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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir üyesi Nuri Demirel geçici kâtip 
olarak seçildi. 

Van üyesi Ferid Melen; Van ve civarında 
vukua gelen depremin tevlidettiği hasar ve 
heyecanı tebarüz ettirerek, daha büyük facia
ları önlemek bakımından Hükümetçe gereken 
tedbirlerin alınmasını istedi. 

1970 malî yılı Bütçesinin Millet Meclisinde 
müzakeresinde meydana gelen durum dolayı-
siyle istifa eden Bakanlar Kurulunun istifa
sının kabulü ile yenisi seçilinceye kadar mev
cut Bakanlar Kurulunun görevine devamının 
rica ve yeni Bakanlar Kurulunun teşkiline 
Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel'in memur edildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 

2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (H) 
bendindeki «on seneye kadar» deyiminin yal
nız tapulu taşınmazlar yönünden Anayasaya 
aykırı görüldüğünden iptaline karar verildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagürün faaliyetleri hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı. 

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri 
kanunlaşma aya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarih, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasa
rısı görüşüldü ve yapılan açık oylama sonun
da, Cumhuriyet Senatosunca, tasarının kanun
laşması kabul olundu. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kadro 
kanunu tasarısı ile; 

7334 sayılı iletiş adi ve Ticari ilimler Aka
demileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine dair 30 . 4 . 1969 
tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı görüşüldü ve tasarıların kanunlaşmaları 
kabul edildi. 

25 Şubat 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Jlelımet T naldı Sami Turan 

Geçici Kâtip 
Balıkesir 

Xuri Demirel ' 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu tezkeresi (Millet Meclisi 2/237; Cum
huriyet Senatosu 2/278) (S. Sayısı : 1370) 

Teklifler 

2. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair ka
mın teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 2/29; Cumhuriyet Sena
tosu 2/280) (Sosyal İşler, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 22 şer gün) 

— 110 — 



C. Senatosu B : 44 

3. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun 
bâzı madelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı ka
nunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. —• İmar ve İskân Bakam Hayrettin Na-
kiboğlu'nun; Yan ve bölgesinde vukua gelen 
deprem, tcvlidettiği kasar ve alınan tedbirler 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın İmar ve İs
kân Bakanı, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; geçen oturumda Sayın Ferid Melen Van'
daki deprem hakkında gündem dışı bir konuş
ma yaptılar. Bendeniz de Hükümet adına çok 
kısa olarak alman tedbirleri ıttılâlarmıza sun
mak istiyorum. 

17 Şubat günü Van'da başlıyan deprem fa
sılalarla devam etmektedir. Son deprem Cu
martesi günü öğleden sonra biraz daha şiddet 
kazanarak bir titreşim daha yapmıştır. Halkın 
devam eden bu zelzele sonucunda morali bo
zulduğu için çadırda kalma ihtiyacını hisset-
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teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 

(Millet Meclisi 2/187; Cumhuriyet Senatosu 

2/281) (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis

yonlarına) (Müddet : 30 ar gün) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

mekte ve bizden çadır talebetnıekteclir. Mahal
linde veya civar vilâyetlerde bulunan çadır
ların hepsi sevk edilmiş ve çadır talebi devam 
ettiği için de iki askerî uçakla bin çadır daha 
mahalline sevk edilmiştir. Bu vesile ile Millî 
Savunma Bakanımıza ve Hava Kuvvetlerimize 
şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Zelzele üçüncü dereceden yukarı çıkmadı. 
Onun için bâzı binalarda çatlaklık veya ufak 
tefek sıva döküntüsü meydana gelmiştir. Onun 
için can ve mal kaybı olmamıştır. Buna şükre
diyoruz. 

