanaatte de
ğilim. Zira tütün ekicisi tütününün randıma
nını bilmiyor ama tüccar kendi elemanları ve 
kendi eksperleri, hattâ Tekeldeki adamları va-
sıtasiyle her tütün ekicisinin yetiştirdiği mah
sulün randımanını pekâlâ öğrenme imkânına 
sahiptir. Bu bakımdan açıklığın, yani mal sa
hibinin malının değerini bilmemesinin zararı 
olmakta, kârı olmamaktadır. Bu sistem ekici
nin aleyhine işlemekte, çünkü tüccar bütün im
kânlarını kullanarak ve elindeki mütehassıs ele-
manlariyle tütün bölgelerindeki tütünleri daha 
evvel görmek suretiyle randımanı öğrenebilme 
imkânına sahiptir. 

Tütüncünün ikinci isteği; satışta teminat, 
bir garantiye bağlanmasıdır. Sayın Tekel Ba-
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kanı buyurdular ki, 103 000 ton tütün bugüne 
kadar alınmıştır, piyasanın açıldığı günden beri 
bu sene için. Halbuki randıman 160 000 tonun 
üzerinde diye piyasa açılırken beyanatta bu
lunmuşlardı. Demek ki 50 - 60 000 ton tütün 
hâlâ satışı yapılmamış beklemektedir ve bu 
tütüncü bugün tütün ekimi, yetiştirilmesi do-
layısiyle girdiği borçları, aldığı, tefeciden, 
bankadan veyahut şuradan, buradan aldığı 
borçları ödiyememenin sıkıntısı içindedir. Tü
tün yetiştirmek çok güç bir ziraat koludur. 
Yıl, 12 aydır, tütün yetiştirmesi 13 - 14 ay sü
rer. Daha ekici tütününü satmadan yeni eki
min hazırlıkları başlar. Bu bakımdan bu güç 
ziraat kolunda ekicinin emeğini değerlendire
cek birtakım tedbirlerin alınması zaruridir. 
Tütün çiftçisinin diğer bir derdi de kredi konu
sudur. Maalesef tütün ekicisine verilen kredi 
gerçekten çok sembolik kalmaktadır. Türkiye'
de 454 000 tütün ekicisi aileye ortalama 250 -
300 lirayı geçmiyen kredi verilirken, bugün 
tütün tüccarları 6-6,5 milyon lira krediyi ko
laylıkla her biri alabilmektedir. Bu bakımdan 
bu kredi musluğunun ekici lehine açılmasını 
faydalı bulurum ve ekici ancak o zaman tücca
rın ve Tekelin karşısında tütününü hakiki de
ğeriyle satabilme imkânına sahibolur. Çünkü 
borç ve malî sıkıntı onu güç duruma düşürmez. 

inşallah bu sene olmaz, ekicinin bir ezelî 
derdi de sattığı tütünün bedelini zamanında 
alamamasıdır, hattâ bunun için mahkemelere 
müracaat edip, 2 - 3 sene tüccara sattığı tütü
nün bedelini alamadığı vâkıdır. Tütün tüccarı 
tütünü aldıktan, tütünün koçanını teslim aldık
tan ve tütünü kendi ambarına taşıdıktan son
ra, tütün piyasası kapanır, kapandıktan sonra 
parasını istemeye gelen ekiciye 3 - 5 ay sonra 
der ki: «ihracat fiyatlarında düşme oldu, bina
enaleyh yüzde 10 - 15 - 20 - 25, insafa göre, bir 
indirme yaparsan tütününü alıkoyacağım, yok
sa al götür tütününü işte koçanın» der. Piya
sa kapanmıştır, bu pazar malı değil ki oradan 
alsın başka bir papara götürsün satsın ve mec
bur olur ekici yüzde 15 - 20 - 25 eksiğine ilk 
yaptığı pazarlığın dörtte biri fiyatına parasını 
almaya. O da, 3 - 5 ay sonra. Bu bakımdan tü-
tünekicisi hakikaten güç durumdadır. Geçmiş 
yıllarda Sayın Ucuzal, çok geçmiş yıllarda da 
bu olmuştur, 1969 piyasasında, bu işler, bu gibi 

haksızlıklar olmasın temennisinde bulunuyo
rum. 

Sayın Bakan çok isabetli olarak 3437 sayılı 
Tütün Tekeli Kanununun yetersiz olduğunu ye
ni kanunun da bugün Karma Komisyona hava
le edildiğini buyurdular. Yeni kanunun gerçi 
birtakım açıkları vardır, tütün ekicisinin hak
kım tam koruyacak nitelikte değildir ama onun 
münakaşası kanun buraya geldiği zaman konu
şulacaktır. Bütün temennimiz genç, enerjik ve 
eski dostum Sayın Bakandan, şu tütün ekicisi
nin alın yazısını değiştirecek tedbirleri alması
dır. Daha ileri, daha ağır konuşmamamın bir 
nedeni de, iyi niyetine inancım ve yeni olması 
dolayısıyla ümitli olmamdan dolayıdır. Hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca teşekkür ede
rim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan bir hususu açiklıyacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efen
dim. Muhterem senatörler, 1202, 1204, 1205, 
1206, 1207, 1209, 1210 ve 1211 sıra sayılı kanun 
taşanlarının açık oylamasına oyunu kullanmı-
yan sayın üye?.. Yok. Oylama muamelesi bit
miştir efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENT1ŞB (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, ikinci defa bâzı hususlan 
açıklamak üzere söz aldığım için evvelemirde 
özür dilemek isterim. Arkadaşımız randıman 
tekitlerinin daha evvel açıklanması konusunun 
üzerinde tekrar İsrarla durdular. Randımanın 
açıklanması elbette bizim de düşündüğümüz 
bir konudur. Üzerinde uzun uzun düşünmüş 
ve piyasayı takibettiğimiz, izlediğimiz zaman 
da bu hususta ekiciye kolaylıklar gösterilmesi
ni temin etmiş bulunmaktayız. Arkadaşımız 
da her halde Ege bölgesinde piyasayı izlediğine 
göre Tekelin bu husustaki kolaylıklannı müşa-
hade etmiş olacaklardır. Benim arz etmek is
tediğim husus şu: Randımanlar daha evvelden 
ilân edilsin istenmekledir. Daha evvelden ran
dımanların ilân edilmesi ekicilerin zararına ol
maktadır. Şöyle ki; demin de arz ettiğim gibi 
basen tüccarda randıman ki, bâzı tüccann ara
dığı vasıf ve kalite başka türlü olmaktadır, 

I kendisi daha iyi görmektedir, çeşitli şekilde bu 
I tezahür etmektedir. O bakımdan daha evvel 

992 — 



C. Senatosu B : 38 

açıklandığı takdirde tüccar, otomatikman ki biz 
destekleme mubayaasında bulunduğumuza göre 
düşürmektedir randımanları. Onun murakabe
si bizim elimizde değildir. Şu hale göre daha 
evvel açıklamanın, daha evvel ilânın mevcut 
sistem dairesinde ki bunu yeni kanun başka bir 
şekilde tanzim edecektir, Yüce Senato daha iyi 
bir sekil verdiği takdirde bu kanunlaşacaktır, 
daha evvel ilânının mevcut sistemde zararlarını 
arz etmek isterim. 

Saniyen, arkadaşımız bizim daha evvel bu 
soneki tütün istihsalinin 161 000 ton olduğunu 
ifade ettiğimizi belirttiler. Arkadaşımız bir 
noktada yanılmış bulunmaktadırlar. 161 000 
ton Türkiye'ye şâmildir. Ege bölgesine değil
dir. Daha henüz Karadeniz dizi, Karadeniz de
met ve Marmara piyasaları, Doğu piyasaları 
anılmamış bulunmaktadır. Tahmine göre Ege'
de 109 milyon kilo tütün tahmin edildiği halde 
tespitlerde bunun 104 milyon kilo olduğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır, Şimdi sayın arkada
şım, her halde bunda hata ettiler, bir maddi 
hata olsa gerek, tekrar ediyorum bu sene Tür
kiye'nin tütün istihsali 161 milyon tahmin edil
mektedir, Ege bölgesi istihsali de hemen hemen 
demin de arz ettiğim gibi mubayaa edilmiş du
rumdadır. Tekelce mubayaa edilen ortalama 
fiyatlardan, 16 . 2 . 1969 tarihine nazaran 850 
kuruş civarında olmuştur. Bu geçen seneki ra
kamlara göre h-?men hemen bir lira fazladır. 
Yine şunu belirtmek isterim ki, Tekel avanstan 
ayrı olarak, avansla kredi ayrıdır, bu sene 1968 
tütünleri için Tekel İdaresi çiftçiye, tütün ekici
sine 30 milyon avans vermiştir. Ayrıca bay
ramdan evvel, yani balyaların tesellümünden 
evvel balya babına bayram harcbğı olmak üze
re, sıkıntılarını gidermek için de Kurban Bay
ramından evvel 30 lira ödenmesi direktifi veril
miştir. Ayrıca tesellümler de hızla devam et
mektedir. Arkadaşım seçim bölgesiyle yahut 
Ege bölgesiyle bu mevzuda temasa geçerse her 
halde Tekelin memnuniyet verici bir davranış
ta bulunduğunu müşahade edeceklerdir. 

Diğer yandan yeni Tekel, Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanunu tasarısı sistemi değiştirmekte
dir, müzayede sistemini getirmektedir. Haki
katen yer yüzünde tütün alış - verişi oldukça 
sor olan bir ticarettir. Amerika'da dahi 1897 
senesinde, 1909 senesinde, 1937 de ve hattâ 
1940 sonelerinde kanunda değişiklik yapılmış 
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I ve tekâmül etmiş bir mubayaa sistemine ancak 
Amerika yeni kavuşabilmiştir. O bakımdan 
yeni Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu tasarısı ye
ni bir sistem getirmektedir, müzayede siste
midir. Müzayede suretiyle tütün alınacaktır. 
Bu yenilik İnşallah memleketimiz için hayırlı 
olacaktır, hepinizi tekrar saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Ege'de bugün 
miktarı ne olursa olsun, Sayın Bakanın da ifa
de buyurdukları gibi henüz satışı yapılmamış 
tütün mevcuttur. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — 100 balya
nın üzerindedir. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ve bek
lemektedir. Tütün piyasasında yeni bir siste
min gelmesini candan destekliyoruz yeni ka
nunla. Aslında geç kalmış bir kanundur. Bu se
nek! ortalama kaime fiyat dediğimiz fiyat ge
çen yıla nazaran 75 - 100 kuruş arasında bir 
farkla satılmıştır. Geçen yıl yapün satışa na
zaran memnun edicidir. Ama fiyatların artışı 
kira, işçi ücretleri, ilâcı, gübresi ve diğer kır-
îiap ve çuluna varıncaya kadar büyük artışlar 
gösteren tütünün yetiştirilmesindeki maliyet 
fiyatının artışına nazaran bu artış tatmin edi
ci olmadığı da bir gerçektir. Bir taraftan 8,5 
lira ortalama tütün alacaksın ve tütün piya
sasının kapanmasına yakın sigaralara % 20 - 25 
zam yapacaksın bunu çiftçiye intikâl ettirrni-
yeceksin, bu hiçbir insaf ölçüleriyle değerlen
dirilemez. Üzerinde durduğum bu hayat şartla-
mm artışı oranında çiftçinin malının da değer
lendirilmesidir. Hayat şartlarının ağırlığı ora
lımda Tekel İdaresi, Hükümet kendi mallarına 
gerekli zammı yaparken bu zammın köylüye, 
çiftçiye ele intikal etmesini burada savunuyo
rum. 

CAHİT ORAL (Bursa) — Tüccara satsın. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Tüccara 

satsın demek kolay. Tüccar tamamen tekele 
bağlıdır, tekelin gerisinden tekeli takibeder. 
Onun vereceği fiyatlar tüccara yön tâyin ettirir. 
Zira Tüccar ne kadar ucuza alırsa o kadar kâr-
li sayılır. Ve bugünkü düzende tamamen tüc-

I carı koruyan ve tüccarın lehine işliyen çiftçi-
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nin aleyhine işliyen bir tütün düzeninin de
ğişmesi taraftarı olduğumu arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Atma
ca. Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın Ali-
hocagil buradalar. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır efendim. 

14. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok.. Sayın 
Soydan buradalar. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır efendim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, Bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediye
lerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/530) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın 
Öztürk buradalar. Soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır efendim. 

Muhterem senatörler Tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işlerin müzakeresine başlı
yoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

9. — Tabiî Üye Haydar Tunçkmıat'm Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı arasında Emniyet kontrolünün 
uygulanması hususunda Anlaşma ve işbu Anlaş
ma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ameri
ka Birîeşik Devletleri Büyükelçiliği arasında 
teati edilen mektupların onaylanmasına dair ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Bşkanlığa 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler kısmının ikinci sırasında bulu
nan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan kredi Anlaşmasına dair Sena

to Araştırması önergesinin sözlü sorulardan 
sonra diğer işlere takdimen görüşülmesini rica 
ederim. Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Tüzüğümüzde diğer işlere tak
dimen tâbiri öncelik tâbiri olarak kullanılmış
tır. Tüzüğümüzün 45 nci maddesinde Hükümet 
ve komisyon tarafından yazılı ve gerekçeli bir 
istek üzerine Cumhuriyet Senatosu uygun gö
rürse bir tasan veya teklifin diğer işlerden 
önce görüşülmesine karar verilir, hükmü yer al
mıştır. Burada hem talebeden şahıs olarak hem 
de mevzuu olarak.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
Geri aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı so- fl 
rulara dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Müzakereye başlıyoruz, efendim, önergeyi 
ve Komisyon raporunu okutuyorum efendim. 

BAŞKAN Sayın Komisyon? Burada. 

Sayın özgünıeş? Arkadaşları? Sayın Hay
dar Tunçkanat, Sayın Ataklı? Buradalar. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi MeJhmet 
özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara da
ir önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. 
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Aıikara 16 Kasım 1967 

Cınnhuriyıet Senatosu Başkanlığına 

Tatil aylarında verilen yazılı soru önergele
rinin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca ilgi
li bakanlıklara gönderilmemeklte olduğunu 
14 Kasım 1967 günü bir üyenin sözlü sorusu 
cevaplandırılırken Başkanlık adına yapılan ko
nuşmadan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Anayasamızın 88 nci maddesi, soru yolu ite 
denetlemeyi, yetki olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bütün üyelerine tanımış, içtüzü
ğün 117 nci maddesi bu yetkiyi açıklarken hiç
bir zaman kaydına tabi tutmamıştır. 

120 nci madde, yazılı soru önergelerinim 
15 gün içinde cevaplandırılması lüzumunun 
hükme bağlamakta; fakat, bu müddetin tatil 
günlerinde işlemiyeöeğinle dair hiçbir kayıt ih
tiva etmemektedir. 

119 ncu madde, soru önergelerinin verilir 
verilmez Tutanak Dergisine geçirtilmesini ve 
fbir yazı ile aidolduğu bakana bildirilmesini 
âmirdir. Bu maddede, soru önergesinin aidol
duğu bakana gönderilmesi keyfiyeti, Tutanak 
Dergisine geçirilme şartına tabi tutulmamıştır. 
Binaenaleyh, Tutamak Dergisine geçirtemiyor 
diye, bir senatörün menşeini Anayasadan alan 
Hükümeti yazılı soru yolu ile denetleme yet
kisinin kısıtlanajmıyacağı, tatil aylarında fiilen 
işlemez bir durumla getirülemiyeceği kanısın
dayız. 

Bu sebeple, İçtüzüğün 117, 119, 120 nci 
maddelerine ait uygulamadan doğan anlaşmaz
lık hakkında 180 nci madde gereğince işlem 
yapılması için meselenin Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna havale edilmesini saygı ile rica ede
rim. 

Mehımıet özgüneş, Kadri Kaplan, Mucip 
Ataklı, Muzaffer Yurdakuler, Şükran özka-
ya, Sadi Koçaş, Haydar Tunçkanat, Kâmil 
Karavelioğlu, Fahri özdilek, Selâhattin özgür, 
Mehmet Hazer, Sadık Arbukmaç, Osman Kok
sal, Refet Aksoyoğlu, Nadir Nadi, Enver Kök, 
ihsan Topaloğlu, Hüseyin Atmaca, Vehbi Er-
sü, Suphi Karaman, Ömer Ergün, Ahmet Yıl
dız, Sezai O'Kan, Zerin Tüzün, Cevat Açıkalın, 
Fikret Gündoğan, Sami Küçük, Mehmet Zeki 
Tulunay, Akif Eyidoğan, Mebrure Aksoley, 
NizameiJtin özgül, Nejat Sarlıcalı, Mukadder 
Öztekin, Emanullah Çelebi. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu 

4 . 12 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş ve 34 arkadaşının, tatil aylarında ve
rilen yazılı sorulara ilişkin önergeleri, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığınca Komisyonumu
za havale olunmakla, komisyonumuzun 4 Ara
lık 1968 tarihli Birleşiminde tetkik ve müza
kere olundu. 

Yasama organı, kanun kuyuculuğunun 
yanı sıra, Anayasada gösterilen birtakım görev
leri dahi yerine getirir M, Anayasanın 88 nci 
maddesinde ifadesini bulan soru müeessesesi de 
bunlardandır. 