Ayrıca âcil yardım fonundan mahalline or
ta ve ağır hasalarda kullanılmak üzere para 
da gönderilmiştir. Bunun dışında halen 4 ekip, 
teknik heyet halinde çalışmaktadır, hasan tes-
bit etmektedir. Bakanlığımın müsteşarı da bu 
çalışmaları mahallinde izlemektedir. Zelzelenin 
başladığı andan itibaren Hükümetçe bütün ted
birler alınmış bulunmaktadır. Mevsimin kış ol
ması hasebiyle çadır yardımı, diğer lüzumlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — 44 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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yardımlar devam edecektir. Alâkamız hiçbir 
zaman eksilmiyecek ve bundan böyle de bende
niz ilk fırsatta gidip mahallinde alınan tedbir

leri gördükten sonra da daha tafsilâtlı bilgiyi 
yiiksek huzurlarınızda arz edeceğim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık 
Divanının teşkil edildiğine dair adı geçen Ko
misyon Başkanlığı tezkersi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yiiksek Başkanlığına 
140 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğin

ce Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Diva
nı için 3 . 2. 1970 tarihinde yapılan gizli seçim 
sonunda ilişik ayırma heyeti raporunda belir
tildiği üzere, 

istanbul Milletvekili (Abdurrahman Şeref 
Lâç) Başkanlığa, 

Ordu Senatörü (Selâhattin Acar) Başkanve-
killiğine, 

Sivas Senatörü (Rifat Öçten) Sözcülüğe, 
Trabzon Milletvekili (Necmettin Çakıroğlu) 

Sözcülüğe, 
Antalya Milletvekili (Hasan Akçalıoğlu) 

Kâtipliğe, 
Amasya Senatörü (Macit Zeren) Kâtipliğe, 
Seçilmişlerdir. Saygı ile arz olunur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 
istanbul Milletvekili 

Abdurrahman Şeref Lâç 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — 28 . 7. 1967 tarih ve 931 sayılı İş Ka
nununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 ncı 
bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendle-

rinin kaldırılmasına dair tasarıyı görüşmek üze
re kurulan Karma Komisyona dört üye verildiği
ne dair Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı iş Kanunu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 ncı ben
dinin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiy
le, Millet Meclisi Genel Kurulunun 9 . 2 .1970 
tarihli 43 ncü Birleşiminde kurulması kabul 
edilen Karma Komisyona, Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca aşağıda isimleri yazılı (4) 
sayın üye komisyonumuzu temsilen iştirak ede
cektir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Sosyal işler 
Komisyonu Başkanı 

Sinop 
Nazım inebeyli 

Faruk Kınaytürk (Burdur) 
Nazım inebeyli (Sinop) 
ilyas Karaöz (Muğla) 
Rıza Isıtan (Samsun) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 101 nci mad
desi gereğince Yüksek Heyetin tasviplerine arz 
olunur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nın, tiler Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato arrşiırması istiyen öner
gesi (10/31) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Şükran Özkaya'nın, iller Bankası ve banka ta
rafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu ki

şilerine dair Senato Araştırması istiyen önerge
si. Önerge Yüksek Heyetinize daha evvel okun
muştur. Tüzüğümüze göre şimdi önerge sahibi 
Sayın Şükran Özkaya konuşacaktır. Buyurunuz 
Sayın Özkaya. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Evvelâ bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. 
Adalet Partisi Grupu, Senato Araştırmasına 
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müspet oy vereceğini açıklamış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan mâruzâtımı mümkün olduğu ka
dar kısa tutacağım. Ancak, Araştırma önergemi
zin hangi istikamette olması bakımından önemli 
gördüğümüz hususları zapta geçirmek maksa-
diyle konuşacağım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; aşağıda 
açıklıyacağım nedenlere dayanarak, iller Ban
kası ve Simel Şirketinin bugünkü durumunu ve 
sorumlu kişilerin tutumunu tesbit ile, bir men
faat sağlanıp sağlanmadığının eleştirilmesini 
yapma lüzumuna inanmaktayım. Bu bakımdan 
bir Senato Araştırması istemiş bulunmaktayım. 

iller Bankası yöneticileri, iller Bankası Ka
nununun 7 nci maddesinin (g) fıkrasının verdi
ği yetkiye dayanarak, görevini daha rasyonel 
yapabilmek bakımından, belediyeler için yap
tırdığı elektrik şebekelerinde kullanacağı de
mirden tasarrufu sağlamak ve ucuza mal etmek 
amaciyle betondan direk imâlini düşünmüştür. 

Bu nedenle 1959 yılında Simel adında bir 
imalât Şirketi kurmuş bulunmaktadır. 

Simel Limited Şirketi 1,5 milyon lira serma
yeli olup, bunun 10 bin lirası Kızılay Genel 
Merkezine aittir. 

Ancak, küçük bir sermaye ile ve yukarda 
açıklanan amaçla kurulan Simel Limited Şirke
ti, iller Bankası Kanunu ile Şirket statüsünde
ki denetim yetersizliğinden ve yönetcilerin iyi 
niyetten uzak tutumlarından dolayı, zamanla 
hedeflerinden saptırılarak yönetimsiz, denetim
siz ve hesapsız bir kuruluş haline getirilmiş
tir. 

Araştırma isteğimizin nedenlerinden birisi
ni bu nokta teşkil etmektedir. 

Simel şirketinin, 1,5 milyon lira sermayesiy
le bağdaşmıyacak ölçüde yüklendiği işlerden 
dolayı, Bankayı malî sıkıntıya sokması ve en az 
300 belediyeyi büyük zararlara uğratması araş
tırma isteğimizin diğer bir nedeni olacaktır. 

Simel Şirketi ile iller Bankasının yönetici
lerinin düzenledikleri yolsuz ihaleler araştırma 
isteğimizin diğer bir nedenidir. 

iller Bankası eski Genel Müdürü Esat Kırat-
lıoğlu'nun şahsi çıkarları uğruna bankayı aracı 
olarak kullanması ve resmî makamlarla kamuyu 
yanıltması, araştırma isteğimizin konularından 
birini teşkil etmektedir. 

Kesin hesaplar olmadan ibraların yapılması 
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nan ve geriye doğru etkili olan Yönetim Kurulu 
kararları; ibraları ve bilançoları ne duruma 
soktuğu, araştırma isteğimizin diğer bir nedeni
dir. 

Simel Şirketi Yönetim Kurulu üyelerinin 
"bankanın yetkili kişilerden olması, böylece ban
ka personelinin Simel Şirketi üzerindeki kont
rol olanaklarının kaldırılması ve bu kişilerin 
tutumları, araştırma isteğimizin nedenlerinden 
biridir. 

Sayın senatörler, iller Bankası Kanununun 
21 nci maddesi, Sayıştay'ın denetimini, 440 sa
yılı Kanun ise Başbakanlık Denetçiler Kurulu
nun denetimini Bankanın dışında tutmuştur. 

Bu iki etkili kurumun denetimi dışında tu
tulan İller Bankasının denetim yollarından bi
rincisi, 

İller Bankası Kanununun 16 nci maddesine 
göre, biri banka Genel Kurulu tarafından se
çilen, diğeri imar ve iskân Bakanlığınca tâyin 
edilen iki kişilik Denetçiler Kuruludur. 

İkincisi, Banka Teftiş Organı olup, üçüncüsü 
ise, Bakanlık Teftiş Organıdır. 

İller Bankası kanunundaki yetersiz Denetim 
kuruluşlarına dâhil tahammül edemiyen banka 
yöneticilerinin bu denetimi de bertaraf edici 
bir tutum içine girmiş olmalarına dikkatlerini
zi çekmek isterim. 

Şöyle ki, 1968 yılında yarım milyar liralık 
harcama yapan bu kumlusun, aynı yıl Banka 
Genel Kurulunca seçilen denetçisi, uygun ni
telikte olmadığı nedeni ile, Banka Genel Mü
dürü tarafından çalıştırılmamıştır. 

Biran için bu seçilen şahsın niteliğe uygun 
olmadığını kabul etsek dahi, Genel Kurulun 
seçtiği bu şahsı çalıştırmamak için, Genel Mü
dürün, Genel Kurul yetkililerinin üstünde 
bir yetkiye sahibolması gerekir. 