Tatil nedeniyle T. B. M. M. nin bu Anayasal 
yetkisini 'kullanamaz hale getirilmesi Anayasa
ya pek de uygun mütalâa edilememektedir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde de bu yet
kiyi önleyici bir hüküm bulunmadığına ve içtü
züğün 119 ncu maddesindeki Tutanak Dergisine 
derç işleminin de tatil sonrası yapılacak ilk bir
leşim tutanak dergisinde yapılmasının mümkün 
olması hasebiyle, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının yürütülen uygulamasının bu Anayasal 
müessesenin mahiyeti yönünden uygun mütalâa 
edilememiş ve tatil süresinde verilen yazılı so
ru önergeleri işleme tabi (kılınarak* tatili taki-
beden ilk birleşim tutanağına Başkan tarafın
dan re'sen dercedilmesi ve İçtüzüğün konuya 
ilişkin 118, 119 ve 120 nci maddelerinin bu an
layışla yürütülmesi gerektiği sonucuna varıl
mıştır. 

İçtüzüğün 180 nci maddesi uyarınca Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Kastamonu Samsun 

Ahmet Nusret Tuna Refet Rendeci 
Balıkesir Çankırı 

Nuri Demirel Gürhan Titrek 
Diyarbakır Hatay 

Selâhattin Cizrelioğlu Mustafa Deliveli 
İstanbul Rize 

Ekrem özden Osman Mecdi Agun 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Yok... Raporu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etıniyenler... Rapor ka
bul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, açık oy sonuçlarını 
arz ediyorum; 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına 118 sayın üye iştirak et
miş, 117 kabul, 1 ret, çekinser yok. Böylece ka
nun tasarısı kanunlaşmıştır, bilgilerinize arz 
olunur efendim. 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şu
bat 19G1 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edi
len Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımaları
na mütaallik Milletlerarası Ândlaşmaya (CIV) 
ek Andlaşmanm Protokollerin ve Nihai Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının oylamasına 118 sa
yın üye iştirak etmiş, 118 kabul, red yok, çe
kinser, yok. Böylece kanun tasarısı kanunlaş
mıştır, bilgilerinize arz olunur, efendim. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kt-
nununa bağlı cetvellerde değişiklik T^apılması 
hakkındaki kanun tasarısına 113 sayın üye işti
rak etmiş; 110 kabul, 2 ret, 1 çekinser. Böylece 

kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Bilgilerinize arz 
olunur efendim. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
na 112 saym üye iştirak etmiş 109 kabul, 2 ret, 
1 çekinser. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Bil
gilerinize arz olunur, efendim. 

Ege üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
! bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın-
I daki kanun tasarısına 116 sayın üye iştirak et

miş. 116 kabul, ret yok, çekinser yok. Böylece 
kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Bilgilerinize arz 
olunur, efendim. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
106 sayın üye iştirak etmiş. 105 kabul, ret 
yok, 1 çekinser. Böylece kanun tasarısı kanun
laşmıştır. Bilgilerinize arz olunur, efendim. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına 106 sayın 
üye iştirak etmiş; 104 kabul, ret yok, 2 çekinser. 
Böylece kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Bilgi
lerinize arz olunur efendim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına 108 sayın üye 
iştirak etmiş, 107 kabul, ret yok, 1 çekinser. 
Böylece kanun tasarısı kammiyet kesbetmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur efendim. 

8. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine geçi
yoruz, efendim. 

Hükümet? Sayın Maliye Bakanı, hükümet 
namına konuşacaksınız. Sayın Tunçkanat? Bu
radalar. Müzakereye başlıyoruz efendim. 

İçtüzüğün 135 nci maddesi gereğince önce 
önergeyi verenler sonra Hükümet adına konuş
ma yapılacaktır. Saym Tunçkanat, buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler; 31 Mayıs 1968 tarihinde Hü
kümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasın

da yapılan ve 16 Ağustos 1968 tarihli Resmî Ga
zetede yayınlanan 30,5 milyon Amerikan do
larlık kredi anlaşması, bunun bir adıda Kara
deniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi anlaş
masıdır. Hakkında Anayasanın 88 nci ve Cum
huriyet Senatosu içtüzüğünün 133 ncü madde-
İ3ri uyarınca Senato araştırması için vermiş ol
duğum önergemi açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

içişlerimize açık müdahale haklarını kredi
yi veren yabancı devlete tanıyan ve çok ağır 
şartları kapsıyan bu kredi anlaşmasını resmî 
gazetede yayınlanan şekli ile madde ve bölüm
lerini okuyarak açıklıyacağım. Hiçbir sebep ve 
koşullar altında bağımsız bir ülkenin taraf ola-
mıyacağı bu kapitilasyon niteliğindeki anlaş
manın madde ve bölümlerine girmeden önce 
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sözde yardım adı altında verilen bu kredi veya j 
borcun asıl veriliş nedeni ve amacı üzerinde bi
raz durmak isterim. Yardım adı altında yapılan 
bu gibi kredi ve borç anlaşmalan krediyi veren 
Devletin kendi çıkarlanna ve siyasi amaçlarına 
uygun ve onlara hizmet ettiği ölçüde ve şartlan 
da bu yönde tesbit edilerek verilir. Krediyi ve
ren Devletin asıl maksadı ile güttüğü siyasi 
amaç anlaşmanın madde ve bölümleri arasına 
serpiştirilir. Krediyi alacak Devletin bu anlaşma 
metinlerini çok iyi ineeliyerek bağımsızlığı ile 
bağdaşmıyan şartları Anayasa ve kanunlanna 
uymıyan ve millî çıkarlan ile çelişen şart ve hü
kümlerin anlaşma metninden çıkartılması gere
kirdi. Eğer karşı taraf buna razı olmuyorsa o 
zaman da bu kredinin alınmasından vazgeçilmeli 
idi. Anlaşma metnine geçtiğimiz zaman açıkça 
görülecektir ki, bunu imzalıyan Türk Hüküme
ti bu anüaşma metnini iyice incelememiş veya
hut da her ne şart altında olursa olsun böyle bir 
krediyi almakta hiçbir sakınca görmemiştir. 

Kapitülâsyon niteliğindeki ve çok ağır hü
kümleri içine alan bu anlaşma ile Türk Hükü
metine yeni kurulacak bir özel şirkete devredil
mek şartiyle verilecek olan üç yüz milyon Tl. lık 
kredi için ilk 10 senede % 1 faiz ve on sene so
nunda da anapara ile birlikte % 2;5 faiz, 30 se
nede ödenecektir. Anlaşmanın birinci maddesi
nin ikinci bölümü de verilecek bu kredi ile ne
ler yapılacağı açıklanmaktadır. 

Bu maddeye göre proje : Türkiye'nin muhte
lif bölgelerindeki bakır madenleri ille izabe te
sisleri komplekslerinin birleştirilmesini, tevalini, | 
geliştirilmesini, inşaatını ve teçhiz edilmesini 
ve bahusus Murgul, Küre Espiya madenlerinin 
bakır cevheri istihsalinin artırılmasını, Samsun'
da kurulacak olan 40 bin ton yıll, Blister bakır 
güçlü izabe tesisleri ve bununla ilgili sülfirik 
asit fabrikasının ve bütün tesisler için gerekli 
nakil ve manipilâsyon ünitelerini ve izabe tesis
lerini besliyeoek olan konsantratörü kapsar de
nilmektedir. Bu proje ile yeniden kurulacak te
sisler ile halihazırda Etibankın elinde bulunan 
bakır tesislerini karşılaştırmak suretiyle yeni te
sislerin bakır üretimimize getireceği yeni imkân 
ve kapaistelerin neler olduğunu daha iyi anlıya-
biliriz. Halen Etibank Murgul'da senede sekiz 
ilâ 10 bin ton, Ergani'de ise 18 - 20 bin ton ba
kır üretmektedir ki, senelik toplam üretim | 

| 28-30 bin ton civanndadır. Murgul ve Ergani'
deki izabe fmnlan kurulduğundan bu yana ken
di imkânlanmızla birkaç defa yenilenmiştir. Bu 
iki tesisin yıllık kapasitelerinin kendi imkânla
rımızla 10 ar bin ton daha artırılarak senelik 
üretim 50 bin ton blister bakıra çıkanlabilir. 
Ergani'deki zengin bakır cevheri tükendiği için, 
düşük tenörllü bakırlan Murgul'dan sevk edilen 
yüksek tenörlü bakırlarla karıştırarak, işlemek
tedir. Şayet Murgul'dan sevkiyat durursa, Erga
ni'nin bakır üretimi de senede 5 - 6 bin tona dü
şecektir. Yeni proje bakır madenleri ile izabe 
tesisleri kompleksinin birleştirilmesini ve Mur-
gul'daki bakır madenlerini de kapsıyacağından 
Ergani'ye bakır cevheri sevkiyatı duracağı gibi, 
Murgul'dan Hopa'ya prit ve blister bakır sev
kiyatı kurulacak iki ayrı boru hattı ile yapıla
rak, Hopa'da kurulacak depolara sevk edile
cektir. 

Samsun'da kurulacak yeni tesisler ise, senede 
40 bin ton blister bakır kapasitesinde bulunacak
tır. Ergani'deki tesisler de düşük tenörlü bakır 
cevherini ekonomik olarak işleyemiyeceğinden 
3 - 5 sene sonra kapanacaktır, veyahut da yeni 
kurulacak şirketten kendi malını Etibank paha
lıya satmalacak ve bakır istihsalindeki maliyet 
yükselecektir. Aynı bölümde asit sülfirik fabri
kası ile bakır izabe tesislerinin Samsun'da kuru
lacağı bildiriliyor. Kanaatimizce yer tertibi ko
nusunda da esaslı bir incelem yapılmamıştır. 
AID nin bir raporuna göre Murgul'un Rus hudu
duna yakın olması bakır tesislerinin oradan kal
dırılması veya yenisinin orada kurulmaması için 
yeterli bir sebeptir. Projeyi hazırlıyan Mac Gi 
firmasının raporunda ise gübre dağıtımının en 
iyi şekilde Samsun'da yapılabileceği o halde ba
kır izabe tesislerinin de Samsun'da kurulması 
uygundur, denilmektedir. Görülüyor M, yer seçi
minde de değişik nedenlerle esaslı bir araştırma 
yapılmamış ve tesislerin Murgul'dan Samsun'a 
kaldmlması uygun görülmüştür. Türkiye'nin en 
iyi tütünlerini yetiştiren Samsun bölgesinde ba
kır cevherinin eritilmesinden çıkacak asit sülfi
rik dumanının sebebolacağı zarann da hemen 
hemen hiç hesaba katılmadığı görülüyor. Çıka
cak asit sülfirik dumanlannm bölgenin tanm 
ürünlerine vereceği zararlann tamamen önlene
ceği iddia ediliyorsa da bunun her sene kaça mal 
olacağı ve gerçekte yapılıp yapılamıyacağı da 

I tüm olarak çözümlenmemiştir. 
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Kurulacak tesislerin rantalbilitesi de bakırın 
yüksek fiyata satılacağı esasına göre yapılmış
tır. Dünya bakır fiyatlarının düşmesi karşısın
da, tesisin zararını Amerikan Hükümeti elbette 
paylaşmıyacaktır. Yeni kurulacak tesisler ilkel
dir, bakır cevherinin eritilmesi için Fles - smen-
ting metodu uygulanacaktır. Bu usulün sahibi 
olan Finlandiyalılar zengin ve aynı tenörlü ba
kır cevherlerinde deneyerek metodu geliştir
mişlerdir. Bizim bakırlarımız değişik tenörlü-
dür. Bu metodun bizde başariyle uygulanması 
oldukça şüphelidir. Denemelerle kaybedilecek 
zamanın yamsıra üretimin düşeceğini de hesaba 
katmak lâzımdır. Biz halen mevcut tesislerimizle 
blister bakır elde ediyoruz. Bakırın içindeki al
tın ve gümüşü ayıramıyoruz ve bu iş yurt dışın
da yapılıyor. Çünkü tesislerimiz ilkeldir. Fakat 
yeni kurulacak tesislerde de bu konunun dik
kate * alınmadığı görülüyor. Bu tesislerde de 
rafine bakır yerine yine bizim eski tesislerde 
üretmekte olduğumuz gibi blister bakır üretile
cektir. 

Bu açıklamalardan sonra tekrar anlaşmanın 
maddelerine dönüyorum. Birinci madde bölüm 
101 : AID (Amerikan Yardım Teşkilâtı) Bö
lüm 2 de tarif olunan proje için 30 milyon 500 
bin Amerika Birleşik Dolarına kadar olan bir 
meblâğı 1961 tarihli muaddel dış yardım kanu
nu uyarınca Hükümete borç vermeyi, Hükümet 
de aynı meblâğı AID'den borç alarak bu anlaş
ma gereğince bir Türk Şirketi olan Karadeniz 
Bakır işletmeleri Anonim Şirketine borç olarak 
vermeyi kabul ederler. İş bu kredi münhasıran 
proje için lüzumlu olan malzeme ve hizmetlerin 
ABD Doları üzerinden tahakkuk edecek gider
lerinin finansmanında kullanılacaktır. Bu bö
lümde dört temel ağır şart krediyi veren Devlet 
tarafından ileri sürülmekte ve bunların da Türk 
Hükümetince peşinen kabul edilmesi istenmek
tedir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir : 

1. Bu kredi ile sadece Amerika'dan mal ve 
hizmet satınalınabilecektir. 

2. Türk Hükümeti Karadeniz Bakır işlet
meleri Anonim Şirketi adlı özel teşebbüsçü bir 
şirket kuracaktır. 

3. Amerika'nın Türk Hükümetine açacağı 
bu 30,5 milyon dolarlık kredi Türk Hükümeti 
tarafından yeni kurulacak şirkete devredilecek
tir. 

4. Etibankm elindeki bütün bakır tesisleri 
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(Ergani hariç) ve madenler de yeni şirkete dev
redilecektir. 

Şartları incelediğinizde mal ve hizmetlerin 
krediyi veren A. B. D. den satmalınması tesisin 
pahalıya çıkmasına sebebolacaktır. Çünkü Ame
rika'dan satmaknacak malzeme ve hizmetler 
hele kredi ile alındığı takdirde fiyatları başka 
ülkelere kıyasen bir hayli yüksek olmaktadır. 
özel teşebbüsçü yeni bir şirket kurulması şartı 
ve Türk Hükümetinin kendisine verilecek bu 
krediyi daha eline geçmeden, bir kuruş dahi 
ödenmeden bu yeni şirkete devredilmesi zorun-
luğu ve ayrıca Etibankm sahibolduğu bakır 
tesisleri ile madenlerin de bu şirkete sembolik 
bir fiyat karşısında borçlanarak devredilmesi 
gibi şartların bu anlaşmada yer alması ile kre
diyi veren yabancı Devlet kendi politik ve eko
nomik çıkarlarına uygun şekilde içişlerimize ka
rışma hakkını elde etmiş oluyor. 

Bunca yıllık başarılı çalışması ve bakır üze
rindeki uzun tecrübesi ve sahibolduğu bakır ma
denleri ve izabe tesisleri ile Etibank, elinden 
her türlü imkânlar alınarak bu anlaşma ile güç
süz bir duruma düşürülüyor ve bir kenara itili
yor. Etibank bu anlaşmaya kadar Türkiye'de
ki bakır üretiminin tek başarılı işletmeciliğini 
yaparken, dünya piyasasında kolayca satılabi-
len ve her sene milyonlarca döviz temin eden 
iktisadi Devlet Teşebbüsü idi. Bu anlaşmadan 
sonra bütün bu işleri Amerika'nın tam kontro-
lunda bulunan yeni kurulacak özel teşebbüsçü 
bakır şirketi üzerine almaktadır. Amerikalıla
rın bunu niçin istediklerini ve gerçek maksatla
rını biz sırası geldiğinde yer yer açıkhyacağız. 
Ancak, Türk Hükümetinin bu teslim şartı için 
30,5 milyon dolar dışında ileri sürebileceği bir 
sebep var mı? Eğer varsa Hükümetten bunun 
da açıklanmasını rica edeceğiz. Çünkü ileride il
gili bölümünde açıklayacağım gibi halen yü
rürlükte bulunan kanunlara göre böyle bir şir
ketin kurulmasına da imkân yoktur. Krediyi ve
ren yabancı Devlete içişlerimize müdahale hak
kını tanıyan ve çok ilginç bir belge olan bu an
laşmanın, her bölüm ve fırkası Türk Hükümeti
ni ve kurulacak yeni bakır şirketlerini öylesine 
kıskıvrak bağlamaktadır ki, Türkiye'deki Ame
rikan Yardım Kurulunun izni olmadan ve on
larca şayanı kabul veya tatminkâr görülmeyen 
bir adım dahi atılmasına imkân ve ihtimal yok
tur. 
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Bölüm 202 : «AID ye yapılacak erken öde
meler: Türk Hükümeti her hangi bir tarihte o 
tarihte muaccel olan bilcümle faiz ve itfa öde
melerinin yapılması üzerine anaparanın tamamı
nı veya bir kısmını cezasız olarak erken ödiye-
bilir. Bu gibi her hangi erken ödeme en son vâ
de tarihinden başlayarak tersine bir sıra takibe-
decek şekilde anapara taksitlerine uygulanacak-
tır.» 

Taksidi gelmiş olan borcu ödemeden zamanı 
gelmemiş borcu ödeme imkânını yani erken öde
meyi bu madde kaldırıyor. Erken ödeme an
cak en son taksitlerden başlayarak yapılabile
cektir. Bu maddeye göre vâdesi gelmemiş borç
ları ödemek suretiyle yüzde 2,5 faiz ödemesin
den kurtulmaya imkân yoktur. Çünkü 10 sene 
sonra faiz ve anapara altışar aylık taksitlerle 
30 senede ödenecektir. Türk Hükümeti kemer
leri sıkıp borcunu faizsiz ödemeye karar verse 
bu arzusunu gerçekleştirmesine bu madde mâ
nidir. Çünkü evvelâ vâdesi gelen borç ve faiz 
taksidi ödenecek ve sonra da 30 sene sonraki son 
taksit borcu ödenecektir. Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin Osmanlı Hükümetinden devir 
aldığı borçların ödenmesine dahi böyle ağır bir 
hüküm mevcut değildir. 