Kaldı ki, Genel Kurulu toplama yetkisi, il
ler Bankası Kanununun 13 ncü maddesine 
göre, İmar ve İskân Bakanına verilmiştir. Bu 
çapta büyük bir kuruluşu denetçisiz bırak
mamak ve ileride ibra konusunda açıklıyaca
ğım kanunsuz durumları yaratmamak bakı
mından, Genel Müdürün, Genel Kurulu olağan
üstü bir toplantıya çağırması için ilgili Ba
kanlığa bir teklifte bulunarak deneticinin se
çilmesini sağlaması gerekirdi. 
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Nitekim, 1968 yılı bilânçosundaki Denet
çi Raporu; Hükümet, yani ilgili bakanın tâ
yin ettiği tek denetçinin imzasını taşımaktadır. 

Rapor budur. «1968 yılı hesap devresi bi
lanço kâr ve zarar hesabı» 19 ncu sayfasını aç
tığımızda, «iller Bankası Yüksek Genel Ku
ruluna» diye Denetçi Akın Özdemir'in imzasını 
taşımaktadır. Diğer denetçinin imzası yoktur. 

Sayın senatörler, 4759 sayılı İller Bankası 
Kanununun 18 ncı maddesi ile iki denetçinin 
bulunması, banka ortaklarının ve banka ile 
ilişkisi olan üçüncü kişilerin ve bunların so
nunda kamunun korunması amacını taşır. 

İki denetçi yerine tek denetçinin olması, 
'bu amacın gerçekleşmesini enıgelîiyen bir tu
tumdur. Hattâ, iller Bankası Kanunu dene
timin etkili olabilmesi için, her iki denetçinin 
ayrı ayrı organlarca seçilmesini öngörmüş bu
lunmaktadır. 

ibranın geçerli olabilmesi, Genel Kuru
lun, Bankanın bütün muamelelerini tam bir 
açıklıkla inceliyecek durumda bulunması 
şartına bağlıdır. 

Bunun gerçekleşmesi de, tiler Bankası Ka
nununun öngördüğü iki denetçi tarafından ve
rilecek raporlardan Genel Kurulun, banka mua
melelerinin mevzuata uygunluğunun anlıyabil-
mesine bağlıdır. 

Oysa, Genel Kurul, burada sadece tek denet
çinin imzasını taşıyan bir raporla aydınlatıl
mıştır. 

Bütün bunlar, Banka Genel Kurulunun tek 
denetçiye dayanarak yaptığı blânço tasdiki ve 
ibranın geçerli olmadığını gösterir. 

1963 yılı blânço tasdiki ve ibrası tek imzalı 
denetçi raporuna dayandığından, yöneticiler he
nüz sorumluluk tan kurtulmuş değillerdir. 

Sayın senatörler, 
Biraz sonra fotokopilerini okuyacağım teftiş 

raporları üzerinde işlem yapmıyan, denetim or
ganlarını işletmiyen yöneticiler banka personeli
ne baskılarını artırarak kendileri için daha ra
hat bir ortam yaratma yollarını bulmuşlardır. 

Ancak bankanın eski ve oturmuş bir kuru
luş, görevli teknik personelin de kanun ve yö
netmenlikleri bilen yetenekli kişiler olması, po
litik nedenlerle tâyin edilen yetkili yöneticilerin 
özel çıkarlarına uygun ortam 3'aratma gayretle
rine imkân vermemiş ve bu mücadele bankada 
tahribat yapmıştır. 
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Bunun üzerine, yöneticiler ağırlığı SİMEL 
Şirketine kaydırmışlardır. Ancak, ağırlığın, 
SİMEL Şirketine kaymasının da önemli neden
leri bulunmaktadır. Zira tiler Bankası, ihale
lerini kuruluş Kanununa ve buna dayanılarak 
hazırlanmış «Alım, Satım ve îhale Yönetmeliği
ne bağlı olarak gazetelerle ilân ve kapalı zarf 
usulü ile âzami rekabeti sağlıyacak biçimde yap
mak zorundadır. 

Bu usulde ilân ve rekabet vardır. İşin iste
nilen mütaahhide düşürülmesi mümkün değildir. 