«Bölüm 301 - tik para itasına ilişkin taliki 
şartlar: Kredi tahtında ilk para itasından veya 
ilk taahhüt mektubunun ısdarından önce Hükü
met veya şirket AID yazılı olarak aksini kabul 
etmedikçe şekil ve muhteva itibariyle AID ce 
tatminkâr görülecek aşağıdaki yazık hususatı 
AID ye sağlıyacaktır.» 

Bunun altındaki «C» fıkrasını okuyorum : 
«Şirket kuruluş mukavelesi, tescil belgesi, 

mer'i organizasyon şeması, şirket idare heyeti 
üyeleri ve ileri gelen idarecilerin isimleri..» 

«D» fıkrası : «Hükümetin krediyi şirkete 
borç vereceğine dair Hükümetle şirket arasında 
akdedilmiş anlaşmanın tasdikli bir sureti» 

Sayın senatörler, bu bölüm yalnız iç işlerimi
ze karışıcı şartlan değil aynı zamanda zorlayıcı 
ve şirketin kuruluşunu kredinin daha verilme
den bu şirkete Hükümet tarafından devrini de 
çabuklaştıracak hükümleri de ihtiva ediyor. 
Açıkça görüleceği gibi krediyi veren ABD Tür
kiye'nin içişlerine karışmakta her hangi bir sa
kınca duymuyor ve anlaşmanın bu bölümünde 
daha ileri giderek krediyi açmadan önce yeni 
şirketin kendi arzusuna göre kurulmasını, şirke-

I tin kuruluş mukavelesini ve organizasyon şema
sı ile şirket idare heyeti idarecilerinin de Tür
kiye 'deki Amerikan Yardım Kurulunca tatmin
kâr görülecek bir şekilde olması ve onun ona
yından geçmesi icabetmektedir. 

Sonra Türk Hükümetine Amerika Hükümeti
nin pek güvenmediği de açıkça görülmektedir. 
Çünkü kredinin şirkete devredileceğinden emin 
değildir. Onun için Hükümetin krediyi şirkete 
borç vereceğine dair Hükümetle şirket arasında 
akdedilmiş olan mukavelenin tasdikli bir sure
tinin kendisine verilmesini krediyi açmadan ön
ce şart koşmaktadır. 

Şimdi soruyorum, sömürge veya işgal edilmiş 
ülkeler dışında bu veya benzeri hükümleri için
de bulunduran bir kredi anlaşması gösterilebilir 
mi? Türkiye bağımsız bir ülkedir ve bağımsız
lığını da uzun bir mücadeleden sonra binlerce şe
hidinin kam pahasına kapanmıştır. Fakat bu an
laşmada gösteriyor ki, kapitülâsyonları kaldırdı
ğımız Lozan'dan bu yana kazandığımızdan çok 
şeyler kaybetmişiz. 

Bölüm 301 - E fıkrası: «Şirketin hali hazırda 
ve gelecekteki borçlanma ve nakdî sermaye da
ğılımı, sermayedeki hisselerin dağılımı, sermaye 
durumunu belirten ve aşağıdaki hususları da 
kapsayan şirket finansman plânı.» 

Bu fıkra baş taraftaki, 301 bölümündeki şe
kil ve muhteva itibariyle AID ce tatminkâr gö
rülecek hususlardan olduğu için Türk Hükümeti 
şirket veya hisse sahipleri hiselerini AID nin iz
ni olmadan satamıyacaklardır. Bu da Ticaret 
Kanununun bu tür şirketlere tanıdığı hakların 
bu anlaşma ile gasbedildiğini göstermektedir. 

«Bölüm 301 - E ve onun altında 1. fıkrası» 
«Finansman plânı uyarınca Etibankın şirkete 

gerek nakdî sermaye ve gerekse elinde bulunan 
kıymetleri mâkul piyasa fiyatlarına uygun ola
rak borç vermek suretiyle iştirak ettiği veya et
mesini resmen karar altına alındığını gösterir 
vesaik belge de devredilecek kıymetlerin değer
lendirme tarzı da belirtilecek ve bu tarz AID ce 
kabule şayan bulunacaktır.» denilmektedir. 

Burada Etibankın bu şirkete nakdî sermaye 
ile katılması ve elinde bulunan kıymetleri mev
cut kurulmuş bakır ve maden tesisleri, ki de
ğerleri yüz milyonları a,şar, mâkul piyasa fiyat
larına uygun olarak borç vermek suretiyle bu 

I şirkete katılmaya ve Türk Hükümetini de bu ka-
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rarı resmen almaya zorlamaktadır. Fakat yar
dım sever dostumuz Amerika bu şartla da yetin
meyip Tiirk Mahkemelerini de bir tarafa itiyor 
ve kanunlarımızı çiğniyor. 

Aynı fıkranın son kısmında Eubank tarafın
dan kurulacak firkete devredilecek kıymetlerin 
değerlendirme tamnın da AID ce kabule şayan 
olması şartı vardır. Türk Ticaret Kanununa gö
re bu husus Ticaret Mahkemelerinin görevlerin
dendir. Aynı sermayenin değerlendirilmesi Ti
caret Mahkemesince tescil edildikten sonra bu 
mahkeme kararının Türkiye'deki Amerikan Yar
dım Kurulu tarafından şayanı kabul olması şar-
tı mahkemeyi kontrol anlamına gslir. Eğer mah
kemenin yapmış olduğu değerlendirmeyi Ameri
ka'nın Türkiye'deki bir ajanı olan AîD sayam 
kabul bulmazsa o zaman ne yapılacaktır? Mah
kemenin karan mı değiştirilecektir? Çünkü bu 
şart Amerikan Yardım Kururumun isteğine göre 
çözümlenmezse yardım derhal durdurulacaktır. 

301 - E ve onun altında ikinci fıkra: «Finans
man plânı uyarınca diğer bankaların şirkete 
nakdî sermaye ile iştirak ettiklerini veya etme
lerinin karar altına alındığını, bankalaruı sa-
tmaldıkları bu hisseleri Hükümetin diğer her 
hangi bir yatırım için ayırdığı bir fondar yarar-
lanmak maksadıyla Hükümete teminat olarak. 
vermiyeoeklerini, ve bankaların iştirak hisseleri
nin kaynakları ve varsa bunlarla ilgili şartları 
gösterir vesaik» denilmektedir. 

Bu fıkra Devletin bu şirketin hisse senetle
rine sahibolmasmı enlemek için konulmuştur. 
Ayrıca bu şirketin sahiplerinden olan bankaları 
bu hisse senetlerini teminat olarak da kullan
maktan menediyor. Şayet bu senetleri teminat 
olarak kullanan banka borcunu ödemesse' hisse
ler başkasına geçebilir. Bu madde bir hususu 
daha Amerika'nın lehine teminat altına alıyor. 
Meselâ, Ortak Pazar üyesi olan Türkiye Ortak 
Pazar ülkelerinden bundan çok daha iyi şartlar
la yapılacak bir işbirliği teklifi gelse bir Türk 
Şirketi olan bu Bakır Şirketi uygun olan bu tek
lifi 40 sene kabul hakla ve serbestisinden mah
rumdur. 

Yine aynı bölümün «E» bendinin üçüncü fık
rasında: «Finansman plânı uyarınca Hükümetin 
vâde ve şartları esas itibariyle yukarıda bölüm 
301 - D de belirtilen devir anlaşması hükümle
rine uygun olarak şirkete Türk parası kredisi 

temin edeceğini gösterir vesaikin» temini de yer 
almaktadır. 

Bu husus da yasama organı olan T. B. M. 
M. nin görevine müdahaledir ki, beyle sür kredi 
anlaşmasında yer almasına asla imkân yoktur. 
Bilindiği gibi Hükümet bu konularda vereceği 
kredileri yıîhk bütçelerle T. B. İL II. ne geti
rir. Orada kabul edildiği takdirde Hükümet bu 
krediyi şirkete verebilir. Eğer T. B. M. M. bu 
kredb/i kor hangi bir sebeple reddederse ki yet
kisi dahilindedir, o zaman da Amerika'nın ve
receği bu kredi derhal kesilecektir. Ta ki, T. B. 
M. 7â, karannı değiştirsin. Bu gerçekler karşı
sında yasama organ!arımın da yetkisine teca
vüz eden bu anlaşmanın bu hükmü Anayasamı
za ve bütçe kanunlarına da aykırıdır. Çünkü 
yasama yetkisi Anayasanın 5 noi maddesine gö
re T. B. M. M. nindir ve devredilem.es. Yine 
Ânayasamn S4 naü maddesine göre genel ve kat
ma bütçe tasardan Bakanlar Kurulu tarafından 
T. 3. H. H. ne sunulur ve orada usulüne göre 
görüşüldükten ve gerekli düzeltme ve değişiklik
ler yapddıktan sonra kanunlaşır. Eğer Hükü
met yetki kanununa dayanarak anlaşmanın bu 
ga:-km kabul edip taahhütte bulunduklarını ene 
sürecek olursa bu da halen iptali için Anayasa 
Hahkemesino başvurulmuş bulunan bu yetki 
Kmıunu Hükümetin kötüve kullanmasının başka 
bir örneğini vermiş olacaktır. 

Bölüm 301 - g) «Şirket Hukuk Müşavirinin 
görüie-•/îaihdaki hususlarda AiD ce tatmini 

"alâasî» denilmekte alt alta selds 
husus sıralanmaktadır. Bu bende göre Hükü
metçe taahküdedilen hususların özel bir şirketin 
hukuk müşaviri taraf nidan teyid ve kontrolü is
tenmektedir, Türkiye'de Hükümet tasarrufları 
ve taahhütleri bir özel şirketin hukuk müşaviri 
tarafından ne denetlenebilir ve ne de teyidi yo
luna gidilebilir. Bu, Hükümet olma haysiyetiy
le asla bağdaşmaz. Amerikalı dostlarımıza Tür
kiye'deki uygulamanın Amerika'dan ' farklı ol
duğunu Türk Hükümetinin hatırlatması gerekir. 

Madde bölüm 301 - g) Şirket Hukuk Müşa
virinin aşağıdaki hususlarda AID ce tatminkâr 
görülecek bir mütalâaası. 

(i) işbu kanuni mütalâanın verildiği tarih
te bütün muvakkat hisse senetlerinin kanunen 
muteber bir şekilde ihraoedildiği ve bu hisse se
netlerine ait bütün meblâğın ödendiği. 
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Türk Ticaret kanunlarına göre bir anonim 
şirketin taahhüdedilen sermayesinin % 25 i öde
nince şirket kurulur. Burada ise Ticaret Kanu
nunun bu hükmü aşılarak sermayenin tamamı
nın ödenmesi şart koşuluyor. Yine Ticaret Ka
nununa göre % 25 in üstündeki taahhütlerini 
yerine getirmiyen hissedarların hisseleri başka
larına satılır. A. B. D. tamamen bir Türk şirke
ti olan ve sermayenin tamamı Devlet ve Türk
ler tarafından temin edilen ve sözde Türk Ka
nunlarına göre kurulup faaliyet göstermesi ge
reken bu şirketin hisse senetlerinin Türk Hükü
metinin uygun göreceği bankalara satılmasına 
veya Devletin kendisinin satmalmasma mâni 
olmaktadır. Sebebine gelince o da açık. Kendi 
kontrolünü ve siyasi baskısını 40 sene müddetle 
sürdürmek. 

301 - g) Şirket hukuk müşavirinin, aşağı
daki hususlarda AID'ce tatminkâr görülecek 
bir mütalâası : 

(IV) - Devir anlaşmasını şirket adına im-
zalıyan şahsın bölüm No. 400,2 uyarınca şirke
tin başka temsilcilerinin tâyin yetkisini de ih
tiva etmek üzere, krediye ve devir anlaşması
na ilişkin bilcümle meselelerde şirket temsil
cisi sıfatı ile hareket etme yetkisini haiz bulun
duğu denilmektedir. 

Türk Hükümetinin beyanından çok burada 
şirketin hukuk müşavirinin sözü AID'ce mu
teber olacaktır. Bilindiği gibi yine bu anlaş
maya göre bu hukuk müşaviri de Türkiye'deki 
Amerikan Yardım Kurulunca tatminkâr veya 
şayanı kabul biri olacak. 

301 - g) (VIII) «Kanuni mütalâada izahı 
yapılacak ilgili Türk Kanun ve kararnameleri 
ile gümrük taviz ve ertelemeleri Kurumlar 
Vergisi, yatırım indiriminin projeye tatbik edi
leceği» de şirket hukuk müşavirinin mütalâasın
da bildirilecektir. Bu kanunların uygulanma
sı ve uygulama için aranması gerekli şarlar 
konusunda hukuka aykırı olarak yapılmış bir 
taahhüttür. Çünkü, projenin neresine ve ne ka
dar indirimi yapılacağı ve vergilerin ertele
neceğini idare takdir eder ve zamanında kar
şılar. Anlaşmanın bu maddesine göre şirketten 
ilgili bir şahıs Hükümete giderek hiçbir kont
rol veya araştırma yapılmadan mevzuata uy
gun olup olmadığına bakılmadan bu madde 
uyarınca isteklerinin karşılanmasını Hükümet
ten istiyebilecektir ve Hükümette hiçbir kont

rol yapmadan bunları yerine getirmeye mec
burdur. 

Madde III - Bölüm 2. — Bu kredinin her
hangi bir kısmının, mühendislik hizmetleri ha-
riçolmak üzere, her hangi malzeme ve hizmet 
v,emin ve tedariki gayesi ile kullanmak üzere 
para itasından veya taahhüt mektubu isdarm-
dan önce şirket AID aksini yazılı olarak ka
bul etmedikçe, AID'ye şekil ve muhteva ba
kımından A I D ce muvafık görülecek aşağıda 
yazılı hususları sağlıyacaktır : 

A) Etibankın uhdesinde bulunan Murgul, 
Espiye ve küre bakır madenleri işletme imtiya
zının bir rödövans veya diğer ödenekler karşı
lığında en az onbeş yıl için şirketin bir muka
vele veya benzeri bir anlaşma ile devir alındığ-
ğınm tevsiki ve Etibankka yapılacak rödövans 
veya diğer ödeneklere ait EtibanMa şirket ara
sında aktedilen anlaşmanın bir kopyası, istenil
mektedir. 

Bu da başka zorlayıcı bir şart ve içişlerimi
ze yabancı müdahalesine bir başka örnek. Kre
diden para ödenmesinden önce Etibankın sahi-
bolduğu Murgul, Espiye ve Küre bakır maden
lerinin işletme imtiyazı - Amerikan Yardım Ku
rulunca şekil ve muhteva bakımından uygun 
görülmesi şartiyle - yeni kurulacak bakır şir
ketine küçük bir ücret karşılığında devredil
miş olacaktır. Bu suretle Etibank birkaç sene 
sonra bakır üretiminden elini eteğini tamamen 
çekmiş olacak ve tüm bakır üretimimiz bu özel 
şirketle Amerikalıların yürüteceği bir tekelin 
eline geçmiş olacak. Veyahutta Ergani'deki ba
kır tesislerini rantabl bir şekilde çalıştırmak 
amacı ile şimdikinden çok pahalıya Murgul'da 
yeni kurulan şirketten satınalacağı bakır cev
herini pahalıya aldığı için maliyetler yüksek 
olacağından Ergani'deki faaliyetine de son ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bölüm 302 — Bu krediden para verilme
sinden önce şirket AID'ye şekil ve muhteva 
bakımından AID'ce muvafık görülecek aşa
ğıdaki yazılı hususları sağlıyacaktır. 

D) Tesislerin kuruluşlarının tamamlanma
sı ve işletmeye alınmasından sonra, şirketin 
rantabl idare ve işletilmesini temin için şirke
tin çalışmasını uygun ve yeterli gördüğü yaban
cı elemanlar için hazırlanmış muvakkat bir 
plân istemektedir. 
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Türk kanunlarının sadece Türk vatandaşla
rına tanımış olduğu hizmetlerin dışındaki, hiz
metleri kapsaması icabeden hizmetler olması 
gerekirken buna uyulmıyarak AID'ce muhte
va bakımından muvafık görülecek ve sadece 
yabancılar için idare ve işletme personel 
planı hazırlanması mecburiyeti bir Türk 
şirketi olan Keradeniz Bakır Anonim Şirketi
nin kendi adamlarını tâyin yetkisi dahi bu fık 
ra ile elinden alınarak AID'ye verilmiş ol
maktadır. 

Bölüm 304. — AID para itasına ilişkin 
şartların yerine getirildiğinin kendisi tarafın 
dan tesbiti üzerine keyfiyeti Hükümete bildire
cektir denilmektedir. 

Bu bölümde Amerikan Hükümeti Türk Hü
kümetine itimadı olmadığını açıkça belirtiyor. 
Ve ABD nin Türkiye'deki bir ajanı olan 
A I D 'nin durumu tesbitinden sonra ancak kre
dinin şirket tarafından kullanılabileceğini söy
lüyor. Bu aynı zmanda Amerika Birleşik Dev
letlerine AID aracılığı ile siyasi baskı ve içiş
lerimize müdahale hakkını sürdürmek imkânı
nı veriyor. AID şartların değiştiğini ileri sü
rerek veya tamamlanmadığı iddiası ile kendi 
ölçüleri içinde muvafık veya şayanı kabul bul
madığı her şeyi bahane ederek kredinin veril
mesini istediği anda durdurabilme yetki ve hak
kını bu madok ile elde etmiş olmaktadır. 

Madde IV. — Hükümetin taahhütleri, 
Bölüm 401 — Hükümetin işbu anlaşma ge

reğince AID'ye ödemesi iktiza eden bilcümle 
meblâğları tamamen ödemesine kadar, Hükü 
met şirketin kuruluş statüsünü muhafaza ede
cek ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer ka
nunlar mucibince bir anonim şirket olarak 
çalışma ve idaresini değiştirecek her hangi bir 
takibata geçmiyecektir denilmektedir. 

Sayın senatörler, daha önce de açıkladığım 
gibi alınacak kredi 40 senede ödenecektir. Bu 
gerçek karşısında Türkiye bu anlaşmanın ya
pıldığı tarihten itibaren 40 sene müddetle şir
ketin statüsünü değiştiremiyecek kamu yararı 
gerekçesi ile hissesinin % 73'üne sahibolduğu 
bu şirketi devletleştiremiyecektir. Bu şart aynı 
zamanda A. P. İktidarından sonra gelecek ik
tidarları bağlıyacağı gibi Anayasanın 9 nen 
maddesine ve 440 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sine de aykırıdır. Anayasanın 39 ncu maddesi 

«Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüs-
,3.,. kamu yararının gerektirdiği hallerde, ger
çek karşılığı kanunda gösterilen şekilde öden
me!: suretiyle devletleştirilebilir denilmektedir. 

Sayıp, arkadaşlarım, şimdi anlaşmanın stan
dart hükümler ekine geçiyorum. Burada. 1 002 
rakamiyle ifade edilen maddeyi okuyorum. Kre
dinin amacına ulaşmasını temin zımnında Hü
kümet, şirket ve AID tam olarak işbirli
ğinde bulunacaklardır. Bu maksatla Hükümet 
şirket ve AID zaman zaman taraflardan her 
hangi birinin talebi üzerine projenin ilerleme
si ve projeye ilişkin sair hususlar üzerinde tem
silcileri vasıtasiyle görüş teatisinde buluna. 
caklardır denilmektedir. 

Bu anlaşmanın buraya kadar açıkladığımız 
madde ve bölümlerine göre, Türk Hükümetinin 
bu şirket ve projeye her hangi bir şekilde mü
dahale etmesine imkân yoktur. Çünkü bütün 
yetkileri elinden alınmıştır. Hal böyle iken 
AID her hususta müdahale edebilecek ve 
her şeyi kendi istek ve arzusuna uygun ola
rak yaptıracak ve onun kontrol ve onayından 
geçmiyen hiçbir şey yürürlüğe giremiyecektir. 
Kredinin kullanılması ve projenin uygulanma
sı için ayrıca, Türk Hükümetinden de her iste
diği anda hesap sorabilecektir. Ve Türk Hükü
metine yeni ilâve hükümler yükliyebilecektir. 
Bu hüküm Amerikan Yardım Teşkilâtına bu 
hakkı vermektedir. Yine standart hükümlerin 
1003 ncü maddesini okuyorum. 

1003. - Vergilendirme: işbu anlaşma gereğin
ce ödünç verilmesi kabul edilen meblâğ ve yi
ne bu anlaşma ile ilgili olarak ısdar olunacak 
borçluluk belgeleri, T. O. sınırları içinde yü
rürlükte olan kanunlar gereğince yüklenen 
bilcümle vergi harç ve resimlerden muaf ola
cak ve anapara ile faizler, bu gibi mükellefiyet
ler için tevkifat yapılmaksızın ödenecektir. 

Standart ek bölüm 203. — Mal ve hizmetler. 
AID'ce aksi yazılı olarak kabul edilmiş ol
madıkça, proje için tedarik edilip de krediden 
finanse edilmiyen mal ve hizmetler kaynak ve 
menşe itibariyle, bu gibi mal ve hizmetlerin si
pariş edildikleri tarihte yürürlükte bulunan 
A.I.D. coğrafi kod kitabının 935 No. lu kodun
da yazılı olan memleketlere aidolacaktır, de
nilmektedir. 
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Bu kredi anlaşması ile verilecek olan 30,5 

milyon dolarlık kredi dışında, kendi paramızla 
bu proje için satmalacağımız malların da yine 
Amerika'nın göstereceği ve onlarca kendi tica
retlerine uygun olarak yasaklamadığı yerler
den alınması şart koşulmaktadır. 

AlD coğrafi kod kitabını 935 numaralı ko
dunda kendileriyle bu bakır projesinin tamam
lanması için alış - veriş yapmamızın yasaklan
dığı ülkeler arasında Rusya, Arnavutluk, Bul
garistan, Çekoslovakya, Macaristan, Roman
ya, Polonya, Doğu - Almanya ülkeleri de var
dır. Bu madde uyarınca meselâ kendisi ile si
yasi, ticari, kültürel ilişkilerimizin ve anlaşma
larımızın bulunduğu Romanya, Çekoslovakya 
veya Bulgaristan'dan, ki bunlar yakın komşu
muzdur bu bakır projesini desteklemek üzere 
kendi paramızla dahi her hangi bir mal ve hiz
met ne kadar ucuza olursa olsun satmalmamı-
yacaktır. 

Dış ticaret dengesi devamlı surette açık ve
ren Türk Hükümetinin kronik hale gelmiş dö
viz sıkıntısı daha da artırıcı olan bu hükümle 
Türk Hükümeti tanıdığı, komşuluk ettiği ti
cari, iktisadi, siyasi ve kültürel ilişkiler kurdu
ğu komşuları ile ticaret yapmaktan menedili-
yor. ABD nin millî çıkarları ve dış politikası 
açısından kendince böyle tedbirlerin uygulan
ması hoş görülebilir. Fakat bağımsız bir ülke 
olan T. C. nin aynı politikayı izlemeye mec
bur tutulması millî çıkarlarımız siyasi ve eko
nomik bağımsızlığımızla asla bağdaşmaz. 

Türkiye'nin bağımsızlığı ve millî çıkarlarını 
savunan ve emperyalizmle sömürüye karşı çı
kanları susturmak istenmeleri ve komünist 
damgası ile kirletilme nedenleri hep bu ve ben
zeri kötü ve yüzkızartıcı uygulamaların Türk 
Ulusundan gizlenmek istenmesi amacına hizmet
ten ileri geliyor. Atatürk ilkelerine lâfla sahip 
çıkmak Türk Ulusunu düştüğü bu haysiyet kı
rıcı durumdan kurtaramaz. Gerçekte Hüküme
tin tutum ve davranışlarının millî çıkarlarımız
la ve Atatürk ilkeleriyle tamamiyle ters yönde 
olduğunu bu belge inkârı kabil olmıyacak şe
kilde ispatlamaktadır. 

Standart ek 2005 - Sevk ve sigorta işleri; 
(c) Diğer milletlere yardım yetkisi veren 

ABD mevzuatı tahtında finanse edilen sevkıya
ta mütaallik deniz sigortasının yapılması ile 

ilgili olarak T. C. Hükümeti her hangi bir mem
leketin her hangi deniz sigorta şirketini ABD 
nin her hangi bir eyaletinde ticari iş ifası yet
kisini haiz her hangi bir deniz sigorta şirketine 
mevzuat, kararname, nizamname veya talimat
namesi ile tercih ettiği takdirde ABD den teda
rik edilen ve krediden finanse edilen mallar 
böyle bir tefrikin devamı süresince deniz rizi
kolarına karşı ABD nin her hangi bir eyaletin
de deniz sigortası işini ifaya yetkili bir şirket 
veya şirketlere ABD de sigorta ettirilecektir, de
nilmektedir. 

Türk Hükümeti Amerikan Hükümetinden 
alınacak ve bu krediden finanse edilen malların 
daha ucuz bulduğu kanun veya talimatnamele
rin emrettiği Türk firmaları veya yabancı bir 
firmaya sig'orta ettirdiği takdirde bu anlaş
maya göre ayrıca ABD deki Amerikan sigorta 
şirketlerinde ikinci bir defa sigorta ettirmek 
mecburiyeti yüklenilmektedir. Böylece borç 
alınan kredinin bir kısmı da dolar olarak yine 
sigorta ücretleri çok yüksek olan Amerikan 
sigorta şirketlerine verilmiş olacaktır. 

Standart ek 2007 bölümde; şirket proje ve 
kredinin Amerika Birleşik Devletleri Yardım 
Programına dâhil olduğunu duyuracak ve kre
diden finanse edilen malların işaretlenmesi ko
nusunda AlD ce zaman zaman neşrolunabilecek 
mâkul talimata riayet edilecektir, denilmekte
dir. 

Sayın senatörler; yardım değil çok ağır 
şartlar altında borç alıyoruz. Ve bunun için 
de gerçeğe aykırı olarak Amerikan yardımıdır 
diyerek propagandasının yapılması ve malzeme
ler üzerine Amerikalıların yardım propaganda
sını yürüten resimlerin konulması da bu anlaş
mada kredinin açılması için şart koşuluyor. 
Gerçekte Türk Hükümeti bu ve benzeri ağır 
şartlı kredilerle kendi kalkınmasını ve gelişme
sini baltalamaktadır. Her gün biraz daha Ame
rika'ya muhtaç duruma gelmek suretiyle Ame
rika'nın devamlı bir pazarı olmakta ve Ameri
kan politikasının yürütülmesine ve bunun hal
kının refahının yükselmesine yardımcı olmak
tadır. . Türk halkının sefaleti pahasına Ameri
ka'ya ve Amerikan halkına yardım eden Tür
kiye'nin sözde Amerika bize yardım ediyor
muş gibi gösterilmek suretiyle Amerika'nın pro
pagandasını yapmak ve Türk halkını bu yala-
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na inandırmak için konulan bu zorlayıcı mad
denin hiçbir insaf ölçüsü ile bağdaşmasına im
kân yoktur. 

Standart ek 2008 - Plânlar, şartnameler ve 
mukaveleler, başlığı altında; 

(b) Krediden finanse edilen mal ve hiz
metlerle ilgili bilcümle ihale belgeleri, ısda
rından önce, AlD tarafından yazılı olarak tas-
vibedilmiş olacaktır. 

(c) Krediden finanse edilen aşağıdaki mu
kaveleler, akdolunmadan önce AlD ce yazılı 
olarak tasvibedilecektir. Parantez içerisinde şif-
romen rakamı ile (I) 

(I) idari yardım hizmetleri de dâhil mü
hendislik ve diğer ihtisas hizmetlerine mütaal
lik mukaveleler. Yani bunlar ısdarından önce, 
kredi verilmeden önce AlD tarafından yazılı 
olarak tasvibedilmiş olacaktır. 

(II) Tesis hizmetlerine mütaallik mukeve-
leler. 

(III) AlD ce belirtilecek sair hizmetlere 
mütaallik mukaveleler, bu ise açık bono vermek
tir. 

(IV) AlD ce belirtilecek teçhizat ve mal
zemelere mütaallik mukaveleler. 

Yukarda sayılan hizmet mukavelelerinin her 
hangi birisi bahis konusu olduğunda, AlD 
ayrıca gerek mütaahhidi, gerekse mütaahhidin 
AlD ce belirtilecek personelini de yazılı ola
rak tasvibedecektir. Bu gibi mukavelelerden 
her hangi birisindeki önemli tadiller ve bu 
gibi personeldeki değişiklikler yürürlüğe gir
meden önce AlD ce yazılı olarak tasvibedile
cektir, denilmektedir. 

Şirketçe yapılacak bütün mukaveleler ve 
ayrıca buna ek alarak AlD tarafından yapılma
sı istenecek mukaveleler de dâhil olmak üzere 
AID nin onaydan geçirilecek ve onlarca muva
fık veya şayanı kabul olacak, idari yardım 
hizmetlerinde de yabancıların bu şirkette vazi
fe almaları için mukavele mecburiyeti de göste
riyor ki, bu kredi anlaşmasından faydalanarak 
geniş bir yabancı kadro bu şirkette görevlendi
rilecektir. Ve bu suretle şirketin idare ve 
kantrolü yabancıların elinde olacaktır. Son 
paragrafa göre; mütaahhidi ve onun persone
lini AID seçecek ve bu personel AlD nin rı
zası alınmadan değiştirilmiyecektir. Görülü
yor ki, burada sadece Amerikan Bayrağı unu

tulmuş. Acaba AlD kendi milletinden olan 
ve kendi kanunlarına göre kurulup çalışan bir 
Amerikan şirketine bu ölçüde müdahale ede
bilir ve onu sıfr kendi kontroluna alabilir mi? 

«Madde 300. — iptal ve durdurma : 
3001 - Temerrüt oayları, ödemenin tecili, 

aşağıda sayılan olaylardan (Temerrüt olayları) 
her hangi biri veya birkaçı vukubulduğu tak
dirde : 

a) Türk Hükümetinin faiz ve anaparayı 
vaktinde ödememesi. 

b) Projeyi gerekli ihtimam ve müessiri-
yetle icra ve ifa vecibesi de tahditsiz olarak 
dâhil olmak üzere ook dikkatinizi çekerim 
saym senatörler, bu göstermesi lâzımgelen, ih
sas edilen Türk Hükümetidir. Hükümetin işbu 
anlaşmanın her hangi bir hükmüne uymamış 
olması veya şirketin devir anlaşmasının her 
hangi bir hükmüne uymamış olması» denilmek
tedir. 

Türk Hükümeti faiz ve anaparayı zama
nında ödemezse borcun 30 senede ödenmesi 
hali derhal kalkıyor ve kalan borcun hemen 
ödenmesi mecburiyeti getiriliyor. Hükümet 
veya şirket yine bu anlaşmanın her hangi bir 
hükmünü yerine getirmezse bu madde yine iş-
liyecektir. Amerikalıların takdir ölçülerine 
göre sadece onlar tarafından bilinen nedenlerle 
Hükümet veya şirketin projeyi gerekli ih
timam ve müesseriyetle yürütmemiş olması hali 
de kredinin iptalini veya borcun derhal ödenme
sini icabettireeektir. Değişen şartlara göre siyasi 
baskının devam ettirilmesi için konulmuş bir 
fıkra daha. 

3002 - Para itaların durdurulması : 
a) Bir temerrüt olayının vuku bulmuş ol

ması, 
b) Ya kredinin amacının gerçekleşmesini 

veya Hükümet yahut şirketin işbu anlaşma 
ve devir anlaşması gereğince yüklenmiş olduk
ları vecibeleri ifa edebilmelerini gayrimuhtemel 
hale getiren bir olayın vukübulması, 

(c) Her hangi bir para itasının AlD nin 
tabi -olduğu kanunların ithaline müncer ola
cak olması halinde; 

Sayın senatörler, eğer AID zuhur edecek 
bir olayı Hükümet veya şirketin bu anlaşma 
ve devir anlaşmasındaki yükümlülükleri ye
rine getiremiyeceğine kaani olursa veya Ame
rika Birleşik Hükümeti yine tek taraflı ola-
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rak mevzuatında değişiklik (meselâ, yardım 
kanununun hükümlerini ve faiz nisbetini de-
ğişrirîrse) yaparsa bu kredinin kullanılmamış 
kısımlarına uygukyacağı şartları değiştirebi-
leoeği gibi, iptal da edebilir. Bu bölümde 
böyle bir hakkı Amerika Birleşik Devletlerine 
tanımaktadır. 

« 3004 - Anlaşmanın sürekli olarak yürür
lükte kalması. 

işbu anlaşma hükümleri her hangi bir ip
tal, para itasının durdurulması veya itfanın 
tecili olaylarına bakılmakszm işbu anlaşma 
gereğince anapara ve her hangi bir tahakkuk 
etmiş faiizin tamamen ödenmesine kadar bü
tün gerekleriyle yürürlükte kalacaktır. » de
nilmektedir. 

Sayın senatörler, burada müsaadenizle 
şöyle bir tâbir kullanacağım; öyle ki, «kurtula.» 
Türk Hükümetinin elinde bu anlaşmaya göre 
hiçjbir yetki yoktur. Sadece sorumlulukları 
vardır. Eğer ABD Hükümeti kendi arzu
suna göre düzenlediği bu anlaşmaya her hangi 
bir nedenle uymadığı takdirde Amerika'ya 
olan son kuruş borç ve faiz ödeninceye kadar 
bu anlaşma yürürlükte kalacak Amerikalıların 
kontrol, teftiş ve diğer imtiyazları devam ede
cek fakat, yine bu anlaşma gereğince kredi 
kesilmiş ve borçlar 30 sene beklenmeden öde
nilmek mecburiyetinde kalınacaktır. 

Ek Anlaşma (Tadil anlaşması) fakat, ger
çekte bu bir tahkim anlaşması. 

«A - II - Şirketin T. C. kanun ve kararname
leri gereğince teşkil edilmiş ve mevcut işini 
icra etmek konusunda tam yetkiye sahip bulun
duğunu ve ikraz ve devir anlaşmaları hüküm
leri gereğince bütün taahhütleri yerine getire
ceği.» denilmektedir. 

Gerçekte bu şirket Türk Kanunlarına göre 
kurulmuştur. Burada her ne kadar Türk Ka
nunlarından söz konusu ediliyorsa da, gerçekte 
bu kredi anlaşması ile kurulan şirket Türk Ka
nunlarının ve Anayasasının da üstüne çıkarak, 
yine bu anlaşmanın bölüm madde ve fıkraları 
içersinde acayip bir zümrütüanka kuşu gibi zor
la yaratılmaktadır. Türk Kanunlarına göre, 
sermayesinin % 73 ü devlet taraimdan verilen 
özel teşebbüscü bir şirket kurulamaz sermaye
sinin % 51 i devlet tarafından konulan teşebbü
sün adı iktisadi kamu teşebbüsü olur. Halbuki 
kurulan bu şirket özel teşebbüscü olup Türk 

Kanunlarına göre faaliyet göstermesi gerekir
ken, kendisine Türk kanunlarının tanımış oldu
ğu hakların dahi AID ye devredilmiş olduğu
nu veya onun onayından geçirilmesi şartının 
anlaşmanın hemen her maddesinde yer almış 
olması, bunun bizim kanunlarımızla her han
gi bir ilgisi olmadığını açıkça göstermektedir. 

(B), (II) Şirket sicil vesikasını, ortaklık 
anlaşmasının maddelerini ikraz anlaşmanın kı
sım 301 (e) maddesine göre sağlanan malî plânı 
tadil etmiyecek veya işletmesinin mahiyetinde 
esaslı bir değişiklik yapmıyacak, her hangi bir 
tabiî müessese kurmıyacak başka bir şirket 
veya işletme ile birleşmiyecek veya kaynaşmı-
yacak yahut bir şirket veya işletmeyi iktisabet-
miyecek; hali hazırda iktisabedilmiş veya son
radan iktisabedilecek şirket muamelekinin ta
mamını veya önemli bir kısmını satmıyacak, ki-
ralamıyacak, fera etmiyecek veya sair suretle 
elden çıkarmıyacak veya Etibanka işletme hak
kı veya benzeri ödemelerin yapılacağını göste
ren anlaşmada önemli bir değişikliğe muvafa
kat etmiyecektir. 

Sayın Senatörler, AID muvafakat etmediği 
takdirde Türk Ticaret Kanununun pay sahip
lerine tanıdığı haklar ve değişiklikler, pay sa
hiplerinin tümünün kararı ile dahi yapılamaz. 
Şirket faaliyet sahasını ve iş konusunu değişti
remez, genişletemez, sahibolduğu veya kirala
dığı gayrimenkul ve hakları satamaz, başkası
na kiralıyamaz, devredemez. Etibankla yapmış 
olduğu Eoyaüte anlaşmasında tesbit edilen üc
reti artıracak veya bu hakkı geri verecek bir 
tasarrufta bulunamaz. Türk Kanunlarının his
sedarlara tanımış olduğu haklar bu anlaşma ile 
AID tarafından ellerinden alınmıştır. İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinden en çok tenkid edilen 
husus devletin bu teşebbüslere sık sık müdaha
le ederek siyasi tercihlerini ekonomik tercihle
re üstün tutması suretiyle onların çalışmalarını 
aksatmakta ve verimlerini baltalamakta olduk
larıdır. Bütün sermayesi Türkler tarafından 
verilen ve bu sermayenin de % 73 ne devlet sa
hip iken, bu anlaşma devlete hiç bir müdahale 
hakkı tanımadığı halde Amerika'nın Türkiye'
deki ajanı olan AID nin bu şirketin her işine 
karıştırılması nasıl hoş görülüyor? Etibankm 
büyük hissedarı ve sahibi olduğu bu şirketin 
Genel Müdür ve diğer önemli vazifelilerinin 
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maaş veya ücretlerinin Etibankm Genel Mü
dürünün aldığı maaşla karşılaştırılmasının Sa
yın Bakan tarafından yapılmasını da rica ede
riz. 

Şirketin esas mukavelesine baktığımızda 300 
milyon TL. sermaye ile kurulan şirketin ser
mayesi ile ilgili 5 nci maddesi «G grupu hisse
ler sınai gelişme ile ilgili sermaye piyasasını 
destekleme fonundan istifade etmek suretiyle 
hisse taahhüt eden kurucuların bu taahhütleri 
miktarım belirtmeleri maksadı ile ihdas edil
miştir.» denilmektedir. Sermaye iştirak tablo
sundan aldığımız rakamlar devletçe ve devlete 
bağlı kuruluşlarca taahhüt edilen sermaye şöy
ledir ; 

Etibank 147 000 000 
(C) Hissesi (devletçe ödenecek) + 66 000 000 

213 000 000 
Vakıflar Bankası (B) grupu + 12 000 000 

Sermayenin % 73 ü 225 000 000 
devletindir. 

Ortaklar tablosuna baktığımız zaman Dev
let hissesinin beş oyla, özel sektörün de (hisse
si % 27 dir) beş oyla temsil edildiği görülmek
tedir ki, bu da acayip kanun ve mevzuata uy-
mıyan hususlardan biridir. 

Halbuki, iktisadi Devlet Teşebbüslerinin iş
tiraklerini düzenliyen 440 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre, «Devlet veya teşekküllerin iş
tirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin 
% 50 nin üstüne çıkması halinde, şirket, bu du
rumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden 
3 yıl içinde, eski statüsü ile yönetilir. Kamu his
sesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına dü
şürülenle diği takdirde ortaklık iktisadi Devle i 
Teşekkülü haline gelir» demektedir. Bu hüküm 
mevcut hisseler için olduğu gibi, yeni kurula
cak devletin hissedar olduğu şirketler için de 
yürürlüktedir. O halde niçin kanuna aykırı bir 
şirketin kurulmasına Hükümet karar vermiştir, 
Bu hususun da açıklanmasını Sayın Bakandan 
rica ederiz. Şu hususu da belirtelim ki, hissesi
nin % 73 ü Devlet tarafından konulan bir şir
ket bizim kanunlarımıza göre özel teşebbüs de
ğil iktisadi Devlet Teşebbüsü adını alır ve özel 
Kanuna göre işlerini yürütür. Yoksa bu anlaşma 
olduğu gibi Amerikan Hükümetinin Tür'kiye-

deki bir ajanı olan AîD nin kontrol, murakabe 
teftiş ve arzularına göre hareket etmez. Dışa
rıya göndermiş olduğumuz işçilerimizin her sene 
yurda kazandırdığı 100 milyon dolardan acaba 
senede 10 milyon dolar ayrılmak suretiyle, Eti-
bank gibi millî bir teşekkül parçalanmadan ve 
çak daha ucuza bir bakır projesi bağımsızlığı
mızdan ve millî çıkarlarımızdan fedakârlık et
meden gerçekleştirilemez miydi? Batman - is
kenderun boru hattı, izmit'te kurulan Petro 
Kimya tesisleri bu yoldaki millî çıkarlarımızı 
gözeterek kurulan başarılı örneklerdir. 

Bir kapitülâsyon niteliğindeki bu kredi an
laşması, şayet bir başka Hükümet tarafından, 
Rusya ile yapılmış olsaydı, acaba o zaman Ada
let Partisi bu anlaşmayı nasıl yorumlıyacaktı? 
Bunu merak ediyoruz? Bize göre bir yabancı 
müdahalesi Rusya'dan veya Amerikadan gelsin, 
arasında hiçbir fark yoktur. Türkiyenin çıkar
ları bağımsızlığı her şeyin üstünde tutulmalıdır. 
İçişlerimize yabancı müdahalesinde bir ulusa 
imtiyaz tanıyarak, onun yaptıklarını hoş gör
mek, biizm bağımsızlık, hürriyet ve milliyetçilik 
anlayışımızla asla bağdaşamaz. 

Standart hükümler bölüm 1007 teftişler : 
AID nin yetkili temsilcileri, projeyi krediden fi
nanse edilen bilcümle mal ve hizmetlerin kulla
nılışını ve proje krediye ilişkin defter, kayıt ve 
sair belgelerini teftiş etmek hakkını mâkul göre
bilecekleri her zaman için haiz olacaklardır. Bu 
kabil teftişleri kolaylaştırmak zımnında Hükü
met, AID ile işbirliğinde bulunacaktır. 23 Ağus
tos 1968 tarihli tadili anlaşmasında ise bu konu 
daha da açıklığa kavuşmuş bu anlaşmanın A. 
(XI) Şirket gerek projeye ve gerek devir anlaş
masına ilişkin defter ve kayıtları devamlı olarak 
tatbik edilegelen sıhhatli muhasebe, ilke ve ta-
amüllerine uygun olarak muhafaza edecektir. 
Bu defter ve kayıtlar aşağıdaki hususlan (on
larla sınırlandırılmış olmıyaraik) göstermeye ye
terli olacaktır. 

(I) işbu anlaşma uyarınca ita olunan öde
neklerle iktisabedilen mal ve hizmetlerin alımı 
ve kullanış şekli, 

(II) İktisabedilen mal ve hizmetlerin müs
takbel satıcılarının taleplerinin mahiyet ve şü
mulü, 

(III) İhaleyi kazanan teklif sahiplerine iha
le yapılmasının ve siparişlerin verilmesinin müs-
tenidatı, 
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(IV) Projenin gelişimi. Bu kabîl defter ve 
kayıtlar sıhhatli murakabe standartlarına uy
gun olarak muntazaman murakabe edilecek ve 
AID ce yapılacak son para itasından itibarenı 5 
yıl süre ille yahut ikraz anlaşması uyarınca, AID 
nin alacağı olan meblâğların ödenmesi tarihine 
kadar, hangisi daha ericen ise muhafaza edile
cektir. 

'(XII) Şirket, AID nin yetkili temsilcileri
nin projeyi, krediden finanse edilen bilcümle 
mal ve hizmetlerin kullanılışını ve şirketin pro
jeye ve krediye ilişkin defter, kayıt ve sair bel
gelerini, mâkûl görülebilecek her zaman için 
teftiş etmelerini temin edecek. Şirket bu kabîl 
teftişleri kolaylaştırmak zımnında, AID ile iş
birliği edecek ve ikraz ile ilgili her hangi bir 
maksat için şirketin Türkiye ̂ deki emlâkini AID 
nin temsilcilerinin ziyaret etmelerine müsaade 
edecektir denilmektedir. 

Görülüyor M, şirketin her hareketi en ince 
teferruatına kadar Amerika'nın, Türkiye'deki 
bir ajanı olan A.I.D. tarafından teftiş ve kont
rol edilecek ticari ve diğer teknik sırları onla
ra açık bulundurulacaktır. A.I.D. nin izni ol
madan bir adım dahi atamıyacak ve bir kuruş 
sarfedilmiyecektir. Ve bu teslimiyet 40 sene de
vam edecektir. 

Bölüm 3007 kanunî halklardan feragat edil
mediği : îşbu anlaşma gereğince, A.I.D. lehine 
tahakkuk eden her hangi bir hak yetki veya ka
nun yoluna başvurma haklarının icrasında ge
cikilmiş veya icrasının ihmal edilmiş olması bu 
gibi hak yetki veya kanun yoluna başvurma 
hakkında feragat edildiği anlamında yorum-
lanmıyacaktır. denilmektedir. 

Sayın senatörler, bu bölümde, A. B. D. nin 
bu anlaşmadan doğan haklarını her hangi bir 
sebeple, her hangi bir zamanda kullanmamış 
olmaları bu kanuni haklarından feragat edil
diği anlamına gelmediğini belirtiyor. Bunun 
bir diğer anlamı ise durum ve şartların uygun 
olmadığı zamanlarda bu anlaşmanın bâzı hü
kümlerini A. B. D. isterse, uygulamıyacak veya 
bu anlaşmadan doğan halklarını kullanmıyabi-
lecektir. Fakat, durumu uygun gördüğü yani, 
siyasi baskısını sürdürmek veya kendi çıkar
larını korumak gerektiği zamanda, bu anlaşma
dan doğan bütün haklarını kullanacaktır. 

302 C) Bölüm 302 (a) ve bölüm 302 (b) ye 
uygun şekilde maden işletme imtiyazı ve rödö-

vans anlaşması ile ilgili olarak, tevdi edilen 
mukavele ve diğer anlaşmaların her biri işbu 
evraka tarafeyni hukuken bağlayıcı ve muteber 
mevcut hükümler çerçevesinde vacibulicra ol
ması, bunun gibi her bir evrakın yürürlükte 
olması ve evrakta zikredildiği üzere temerrüt-
süz muteber olması ve işbu evrakın her birinin 
muteberliğinin ihlâl edici (veya buna istinade-
den) her hangi bir takibat, dâva, duruşma veya 
kanuni araştırma muallâkiyet veya ihtar ve teh
dit bulunmaması ve işbu evrakın her birinin be
rat, yönetmelik, anlaşma, lisans kanun veya 
hükümetçe tatbik edilen kaide ve nizamları 
ihlâl etmediği ve tecavüzkâr olmadığı
na dair Hükümet Müşavirliğinin AID ce ka
bule şayan görülecek bir mütalâası da isten
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki 
madde ve bölümlerin eleştirilmesi sırasında an
laşmanın Anayasaya, kanunlarımıza aykırı ola
rak kurulan bu şirketi ve bu anlaşma ile yükle
nilen ağır şartları belirtmiş bulunuyorum. Yine 
bu bölümde de bu anlaşmanın kanun veya hü
kümetçe tatbik edilen kaide ve nizamları ihlâl 
etmediği ve tecavüzkâr olmadığı yolunda ABD 
nin Türkiye ̂ eki bir ajanı olan AID ye, yine 
onun şayanı kabul göreceği bir mütalâanın ve
rilebilmesi imkânsızdır. Buna rağmen, halen 
bu anlaşma işliyebiliyorsa bu şayanı kabul mü
talâayı vermiş olan şirketin hukuk müşavirini 
tebrik etmek isterim. Ayrıca, bu şahsın adının 
ve almakta olduğu ücretin de Sayın Bakan ta
rafından açıklanmasını önemle istirham ede
rim. 

Tadil anlaşmasının rüşvet maddesine geli
yorum, 

(X) şirket, kredinin sağlanması ile veya 
işbu anlaşmaya müteallik olan yahut anlaşma 
tahtında finanse edilen her hangi bir icraatta 
bulunulması ile ilgili olarak şirketin veya şir
ketin bildiği kadarı ile başka bir şahsın şirke
tin daimî memur ve müstahdemlerine muntaza
man ödenen ücretlerle, gerçekten taraf teşkil 
ettiği veya malûmattar bulunduğu meslekî, 
teknik veya benzeri hizmetler karşılığı olan 
ücretler dışında (ödemenin yapılmış mı bulun
duğu, yoksa şarta muallâk olarak mı yapıla
cağını da bilmek suretiyle) komisyon, ücret ve 
ödeme namları altınla her hangi bir ödeme veya 
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kaba işleminde bulunmamış olduğunu ve bulun-
mıyacağını ve bu kabîl her hangi ödemenin ba
liği AID ce gayrimâkul görüldüğü takdirde 
adı geçen baliğ, AID ce kabule şayan görü
lecek şekilde ayarlamaya tabi tutulacağını be
yan ve taahhüdeder denilmektedir. 

Sayın senatörler, kurulan bu yeni şirket her 
işini AID nin izni ile ve onlarca muteber veya 
şayanı kabul olduğu takdirde yürütebilecek ve 
her türlü hareketi yine onlar tarafından kontrol 
ve teftiş edilecek krediden verilecek para ise, 
yine AID nin uygun göreceği müteahhitlere 
ve yine AID nin onayından geçmiş kimselere 
ödeneceğinden bu gibi işlerle hiçbir ilgisi olmı-
yan şirketin, Amerikalılara şu veya bu şekilde 
rüşvet vermesine imkân ve ihtimal yoktur. O 
halde rüşveti verecek de, alacak da Amerikalı
lar olduğuna göre, buraya bu maddenin konulma 
nedenini anlamak oldukça zordur. Eğer böyle 
bir şey vukubulursa ve şayet AID de bunun 
değerini, yani rüşveti yüksek bulursa, yine 
AID ce kabule şayan şekilde ayarlamaya tabi 
tutabilecektir. Bu yine kendilerinin bileceği bir 
iştir. Fakat bu durumda yeni kurulan Kara
deniz Bakır A. Ş. nin taahhüt altına girmesi
nin anlamı ne olabilir? Bize göre, bu şirkette 
vazife atacak olan Türk'lerin hareketleri, Ame
rika'nın Türkiye'deki bir ajanı olan AID ce 
beğenilmezse veya uygun bulunmazsa onun 
rüşvet aldığını ileri sürüp, almakta olduğu 
ücrette bir ayarlama yapmak suretiyle onu 
kötü bir duruma AID istediği anda düşü
rebilir. Bu rüşvet maddesi, şirketin taahhüt
leri ile birleştirildiği anda, bu hakkın kendi
lerine tanınmış olduğu ortaya çıkar. Böylece 
o namuslu vatandaş, şirketten ayrılmak zorun
da bırakılacağı gibi ondan sonra da, her hangi 
bir yerde iş bulmasına imkân ve ihtimal yok
tur. Bu da şahıslar üzerinde yabancı baskının 
sürdürülmesine başka bir örnektir. 

Sayın senatörler, Amerika'da böyle yapı
lan işler karşılığında komisyon namı altında 
birşey almak ayıp değildir, ücret almak ayıp 
değildir. Fakat Türkiye'de bunun adı rüşvet
tir. Bizim kanunlarımız bunu tamamen yasak
lamıştır. Bu bakımdan bu rüşvet maddesinin 
üzerine dikkatinizi, bilhassa önemle çekmek 
isterim. 

Sayın senatörler, 
Biri 31 . 5 . 1968 ve diğer (Tadilât Anlaş

ması) 23 Ağustos 1968 de imzalanan ve sıra-
siyle 16 Ağustos 1968 ve 5 Kasım 1968 tarihli 
Resmî Gazetelerde yayınlanan bu İM anlaşma
nın altında 22 bakanla, Başbakan Süleyman 
D'emirel'in imzaları yer almaktadır. Bunlardan 
başka bir de Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet 
Sunay'm imzaları vardır. Hükümet hakkında
ki görüş ve kanaatlerimiz saklı olmakla bera
ber, burada Sayın Cumhurbaşkanının elinde 
bulunan geniş imkânları harekete geçirerek bu 
anlaşma metnini bilen ve anlıyanlara tetkik et
tirmesi bulunduğu makamın ve ayrıca Millî 
Güvenlik Kurulu Başkam olarak da yüklen
miş olduğu sorumlulukların normal bir gereği 
idi. O makamın sadece bir imza ve tasdik ye
ri olmadığını Hükümete hiç olmazsa bu yolla 
hatırlatması gerekirdi. Bu görevin yerine geti
rilmemesinden duyduğum üzüntüyü burada 
belirtmek isterim. Bu anlaşma Resmî Gazetede 
yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bu
lunmaktadır. Halbuki Anayasamızın 65 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına göre «Türk kanun
larına değişiklik getiren her türlü anlaşmala
rın yapılması» Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bir kanunla uygulanmasına bağlıdır. Aynı 
maddenin 2 nci fıkrasında da: «Süresi bir yı
lı aşmıyan Devlet Maliyesi bakımından bir 
yükleme gerektirmemek» kaydı ile yayınlan
ması ile yürürlüğe konulabilir denmektedir. 

Bu anlaşma 40 sene süreli ve Devlet Mali
yesine, şirketin sermayesine fonla katılmak, 
vergi muafiyeti faiz ve para yönünden ağır 
yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca, Ticaret 
ve İktisadi Devlet teşebbüslerinin faaliyetleri
ni düzenliyen 440 sayılı Kanunlarla da değişik
likleri gerektirmekte ve Anayasa maddeleri ile 
çelişen hükümleri bulunmaktadır. Bu bakım
dan yürürlüğe girmesi için bir kanunla Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçmesi şart
tır. Hal böyle iken Hükümet bu anlaşmayı 
31 . 5 . 1968 den beri Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçirmemiştir. Bu da anlaşmanın 
hemen yürürlüğe konulmak suretiyle uygula
maya geçilmesinde de Hükümetin Anayasayı 
ihlâl etmiş olduğunu göstermektedir. 

Sayın senatörler, bu anlaşma ile Türkiye'
nin önemli yer altı ve yer üstü servetlerini 
yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmektedir. 
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Başarılı iktisadi Devlet Teşebbüsü olan 

Btilbank bugün sabibolduğu sermaye, taşınmaz 
mal ve işletme hakları dinden alınmakta ve 
güçsüz bırakılarak başarısızlığa sürüklenmek
tedir. Bakır gibi kıymetli ve önemli bir ihraç 
maddesinde özel sektörcülük adı altında alı
nan bu kredi ile bakır madenlerimize ve getir
diği dövizlere Amerika Birleşik Devletlerinin 
el koymasına ve bir bakır tekeli kurmasına ve 
bu tekeli 40 sene sürdürmesine imkân veril
mektedir. Bu suretle kurulan şirket ve onların 
yüksek ücretli personeli aracılığı ile Türk hü
kümetleri ve iktisadi hayatımız üzerinde A. 
B. D. nin kontrol ve siyasi baskılarının devamı 
sağlanarak Türk Ulusunun her geçen gün bi
raz daha fakirleşmesine Amerika'ya muhtaç 
ve bağlı duruma girmesine zemin hazırlan
maktadır. 

yine bu anlaşma ile A B D nin Türkiye'
deki bir ajanı olan AID Teşkilâtına Türkiye'
nin içişlerine her istediği anda müdahale hak
kı verik-ıektad 

Türk Ulusunun bağımsızlığı Anayasası ve 
kanunları ile bağdaşmasına imkân olmıyan bu 
anlaşmanın yürürlükten kaldırılması ve diğer 
gerekli, önleyici tedbirlerin alınarak bir daha 
bu ve benzeri anlaşmaların yapılmaması için 
Senato araştırması açılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Sayın senatörler, sözlerimi burada bitirmiş 
oluyorum. Yalnız ikili anlaşmaları 1946 dan 
bu yana tetkik etmiş bulunuyorum. Bu anlaş
ma ne ilki ne de sonuncusu olacaktır muhterem 
arkadaşlarım. Yalnız, seçtiğim örneklerin içeri
sinde en affederseniz, yani en iyi hazırlanmışı, en 
böyle her kelimesi Amerikalıların tetkikinden, 
Türkiye'deki tecrübelerinden, Türkiye'nin genel 
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durumundan, Türkiye'nin gerçeğinden alınmış 
haberlerle, ilim Amerikadaki ilim toplulukla
rının süzgecimden geçirilmiş ve her kelimesi bir 
mâna ifade eden çok iyi hazırlanmış bir anlaş
madır. Amerikalılar kendi yaptıkları anlaş
malar üzerinde bu kadar ince dururlarken bi
zim bu anlaşmaları, yani efendim nasılsa bu 
ilki değil, bundan evvel daha bir sürü buna 
benzer anlaşmalar vardır, şekliyle bir kenara 
itmemiz, mühimsememezlik etmemize imkân 
yoktur muhterem arkadaşlarım. 

Bu anlaşmalar bizi öylesine sıkıca bağlamak
tadır ki bunları eğer Iboş zamanınızda, vakit bu
lup da Resmî gazetelerden tetkik ettiğiniz tak
dirde işin fecaatini kendilerinizde göreceksiniz, 
yakından müşahade edeceksiniz. 

Senato araştırmalariyla hakikaten vazifesi
ni büyük bir tarafsızlıkla yapmaktadır. İşte 
özel okullar araştırma raporu, işte arkasından 
bor mineralleri raporu, hakikaten Senato teb
rik edilecek faaliyetler, çalışmalar göstermek
tedir. Fakat eğer bunda da aynı kolaylığı g'ös-
terirse tahmin ediyorum, Türk ulusuna büyük 
hizmetler görmüş olacaktır. Saygılarımla. (Or
tadan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, İM saati geçen bir ko
nuşma sonunda Sayın Tunçkanat iddialarını 
ortaya atmış bulunmaktadırlar. Şüphesiz ki 
İçtüzüğün 135 nci maddesi gereğince Hükü
met de bu iddialara cevap verecektir. Zama
nımız, saat 18,20 yi bulmakta, normal çalışma 
müddetimizde bu cevaplarm verilemiyeceği za
hir telâkki edilmektedir. Bu sebepten dolayı
dır M Başkanlık Divanı yeter sayı bulunduğu 
hakkında bir tereddüte düşmüştür. 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Şimdi i^üaüğün 03 neü mad
desinin son fıkrası gereğince yoklama yapıla
caktır, efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler... 
M. FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Sayın Baş

kanım, bugün 3 - 4 komisyon birden çalışmak
tadır. O münasebetle bir kısım arkadaşların 
Genel Kurulda bulunmadığını zanneidiyorum. 

Bu hususun naran itibara alınmasını ara ede
rim. 

BAŞKAN — Bu hususu nazan itibara alarak 
arz ediyorum efendim. Yeter sayı bulunmama
sı sebebiyle 36 ncı Birleşjimi 22 . 2 . 1969 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanmak üaere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,26 

«•» 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Türkiye'deki trafik ka
zalarına dair, yazüı soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükmı'ın cevabı (7/503) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'de trafik kazaları her gün artan ve 

büyük ölçüde can ve mal kaybına sebebolan 
ciddî bir tehlike halini almıştır. 

Bu hususta kamu oyunu aydınlatmak ve alı
nan tedbirleri öğrenmek üaere, aşağıdaki soru
larımın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

1. Memleketimizdeki trafik kazalarının yıl
lara göre sayısı nedir? 

2. Bu kazalar sonucunda mâruz kaldığımız 
can ve mal kayıplarının gerçek miktarları ne
dir? 

3. Trafik kazalarının başlıca sebepleri ve 
bunların önlenmesi hakkında alınan ve alınacak 
tedbirler nelerdir? 

T. C. 

içileri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : 2 

Şube : Trafik 

Dosya : 62282/121 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 24 . 12 . 1968 gün ve Genel Sekreter
liği Kanunlar Müdürlüğü 9448-7/503 sayılı ya
zıları. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm Türkiye'deki trafik ka
zalarına dair sorularını cevaplandırıyarum : 

1. Memleketimizdeki trafik kazalarının yıl
lara göre sayısı aşağıya çıkarılmıştır : 
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Yılı Kaza adedi 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

6 856 
7 542 
8 136 
10 309 
11 770 
12 609 
14 035 
14 815 
16 380 
16 529 
19 002 

2. Trafik kazaları sonucunda mâruz kal
dığımız can ve mal kayıplarının gerçek miktar
ları yıllara göre aşağıya çıkarılmıştır : 

Maddi hasar 
Yılı ölü adedi Yaralı adedi (Tl.) 

1058 1 205 6 527 5 827 698 
1959 1 320 7 441 9 076 350 
1960 1 590 7 727 11 277 480 
1961 1 821 10 325 15 9Ö5 765 

Kayıt tarihi : 18 . 2 . 1969 

Maddi hasar 
Yılı ölü adedi Yaralı adedi (Tl.) 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

2 096 
2 416 
2 484 
2 573 
3 126 
3 299 
3 648 

11 691 
11 914 
13 236 
13 615 
14 801 
14 646 
16 546 

23 311 960 
26 096 211 
24 907 641 
29 189 092 
34 044 487 
36 055 710 
38 960 545 

3. Trafik kazalarının başlıca sebepleri ve 
bunların önlenmesi hakkında alman ve alına
cak tedbirler aşağıya çıkarılmıştır : 

Trafik kazalarına ait istatistiklerden çıkar
dığımız neticelere göre trafik kazalarının; 

% 70 i şoför ve sürücülerin kusurlanndan, 
% 21,7 si yayaların kusurlarından, 
% 6,6 ısı araca ait kusurlardan, 
% 2 si yola ait kusurlardan, meydana gel

mektedir. 
En büyük nisbeti teşkil eden şoför ve sü

rücülerin kusurlarından meydana gelen trafik 
kazaları ayrıca tahlil edilecek olursa : 

% 37 sinin fazla süratten, 
% 30 unun trafik kurallarına riayetsizlikten, 
% 10 unun hatalı dönüşlerden, 
% 8 inin dikkatsizlikten, 
% 6 sının ehliyetsizlikten, 
% 2 sinin nizamsız duruşlardan, meydana 

geldiği görülmektedir. 
Trafik kazalarının sebepleri tesbit edildik

ten sonra bunların izalesi için yaptığımız 
plânlamanın tatbikatında; ihtiyaca uygun mev
zuatın hazırlanması, iyi tatbikat, eğitim ve 
trafik tekniği üzerinde ciddî tedbirler alınma
sı gerekli görülmüştür. 

Bu maksatla; 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu bu

günün ihtiyaçlarına kâfi gelmediğinden yeni
den hazırlanmış ve Yükcek Meclise sevk edil
mek üzere bulunan Karayolları Trafik kanun 
tasarısında : 

a) Ehliyet ve fennî muayene işleri tama
men teknik ve mühendislikle ilgili olduğu için 
polisten alınarak Karayolları Genel Müdürlü
ğüne devredilmiştir. 

b) Cezaların miktarı ve dozu artırılmıştır. 
c) Birçok memleketlerin Trafik kanunların

da görüldüğü üzere mükerrer suçluluk veya 
ağır suçlarda ehliyetnamenin geçici veya de
vamlı olarak istirdadı kabul edilmiştir. 

d) Trafik zabıtasına yardımcı olmak üzere 
belediye zabıta memurlarına trafik kontrolü 
ve ceza verme yetkili kabul edilmiştir. 

e) Her ilde münhasıran trafik muamele 
ve dâvalarına bakmak üzere trafik mahkeme
leri kurulacaktır. 

f) Trafik polisine yardım etmek üzere fah
rî trafik müfettişleği ihdas edilmiştir. 

g) Trafik polislerine karşılığı Trafik Fo
nundan ayrılmak üzere ayda 400 ilâ 600 liralık 
munzam ücret verilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarı arz edildiği şekilde kanunlaştığı tak
dirde, ehliyetname ve fennî muayene işleri Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne devredileceğin
den trafik zabıtası münhasıran trafiğin tanzim 
ve murakabesi ile meşgul olabilecek ve böylece 
kanun hükümlerinin tam uygulanması sağla
nacaktır. Cezaların miktar ve dozunun artma
sıyla da yasaklara riayetin sağlanması daha çok 
mümkün olabilecektir. 

Trafik kurallarının bilgili elemanlar tara
fından noksansız uygulanması lâzımdır, iyi 
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bir uygulamada yeterli sayıdaki eğitilmiş per
sonelin mevcudiyeti ilk şart olarak önümüze 
çıkmaktadır. Trafik personelinin eğitimi iki 
safhada yapılmaktadır. Okul sırasında ve hiz
met içinde. 1967 yılında Ankara^da 100 kapa
siteli Mr Trafik Eğitim Merkezi ve Okulu açıl
mıştır. istanbul Polis Okulunun bina şartları 
müsaidolduğu için 150 trafik memuru yetişti
rilecek bir Trafik Eğitim Merkezi faaliyet ha
lindedir. Şimdiye kadar trafik ve trafik bilir
kişi kursu gören 257 âmir ve memur illere tevzi 
edilmiştir ve bu eğitim faaliyetlerinin devreler 
halinde devam edecektir. 

Trafik personelimiz yetersiz olduğu için 
1967 Temmuzunda alınan 3 000 polis kadrosu
nun mühim bir kısmı da trafik hizmetlerinde 
görevlendirilerek trafik personelimizin sayısı 
312 âmir ve 2 062 memura ulaşmıştır, imkân
lar nisbetinde takviyesine çalışılmaktadır. 

Trafik kesafet ve tıkanıklığının doğurduğu 
güçlükler, gerek belediyelerce bütçe imkânla
rı nisbetinde ve Müşterek Trafik Fonundan ba
kanlığımızca tahsis edilen ödeneklerle inşa ve 
tesis edilen şehir içi trafik cihaz, işaret ve 
tesisleriyle ve gerek şehir ve bölge trafik zabı
tasının yaptığı devamlı kontrol ve murakabe
lerle hafifletilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca Trafik Tüzüğünün 67 nci madde (K) 
fıkrası uyarınca dolmuş sayıları tahdidedilmiş 
olduğu gibi belediyelerin imkânlariyle paralel 
olarak şehir içi otobüslerin adedlerinin artırıl
ması cihetine gedilmektedir. 

Büyük şehirlerimizm trafik düzenini sağla
mak üzere telsiz şebekeleri ıslâh ve tevsi edil
miştir. 

imkânlar nisbetinde trafik teşkilâtının per
sonel, teknik araç ve gereç yönünden takviyesi
ne çalışılmaktadır. 

Yapılan incelemelere göre Türkiye'de trafik 
(kazalarının % 70 i şehir içinde, % 30 u şehir
lerarası yollarda vukubulmaktadır. Bu ileri nis-
bet şehirler içinde grevli bulunan trafik ekip
lerinin personel ve vasıta kifayetsizliği ve işle
rinin pekçok olması yüzünden şehirlerarası yol
larda yeterli kontrol yapamamalarından ileri 
gelmiştir. Hem bu mahzuru ortadan kaldırmak 
hem de Trafik Kanununun 3 ncü maddesinin 
âmir hükmünü yerine getirmek maksadiyle 
1966 yılmda trafik bölge teşkilâtımız kurulmuş
tur. 

Memleketimizin Karayolları Bölge Teşkilâ
tına mütenazır olarak 14 trafik bölgesine ayrıl
mıştır. 14 bölgeden 6 sı faaliyete geçmiştir. Bur
sa ve Samsun bölgelerinin vasıta ve personeli 
ikmal edilmiş olup, faaliyete geçirilmiştir. Vası
ta ve personel temin edildikçe diğer bölgelerin 
de faaliyete geçirilmesine çalışılacaktır, kuru
lan trafik bölge teşkilâtımız çok kısa bir mazisi 
olmasına rağmen trafik kazalarının azalmasında 
müsbet neticeler vermiştir. 1968 yılı sonu itiba
riyle, motorlu araç sayısı % 15 artışla 409 735 e 
çıkmasına mukabil araç sayısı artışına oranla 
trafik kazalarında meydana gelen ölü sayısında 
% 4,4, yaralı sayısında % 2, maddi hasar mik
tarında % 4,8 oranında azalma olmuştur. 

Trafik kontrollarında müessiriyet, süratli 
vasıta ve modern teknik teçhizatla sağlanmak
tadır. 

1965 yılından bu yana, daha önceki senelerde 
alınanların yekûnundan daha fazla motorlu va
sıta alınmasına rağmen henüz yeterli miktara 
ulaşılamamıştır. 

1964 yılında trafik hizmetleri için tahsis edi
len motorlu araç miktarı: 74 otomobil, 52 moto
siklet, 3 kurtarıcı araç ve 76 jeep iken, 1968 
yılında 237 otomobil, 225 motosiklet, 9 kurtarıcı 
araç ve 76 jeep olarak büyük ölçüde artış kay
detmiştir. 

Böylece 1964 yılına nazaran 1968 yılnda 
trafik otoları 3 misli, trafik motosikletleri 
4 misli ve kurtarıcı araç miktarı 3 misli artmış, 
jeepler trafik hizmetlerinde elverişli olmayıp 
umumi asayiş hizmetlerine tahsis yapıldığından 
ve trafik hizmetlerinde süratli modern araçlar 
etkili olduğundan jeep miktarında artış olma
mıştır. 

Emniyet trafik hizmetlerinde kullanılan tel
siz cihazlarının 1964 yılına nazaran sayılarında 
1968 yılında % 100 oranında artış mevcuttur. 

1967 yılındaki Bütçedeki 9 milyon liralık 
tahsisatla bütün illlerde trafik kontrollarında 
kullanılmak üzere (S. S. B. sisteminde) telsiz 
şebekesi yaptırılmasına başlanmış ve 1969 yılı 
başında uzun menzilli olarak Ankara'dan istan
bul, Kocaeli, Sakarya, Bolu illeri ile telsiz tele
fon irtibatı sağlanmış bulunmaktadır. Böylece 
kısa bir süre içinde şehirlerarasında röle istas
yonlar vasıtasiyle görevli ekipler birbiriyle 
telsiz teması tamamen temin edilmiş; aşırı sürat, 
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gabari ve istiap haddi, trafik kurallarına riayet
sizlikle trafik kazalarının kontrol ve muraka
besi daha müessir bir sisteme bağlanmış olacak
tır. 

Trafik problemimizin hallinde yoldan istifa
de edenlerin yani halkm, şoför ve sürücülerin 
eğitimine büyük önem vermekteyiz. Bu maksat
la bayan polis memurları trafik konferansçısı 
olarak yetiştirilmiş ve Ankara ilkokul ve orta-
o(kul öğrencilerine trafik konusunda konferans
lar ve dersler vermeye başlanılmıştır. Yine bu 
yıl tzmir Fuarı ve Ankara - Yenimahalledeki 
trafik eğitim parkının hizmete girmesinden son
ra Ankara'da Güven Parkında çocuk trafik 
eğitim parkı yapılarak çocuklarımızın istifade
sine sunulmuştur. Trafiğe eğitim parklarının 
diğer illerimize de teşmili için mahallî belediye
lerle temasa geçilmiş ve belediyelerimizin bu 
faaliyette bulunmaları teşvik edilmiştir. Yakın 
zamanda birçok illerimizde çocukların trafik 
eğitimine başlanatolecektir. 

Şoförlerin ve yetişkinlerin eğitimi için el 
ilânlarından, basın ve radyodan istifade edil
mektedir. Trafik kurallarını ve yasaklarını ca
zip programlar içinde halka ve şoförlere öğret
mek maksadiyle Ankara, İstanbul -ve izmir'de 
mevcut polis radyolarından istifade edilmekte
dir. 

Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerin iş
birliği halinde çalışmaları suretiyle halkın trafik 
yönünden daha iyi eğitimi için bir plân hazır
lanmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

2. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ce
mal Yıldır im'in, sermayesi yabancı şirketler 
tarafından temin edilen Montaj Sanayiinin te
sis sayılarına dair yazılı soru önergesi ve Sana
yi Bakanı Mehmet Turgut'un cevabı (7/507) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygıyla rica ederim. 7 . 1 . 1969 

istanbul Senatörü 
Cemal Yıldırım 

1. Memleketimizde montaj sanayiinin çe
şitli kollarında kurulmuş ve sermayesi yaban
cı şirketler tarafından temin edilmiş tesis sa
yısı ne kadardır? Bu tesis ve fabrikalar hangi
leridir? 

2. Bunlardan her biri, % kaç oranında 
yerli sanayiden faydalanmaktadırlar? 

3. Bugüne kadar bu şirketler kazançların
dan yurt dışına ne miktarda dolar transfer et
mişlerdir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 14 . 2 . 1969 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı : 9/102 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 8 . 1 . 1969 ta

rih ve 9506 - 7/507 - 2776 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ce
mal Yıldırım'ın sermayesi yabancı şirketler ta
rafından temin edilen montaj sanayiinin tesis 
sayılarına dair olan yazılı soru önergesine ce
vabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım'ın sermayesi yabancı şirketler tarafın
dan temin edilen montaj sanayiinin tesis sayı
larına dair yazılı soru önergesine Sanayi Ba

kanlığı cevabıdır 

Cevap : 1. Montaj Sanayii Talimatındaki 
sanayi kollarına göre faaliyet gösteren yaban
cı sermaye kuruluşları şunlardır : 

1. Traktör : 
— B. M. C. Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
— T. O. E. Türk Otomotiv Endüstrileri A. Ş. 
— Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A. Ş. 

2. Kamyon - Kamyonet : 
— B. M. O. Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
— T. O. E. Türk Otomotiv Endüstrileri A. Ş. 
— CHRYSLER Sanayi A. Ş. 
— M. A. N. Kamyon ve Otobüs Sanayi A. Ş. 
— T. WİLLYS - OVERLAND Fabrikaları 

A.Ş. 
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3. — Otobüs : 
— M. A. N. Kamyon ve Otobüs Sanayi A. Ş. 
— OTOMAESAN Otobüs ve Motorlu Araç

lar Sanayi A. Ş. 

4. Elektrik süpürgesi : 
— Türk Philips Sanayii A. Ş. 
5. Radyo : 
— Türk Philips Sanayii A. Ş. 
— Elektronik Endüstrisi T. A. Ş. 
6. — Pikap : 
— Türk Philips Sanayii A. Ş. 
— Elektronik Endüstrisi T. A. Ş. 
7. — Seis alma cihazı : 
— Türk Philips Sanayii A. Ş. 
8. — Elektrikli traş makinası : 
— Türk Philips Sanayii A. Ş. 
9. — Telefon santralleri : 
— Siımko Ticaret ve Sanayii A. Ş. 

Cevap 2. — 

Montaj sanayii talimatına göre faaliyet göste
ren firmaların uymakla mükellef oldukları 

1969 yılı döviz tasarrufu tablosu 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Montaj Sanayii Kolu 

Tarım traktörü 
Kamyon - Kamyonet 
Otobüs 
Buzdolabı 
A) Gazlı tip 
B) Diğer tipler 
Elektrik süpürgesi 
Radyo 
Pikap 
Ses akna cihazı 
Elektrikli traş makinası 
Telefon sanralleri 

1969 yılında 
gerçekleştiri-
lecek döviz 
tasarrufu 

nisbeti 

% 52,5 
% 52,5 
% 70 

% 72 
% 90 
% 70 
% 70 
% 65 
% 65 
% 65 

A) Otomatik telefon santralı % 50 
B) Yarı otomatik telefon sant. % 70 

11 Otobüs şasisi % 35 
Bu nisbet, bilfiil müessesece gerçekleştiri

len ve yan sanayiden temin edilen yerli ima
lât ile sağlanmaktadır. 

Cevap 3. — Bu soru ile sorulan husus Mali
ye Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun cevabı (7/528) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunun Sayın Millî Savun

ma Bakanı tarafından sözlü olarak Senatomuz 
Genel Kurulunda cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi üstün saygılarımla rica ederim. 

Ekrem özden 
Cumhuriyet Senatosu 

istanbul Üyesi 

Soru : 

Ankara - Kızılcahamam arasındaki yolun 
atışlar dolayısiyle kapatılması yüzünden trafi
ğin aksadığı düşünülerek bu atışların başka 
bir yere naklinin mümkün olup olmadığı? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 739/1 - 68 

11 Şubat 1968 

Konu : Topçu atış 
nun nakli hk. 

poligonu-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara - istanbul yolu üzerinde yapılan 

top atışlarının başka bir bölgeye nakledilmesi 
hususunda Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özden'in soru önergesi ile ilgili bil
giler aşağıda sıralanmıştır. 

1, — Yapılan atışlar yüzünden istanbul -
Ankara Devlet yolunun trafiğe kapatılması çe
şitli yönlerden sakıncalı görüldüğünden Zir 
bucağı sınırları içindeki Topçu Atış Poligonu
nun daha uygun bir yere nakledilmesi uygun 
görülmüş ve bu hususta karar alınmıştır. 

2. — Yapılan inceleme ve araştırmalar so
nucunda, Konya ilinin Ereğli ve Karapınar il
çeleri sınırları içinde böyle bir poligonun ku
rulması uygun görülmüş ve gerekli kamulaş
tırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
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3. — Poligon için gerekli hizmet re sosyal 
ihtiyaç kuruluşlarının yapımı plânlanmış ve 
1969 yapı mevsimi sonuna kadar tamamlanmak 
üzere yuMemlMne verilmiştir. Yapı işleminin 
3/4 ü tamamlanmış olup çevre güvenliği çalış
malarına devam edilmektedir. 

Zir (Yenikent) deM atış poligonu 1969 yılı 
içinde terk edilecektir. 

Arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

» » • -
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Türkiye Halk Bankası ve Halk sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 65 

(Salt çoğunluk sağlananıştır.) 

[Kabul ed$nUr] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vohbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri öıdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kânm Karaağaçlı-
ofrlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALDKESIR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yıl'maztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Aitan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Ortfıan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sami Turan 
KONYA 

Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykol 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoglu 
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SİNOP 
Nâzını İneıbeyli 

SİYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztiirk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder özt;dun 
Mehmet Ünnldı 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil G-oral 

BURSA 
î. Safari Oağlayangil 
(B.) 
Saffet) Ura.1 

ÇANKIRI 
iîrürhan Titrek 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Re§at Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddeden] 

İZMİR 

Necip Mirkelâmoğhı 

[Oya kaUJmıy anlar] 

DENİZLİ KAYSERİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhen 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA. 
Mustafa Oddeügii 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y 
Mehmet Hazer 

Hüsuü Dikeçligil 
KIRKLARELİ ! 

Ali Alkan ; 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.Y.) 

KONYA 
Os'man Nuri Canbokıt 
Faküh Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hanıdi Özer 

MANİSA 
Doğat Baruteuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 
Hilmi Soydan 

NEY ŞEHİR 
İ. Şevki Atacağım 
(Başkan) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahım et Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Ragıp Üner 

SİİRT 
Abdurralıman Kavak 

SİVAS 
Rifat (Men (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Kara kapıcı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pesiilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Yehap Güvene 
Sadi Koç. aş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cejiial Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
Su a d Hayri Ürgüplü 

» > • • * ! < 
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26 Şubat 1963 tarihinde Bern^de imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demir
yollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demir
yolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşma
nm, protokollerin ve nihai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa

rısına verilen oylarm sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanımıştır.) 

TABÎ1 ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı -
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin ö'zgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 65 

Açık üyelikler : 0 

[Kabvl edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetuı 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tuaaakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emaımllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Se«ai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muıaffer Yurdakuler 
(I D 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yrılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünldı (Bşk.V.) 

ANKARA 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
î. Sabri Çağlayan gil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüsevin Atmaca 

Fethi Tevetoğlu 
SİNOP 

Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

[Oya 

DİYrARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Ilazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
lssan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozıoklar 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilj 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

| UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

! YOZGAT 
! Sadık Artukmaç 

kahbnıyanlarj 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T-okoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Ragıp üner 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

" VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tülzün 

Adil Ünlü 
Suat Hayri Ürgüplü 

»>•-. 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanım tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilc-k 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağnçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen'ocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

OANAKKALB 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkcine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Cıımralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaoa 

Ruhi Tunakan 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

i Bekir Sıtkı Baykal 
| Şevket Koksal 
I RİZE 

O. Mecdi Agun 
j SAKARYA 
| Osman Salihoğlu 
| Mustafa Tığlı 
| SAMSUN 
i II. Enver Işıklar 

Refet Rendeei 
i Fethi Tevetoğiu 

j SİNOP 
Nâzım înebeyli 

| SİVAS 
| Âdil Altay 
: Nurettin Ertürk 
! Hüseyin öztürk 

j TEKİRDAĞ 
i Cemal Tarlan 
I TOKAT 
! Ali Altımtas 
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TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğiu 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Reşat Zaloğlu 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Emanuilah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BÎTLÎS 
Orhan Kürüm 

BURSA 
î. S'aibri Çağlayangil 
(B.) 

C. Senatosu B : 38 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

18 . 2 . 1969 O : 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Ay diner 
Ragıp Üııer 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 

TKKİLJDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Bctil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Feriu Melen 

ZONGITLDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
S a d i Koç aş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nndi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddedenler] ~ 

GAZİANTEP I İSTANBUL 
Salih Tanyeri j Fikret Gündoğan 

[Çekinser] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Oya İcat ılmıy anlar J 

Saffet Ural 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TCEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

M A i, A T YA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MAKAS 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
verilen oylarm sonucu 

hakkında kanun tasarısına 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Öadilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
LFYON KAEAHISAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kfipanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR HATAY 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmıaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref. Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

Ruhi Tunakan 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Merateşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 

ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Reşat Zaloğlu 

Ahmet Demir Yüce 
URFA 

Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

[Çekinser] 

KIRŞEHİR 
Halil Dzmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Mehmet Izmen 
Ragıp Üner 

[Oya katılmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Saffet Ural 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAMSUN 
j Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğln 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koeaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

<mmm 
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Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının ikinci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveLioğiu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne^ 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Maıısur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

M. Akif Tekin 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Celâlettin Çoışkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Grülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Scmıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

| HATAY 
j Mustafa Deliveli 
! İÇEL 

Talip Özdolay 
I İSTANBUL 
' Erdoğan Adalı 
• Mebrure Aksoley 
| Şevket Akyürek 
i Tekin Arıburun 
i Halûk Berkol 
, O. Zeki Gümüşoğlu 

Ekrem Özden 
Riıat öztürkç.ine 

i İZMİR 
! Beliğ Beler 
I Mümin Kırlı 
| Orhan Kor 
' Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et e in Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mentoşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salikoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
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Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öz tekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
İ. Sabri Çağhyangü 
(B.) 
Saffet Üral 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

I UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
ı Mehmet Faik Atayurt 
I 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

! İsmail Yeşilyurt 

[Oya kahhnıyanlar] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Giindoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahnıan Kavak 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Mehmet İzmen 
Ragıp Üner 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
^uad Hay-i Ürgüplü 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
verilen oyların sonucu 

hakkında kanun tasarısına 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçjh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapcvnlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 1'83 
Oy verenler : 106 

Kabul edenter : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenlerj 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlıı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menrteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SlNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
M an sur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
1. Sabri Çağlayan gil 
(B.) 
Saffet Ural 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet îzmen 
Ragıp Üner 

[Çekinser] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

[Oya katılmıy anlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bsk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MAKAS 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 104 
Eeddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılın ry anlar : 77 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELEE 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür soy t r ak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeanocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKAIU 
Turgut Cebe 
Turhan Kapaıılı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekiıı 

ARTYÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİE 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
7Ay& Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selânattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman AJihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uç a gök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deiiveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Anburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Eifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAES 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç. 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
lly~s Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğhı 

ÜRFA 
Hasan Oral 

TA*BİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai OTCan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 

(Bşk.V.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarhcalı 

BURSA 
İ. Sabrı Cağ!ayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 

TABÎÎ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

[Oya kaülmıyanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleû-il 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 

ÂÎRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

M ARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Mehmet îzmen 
Ragıp Üner 

SİVAS 
Rifat Öçten (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koç aş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

\>m<t 
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KarayoUan Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Eraü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Telkin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 1 

Çekimserler : 75 
Oya katılmıyanlar : 0 

Açık üyelikler •. 0 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket ösçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Katlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoiey 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mentcşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Er türk 
Hüseyin öztürk 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(L A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztckin 
Mehmet Ün al di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarhcah 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[Çekinserler] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Oya katılmıy anlar] 

Saffet Ural 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. !Â) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Toikoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akynrt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçufoğhı 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten (İ.) 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Eorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

36 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLEK 
X 1. — 'Türkiye 'Halk Bankası ve 'Halk 'Ban

dıkları Kanununun (bâzı (maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 16 .17 . 1965 tarih ve 699 (sa
yılı (Kamınım (1 inci Ve l2 mci maddelerinin değiş
tirilmesine dair 'kanun tasarısının 'Millet Mecli
since kahul olunan metni Ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonu ıraporu (Millet Meclisi 
1/510; Cumhuriyet Senatosu 1/939) ı(S. 'Sayı
sı •: )1'202) KDağıtma tarihi ; : 123 . 1 . 1969) 

X 12. — (26 Şubat 1966 itarihimde 'Bern'de im
zalanan yolcuların lölmeleri İve yaralanmaları 
halinde Demiryollarının Isorulmluluğu ile ilgili 
25 Şubat fi961 'tarihli :539 .sayılı Kanımla 'kabul 
edilen Demiryolları ile yolcu ve 'bagaj taşmi'a-
1 arıma ımütaallik İMilletlerarası Ameli aşmaya 
(CP7) lek Andlaşrmanın 'Protokollerin ve Nihai 
Andlaşmanım onaylanmi'asıniin uygun bulundu
ğu hakkındaki İkamın (tasarısının Millet Mecli
sinle e kalbul olunan metni Ve Cumhuriyet 'Sena
tosu (Dışişleri, 'Turizm Ve 'Tanıtma, Bayındırlık, 
Ulaştırma ive imar Ve İskân Ikomisyonları ra
porları i (Millet Meclisi 1/423; Cumhuriyet Se
natosu il/938) ;<!S. (Sayısı >: 1204) (Dağıtma 1&-
rıhi : & 7 . 1 . 1969) 

X 3. — Tekel (Genel (Müdürlüğü 1968 (yılı 
Bütçe 'Kanıununa (bağlı Icetvellerde değişiklik 
yapılması Ihaıkkmda 'kanun 'tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu ıraporu (Millet Meclisi 1/604; 
Cumhuriyet Senatosu 1/956) (S. ISaıyısı : 1205) 
(Dağıtma Itarihi : «28 . 1 . 1969) 

X 4. — 1968 yılı İBütıçe (Kanununa (bağlı cet
vellerde değişiklik 'yapılması (hakkında kanun 
tasarısı Ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/611; Cumhuriyet 'Senatosu 
1/981) (S. (Sayısı : 1206) •'.(Dağıtana tarihi • : 
12 .12 .1969) 

X '5. — Ege üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı Ve Bütçe 'Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/613, Cumhu
riyet Senatosu 1/982) \(®. Sayısı •: 1207) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1969) 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet (Senatosu 'Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, lOrman İdaresine (genel (bütçe
den tödemen paralara (dair 'Tarım Bakamından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cuımhuriyet (Senatosu lîstanlbul Üyesi 
Rifat öztürkçme'nim, İhalen yürürlükte olan 
nizatmmamelere dair (Başbakandan isözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Ouımhurfiyet Senatosu İs'tanlbııl Üyesi 
Rifat Öztürkçıne'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Baklanımdan ısözlü sorusu. (6/512) 

4. — CumihuTÜyet (Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile (hat 
(bakıcılarına fiilî hizmet zammı Verilmesine dair 
Ulaştırma Bakanımdan 'sözlü ısorusu (6/514) 

5. <— CuflnihuTİyet (Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve il'çelerinde (bulunan 
çiftçilerimize (Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me 'Çiftliğimden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair 'Tarım Bakanımdan Sözlü sorusu 
(6/516) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Karman ilçesinim Akpmıar ibu-
cağma 'bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen ikavak ve kaysı »fidanlarına idair 
Tanım. Bakanımdan sözlü sorusu (6/521) 

7. •— (Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Üztürk'm, eğitim (bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
cözlü so-rasu (6/523) 



8. ,— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu~ 
age And 'Culture Center ismi ile faaliyette 'bu
lunan özel öğretim kurutanına dair Millî lEği-
tim Balkanından sözlü sorusu (6/524) 

9. — Culmhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içindö 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından «sözlü sorusu (6/460) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem !Özden'in, et., fiyatlarındaki artışlara 'da
ir 'Başbakandan sözlü sorusu (6/468) 

11. — Cumhuriyet .Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, idıış memleketlere seyahat ede-* 
cek vatandaşlara dair Başbakandan sözlü soru-
su (6/469)-

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, tütün ekicilerinin duru
muna (dair Başbakandan sözlü sorusu (6/483) 

13. — Cumhuriyet iSenatosu Erzurum (üye
si Osıman Alihocagirin, Erzurum'da sağlık oca
ğı ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık, Baka
nından sözlü sorusu (6/528) 

14. '— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi 'Soydan'm, (üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık ©akanm-ı 
dan Isözlü sorusu (6/529) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin üztürk'ün, İbanfcalarm yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan 
sözlü ısorusu ?(6/530) 

III 
ÖNCELIKLE (GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

»TıRıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — iCuımhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı so
rulara dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ^(Dağıt
ma tarihi : 16 . 12 . 1968) 

2. —• Cumhuriyet ;Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar 'Tunçkanat'ın Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (arasın
da afcdolunan kredi anlaşmasına dair iSenato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu \( 10/15) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 1 , 1969) 

4. — jCuimhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunefcanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun ;19 . 6 , 1967 'tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 isayılı Kara^ 
rm Genel Kurulda [görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet ;Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma |tarihi <: 29 \. 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BtRiNCt G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
I Ş L E R 

X I . — Türkiye Culmıhuriyeti Hükümeti,, 
Amerika 'Birleşik Devletleri Hükümeti ve Mil
letlerarası Atom iEnerjisi Ajansı arasında Em
niyet kontrolünün uygulanması 'hususunda An-
laşjma ve işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında teati 'edilen ımektupların 
onaylanmasına dair kanun 'tasarısı ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporu (Mil
let Meclisi 1/584; Cumhuriyet Senatosu 1/973) 
('S. Sayısı : 1208) (Dağıtma tarihi : 15.2.1969) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

•yılı Bütçe Kanonuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/616; Cumhuriyet Senatosu 1, 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 2 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 852/953 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 2 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanım tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

(l E R E K Ç E 
Birinci Madde : 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira İ Z A H A T 

(A/ l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 12.441 — 18 100 000 Millî Eğitim Bakanlığı cari yıl bütçesinin bu tertip-
12.442 — 3 000 000 lerine mevzu olan ödeneklere ek ödenek verildiği hal

de. yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamamakta-
dır. 

Sebebi: 1958 yılı bütçesinin kabulünden sonra 1968 
ve 19G9 ders yılı başında yeniden açılmış olan okullara 
tâyin edilen öğretmenlerle, dışardan temin edilen öğret
menlere 439 sayılı Kanun gereğince verilecek ders üc
retleri içindir. 

Bu itibarla; tertip hizalarında gösterilen miktarla
rın eklenmesi zaruridir. 

13.000 13.141 1 000 000 — Bu tertibe bütçe ile 8 500 000 liralık ödenek ve
rilmiş bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar bu miktarın 
tasarrufu mümkündür. 

14.000 14.530 14 000 000 — 1416 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderile
cek öğrenciler için açılan imtihan sonunda başarı gös
teren öğrenciler kontenjanı dolduramadığından, bu 
miktarın tasarrufu mümkündür. 
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Bölüm 

15.000 

16.000 

Madde 

14.598 
15.221 
15.237 
15.281 
15.285 
15.287 
15.381 
15.389 
16.810 

Düşülen 
Lira 

900 000 
300 000 

2 000 000 
250 000 
500 000 
750 000 
200 000 
300 000 
900 000 

Eklenen 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

İ Z A H A T 

Tertipleri hizalarında gösterilen miktarların ihale 
bedellerinde yapılan indirimler sonucun nazara alma-

— rak tasarrufu mümkündür. 

21.000 21.811 250 000 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

— Millî Eğitim Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin (A/2) 
işaretli cetvelinde1 bulunan bu ödenek Millî Kütüphane
nin etüt ve proje hizmetleri içindir. 

Mezkûr kütüphanenin etüt ve projeleri Bayındırlık 
Bakanlığınca yaptırıldığından, bu miktarın adı geçen 
Bakanlığa aktarılması gerekmektedir. 

21.000 21.811 

Bayındırlık Bakanlığı 

250 000 Millî Kütüphanenin etüt ve projeleri Bayındırlık 
Bakanlığınca yaptırıldığından, bu miktarın aktarılma
sı zorunlu görülmektedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

21.000 21.610 201 400 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca Mustafa Kemal 
23.000 23.611 — 201 400 Bulvarında kiralanan 10 katlı 100 daireli Bakanlık 

binasındaki telefon santralinin tevsii ve onarımı için har
canması gereken 201 400 liralık ödenek harcama işlemi 
16.810 ncu bina onarımı maddesinden yapılmak üzere, 
tahakkuk evrakı hazırlanarak vizesi Sayıştaya gönde
rilmiş ise de, reddedilmiştir. Sayıştay Genel Kurulu
nun vermiş olduğu 1 . 11 . 1968 tarihli ve 3316 sayılı 
Karara göre söz konusu harcamanın 23.611 nici madde
den yapılması gerekmektedir. 

Bu itibarla; gerekli aktarmanın yapılmasına zaruret 
vardır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 



ikinci madde : 
Eklenen 

Bölüm Madde Lira 
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I Z A H A T 

(A/ l ) 

Millî Eğitini Bakanlığı 

12.000 12.111 13 000 000 Millî Eğitim Bakanlığına 17 Temmuz 1988 tarih ve 1057 sayılı Ka-
12.370 2 000 000 nunla alman ilkokul öğretmenlerine ait kadro karşılıkları ödenek 

1968 yılı bütçesinde nazara alınmamıştır. 
Gerekli ihtiyacın karşılanması için aylıklar maddesine 13 000 000, 
emekli keseneği maddesine de 2 000 000 liranın eklenmesi zorunlu 
görülmüştür. 

(A/3) 

34.000 34.117 5 000 000 Köy işleri Bakanlığı ihtiyacı için Karayolları Genel Müdürlüğü büt-
34.119 40 000 000 çesine 5 000 000, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine de 

40 000 000 olmak üzere, ceman 45 000 000 liralık ek ödenek tasa
rıları Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Gerekli Hazine yardımının temini için bu miktarların eklenmesi za
ruridir. 
60 000 000 liralık ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşı
lanacaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esos No. : 1/616 
Karar No. : 162 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

14 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havaile buyurulan (1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), Maliye Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı bir
leşimde görüşüldü; 

1968 yılı bütçesinin kabulünü mütaakıp 1968 ve 1969 ders yılı başında yeniden açılmış olan 
okullara tâyin edilen öğretmenlerle dışarıdan temin edilen öğretmenlere, 439 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ders ücretleri karşılığı olarak Millî Eğitim Bakanlığı 1968 yılı bütçesi 12.000 nci 
bölüm, 12.441 ve 12.442 nci maddelere cem'an 21 100 000 liralık ödenek ilâvesini, 

13.000, 14.000, 15.000, 16.000 ve 21.000 nci bölüm giderlerinden de cem'an 21 100 000 lira ta
sarruf sağlanmasını., Millî Eğitim Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinde 21.811 
nci madde gider miktarı 250 000 liranın Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin aynı tertibine, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 21.610 ııcu maddesindeki 201 400 liralık ödeneğin de, Sayış
tay G-enel Kurulu kararma uyularak, harcamanın yapılabilmesi nedeniyle 23.611 nci maddeye ak
tarılması sonucu (A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertipleri arasında 21 551 400 liralık bir 
aktarma yapılmasını ve Millî Eğitim Bakanlığına 17 Temmuz 1968 tarih ve 1057 sayılı Kanunla 
alman ilkokul öğretmenlerine ait kadro karşılıkları karşılanmadığından söz konusu bakanlığın ay
lıklar ve emekli keseneği maddesine cem'an 15 000 000 liranın ilâvesini, 

Köy İşleri Bakanlığı ihtiyacı için Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel müdürlükleri bütçelerine 
cem'an 45 000 000 liralık ek ödenek verilebilmesini dolayısiyle Hazine yardımını temin maksadiyle 
ve toplam olarak 60 000 000 liralık bir ek ödenek verilmesini öngören tasarı, komisyonumuzda yapı
lan görüşmeler ve ilgililerin açıklamaları sonucu bağlı cetvelleri ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kütahya Aydın Zonguldak Balıkesir 
M. Erez İ. C. Ege K. D. Sungun C. înkaya 

Bolu 
K. Demir 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
H. Özalp 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

Trabzon 
E. Dikmen 

R. Soyer 

Ö. 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Konya 
M. N. Kalaycıoğh 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
L. II ocaoğlu M. 

ı 

Uşak 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
Ö. Sakar 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

F. Atayurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
21 551 400 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 60 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

11 . 2 . 1969 

Barbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftiioğhı 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 

Ticaret Bakanı 
A. Tiirkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
İV. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. Kılıç 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasanst 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 



Bölüm Madde 

— 6 — 

(Hükümet; tasarısına bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
en 

Lira 
Eklenen 

Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

12.441 

12.442 

13.141 

14.530 

14.598 

15.221 

15.237 

15.281 
15.285 
15.287 

15.381 
15.389 

16.810 

(•VI) 
Milî Eğitim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Ders ücretlileri 
Orta dereceli ve yüksek okullarun ders ve 'asistandan 
ücreti 
Her dereceli anesllekî ve teknik okullar ile mıektupüıa öğ
retim ımerkedi öğretmenlerimin ders, egzersiz, şeflik ve 
asistanları ücretleri 
YÖNETİM GİDERLERİ _ Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Yayın alımları ve giderleri 
Yayın giderleri 
HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
Diğer Eğitim 'giderleri 
Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri 
KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

OKUL GİDERLERİ 
Ortaokullarla, ilkeler, kolejler vo inıaâiı - hatip okulları 
giderleri 
Büro giderleri 
İlköğretmeln dkuliarı gederleri 
Yiyecek alım ve güderleri 
Yüksek Teknik ve Teknik öğretmen okulları giderleri 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alıım ve giderleri 
Yiyecek lalım ve giderleri 
Anıtlar ve müzeler giderleri 
Büro giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bina onarımı 

21 100 000 

1 000 000 

1 000 000 
14 900 000 

14 000 000 

900 000 
4 300 000 

300 000 

2 000 000 

250 000 
500 000 
750 000 

200 000 
300 000 
900 000 

900 000 

18 100 000 

3 000 000 

(A/l) Toplamı 21 100 000 21 100 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 
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Düşülen Elkliemleın 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi Lira Lira 

(A/2) 

Millî Eğitim. Bakanlığı 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 250 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Millî Kütüphane etüt ve proje giderleri 250 000 

Bayındırlık Baikanlığı 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 250 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

Millî Eğitim Bakanlığı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 250 000 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 201 400 

TURİZM SEKTÖRÜ 
21.610 Etüt ve proje giderleri 201 400 

28.000 MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI Bölüm toplamı 201 400 

23.G11 MaMaıa, teçhizat ahrnları ve büyük onarımları 201 400 

(A/2) Toplamı 451 400 451 400 

Genel toplam 21 551 400 21 551 400 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 
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(2) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

34.000 

(A/l) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.111 ilkokul öğretmenleri aylıkları 

SOSYAL YARDİMLAR 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 15 000 000 

13 000 000 

2 000 000 

Bölüm toplamı 45 000 000 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ucu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Ka

rayolları Genel Müdürlüğünle 5 000 000 
34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 40 000 000 

aenel toplam 60 000 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne hağh cetveller) 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edümıiştir. 

»®><i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1209) 



Toplantı : 8 I A l A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Z I U 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/617; Cumhuriyet 

Senatosu 1/989) 

T. C. 
Başbakmhk 11 . 2 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/851/952 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 2 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bölüm, Madde Eklenen İ Z A H A T 

22.000 22.611 
22.612 
22.621 

36 000 000) 
2 000 000) 
2 000 000) 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su, ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğüne, 
1968 yılı köy içm,e suyu yatırım programlarının plân ve program 
hedeflerime uygun alarak yürütülmesi ve yıl içinde yurdumuzun 
çeşitli bölgelerinde zaman zaman vukuibulan tabiî âfetlerden zarar 
gören vatandaşlara yeterli hizmet götürülmjesi sionucu, zaruretten 
yapılan program; dışı harcamaları karşılamîak üzere, tertipleri hi-
zalannjda gösterilen miktarların eklenmesi gerekmektedir. 
40 000 000 liralık ek ödenek Hazine yardımı ile karşılanacaktır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T.B.M.M. 

Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1969 
Esas No. : 1/617 
Karar No. : 163 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Kondisyonumuza havale buyurulara. (Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun taısarısı), Maliye Bakanlığı 
ve ilgili Genel Müdürlük temsilcilerinin de katıldıkları birleşimde görüşüldü. 

1968 yılı feöy içme suyu yatırım programlarının plân hedeflerine uygun olarak yürütülmesini 
temıinen ve yıl içinde yurdıımuzun çeşitli bölgelerinde vukua gelen tabiî âfetler dolayısiyle zarar 
gören vatandaşlarımıza yeterli hizmet sonucu, zaruretler icabı yapılan program dışı harcamaları 
karşılamak üzere, Devlet Su îşleri Genel Müdüılüğü bütçesinin ilgili tertiplerine 40 000 000 lira
lık bir Hazine yardımj1 yapılmasını öngören tasarı üzerinde vâki görüşmeler ve ilgililerin verdikleri 
izahatı mütaakıp maddelerim görüşülmesine geçilmiş, tasarı maddeleri ve bağlı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Bolu 
K. Demir 

İstanbul 
.1/. Güven 

Niğde 
77. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

t. C. Ege 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. S oy er 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Konya 
M. N. Kalay cıoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Balıkesir 
C. İnhaya 

..Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
Ö. ŞaJcar 

Sakarya 
0. Salih oğlu 

Trabzon Trabzon Uşak 
E. Dikmen Ö. L. Hocaoğlu M. F. Atayurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1210) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne 40 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72,000 nci (özel gelirler) bö
lümünün 72.100 noü (Hazine Yardımı) madde
sine 40 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Mvftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

11 . 2 . 1969 
Devlet Bakanı 

S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
77. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. Kılıç 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması halikında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1210) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetvel) 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölüm toplamı 40 000 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içme suyu) 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 36 000 000 
22.612 Teknik personel ücretleri 2 000 000 
22.621 Dicle ve Fırat arası köyleri içme suyu tesis ve giderleri 2 000 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel) 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

)^&<i 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1210) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1211 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/618; Cumhuriyet 

Senatosu 1/990) 

T. V. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 853/951 

11.2. 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 2 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Barbakan 

Bölüm, Madde Eklenen 

22.000 22.571 4 000 000) 
22.572 1 000 000) 

GEREKÇE 

İ Z A H A T 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su, vd Elektrik İşleri Genel Müdürlüğüne, 
1968 yılı köy yolları programlarının plân ve program hedeflerine 
uygun olarak yürütülmesi ve yıl içinde yurdumuzun çeşitli böl
gelerinde zankanı zaımjan vukulbulan tabiî âfetlerden zarar gören 
vatandaşlara yeterli hizınet götürülmesi sonucu, zaruretten yapı
lan program, dışı harcamaları karşılamak üzere, tertipleri hizala
rında gösterilen miktarların eklenmesi gerekmektedir. 
5 000 000 liralık ek ödenek Hazine yardımı ile karşılacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/618 
Karar No. : 164 

14 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale buyurulan (Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakknda kanun tasarısı), Maliye Ba
kanlığı ve ilgili genel müdürlük temsilcilerinin de katıldıkları birleşimde görüşüldü, 
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1968 yılı köy yolları programlarının plân gereğince ikmali ve tabiî âfetler sonucu vatandaş
lara yapılan program dışı fevkalâde yardımları karşılamak için Karayolları Genci Müdürlüğü 
Bütçesinin ilgili tertiplerine cem'an 5 000 000 liralık bir Hazine yardımı yapılmasını öngören 
tasarı üzerinde üyeler, kişisel görüşlerini açıklamış, ilgililer komisyona tamlayıcı bilgi sun
muş ve mütaakıben maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve tasarı maddeleri bağlı cetvelle birlikte 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş-
ğa arz olunur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Bolu 
K. Demir 

İstanbul 
M. Güven 

Manisa 
Ö. Sakar 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Çorum 
A. Topçubası 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
E. Dikmen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Soyer 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Balıkesir 
C. İnkaya 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Eize 
E. Y. Akça} 

Uşak 
M. F. Atayurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1211) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanım tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
5 000 000 lira ek Ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel g-elirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
5 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

1 1 . 2 .1969 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlıı 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
/ / . Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürsad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. Kılıç 

BÜTOE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ç, Senatosu (S. Sayısı : 1211) 



— 4 — 

(Hükümet tasarısına bağlı cetvel) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölümü toplamı 5 000 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Köy yolları 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 4 000 000 
22.572 Teknik personel ücretleri 1 000 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kkbul ettiği 
metne bağlı cetvel) 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabnl edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1211) 