İller Bankası Kanununun 7 nci maddesi (g) 
fıkrasına göre bankanın bir kuruluşu olduğu ve 
sermayesinin tamamının Devlete ait bulunduğu 
gerçeği üzerinde durmıyan SİMEL Şirketi ise, 
istediği ihalelerini, gazetelerle ilâna bile ihtiyaç 
duymaksızın kendine özgü usullerle yaparak, 
kendi basma buyruk sanılmıştır. 

Böylece bankada erişilemiyen gayenin ger
çekleştirme yeri olarak şirket kabul edilmiştir. 

Halbuki, İller Bankası, 7 nci maddesinin (g) 
bendine göre ortaklık kurmak, İller Bankası 
Kanununun kendisine verilen ödevleri yapmak 
üzere başvurabileceği usullerden biridir. Binaen
aleyh, böyle bir usul İller Bankası Kanununun, 
tüzük ve ilgili yönetmelikleri çerçevesi içinde dü
şünülmesi gerekmektedir. Kısaca, İller Bankası 
bu tür faaliyetlerinde de sözünü ettiğimiz mev
zuat hükümleriyle bağlıdır. 

2490 sayılı Kanuna tabi kuruluşların işlerini 
yapan bu şirketin, kendine özgür usullerle yap
tığı ihaleleri bir kenara bırakıp, şirkete işi dü
şen belediyelerin uğradıkları büyük zararları 
bir örnekle belirtmeye çalışacağız. 

Simel, Şirketi, 1965 yılında, Ardeşen - Hopa 
hava hattını belirli iki - üç firmadan teklif al
mak suretiyle 3 . 9 . 1965 gün ve 1 443 520 li
ra keşif tutarlı bu işi % 2.7 tenzilâtla Saim 
Gogen adlı bir mütaahhide ihale ederek, sözleş
meye bağlanmıştır. Sözleşmenin sureti elimde
dir. Bu sözleşme gereğince 82 500 kilogram çe
lik alüminyum tel montajı ile çelik koruma tel 
montajı hariç, diğer kısımlar mütaahhide yap
tırılmıştır. Burada 7 kalem vardır. Bunun iki 
kalemi hariç diğerleri mütaahhide yaptırılmış
tır. Birinci ihalede çelik alüminyum telin beher 
kilogram işçiliği, 3.5 liradan % 2.7 tenzilâta ta
bi iken, çelik alüminyum tel işçiliği ikinci defa 
aynı şahıstan teklif alınmak suretiyle 9.9.1987 
tarihli sözleşme ile beher kilogram işçilik 12,75 
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kuruştan tenzilâtsız ve 3.5 misli pahalı olarak 
sözleşmeye bağlanmıştır. 

Birinci sözleşmede bu kalemlerin tutarı 
356,550 lira olup % 2.7 tenzilâta tâbidir, ikinci 
sözleşmede ise, bu kalemlerin tutarı 1 184 040 
lira olup ve hiçbir tsnzilât yapılmamıştır, 

Bu iki sözleşme arasında şirket aleyhine fark 
ortalama 850 000 liradır. Tel çekimi işçiliği bi
rim fiyatı bugün dahi 390 kuruştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kitap İller Banka
sının resmî dokumam arasında bulunan bir ki
taptır. 1969 yılı elektrik tesislerine ait malzeme 
montaj ve dömontaj birim fiyat cetvelidir. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından da 
tasdik edilmiştir. Bu kitapta birim fiyatlar var
dır. İçeride bulunan bir haritada arızalı ve 
arızasız bölgelere ayrılmakta. Bahsettiğimiz böl
ge, ikinci bölgedir. Burada ikinci bölgenin say
fasını açtığımız zaman 79 ncu sayfadır. İkinci 
'bölgede bu işe verilebilecek rayiç 3,90 kuruş
tur, 1969 senesindeki birim fiyatı olarak. 

Sayın senatörler, 
Burada, sözleşmeden dolayı akla gelen ka

çınılmaz sorular şunlardır. 
1. — SİMEL Şirketi, neden, birinci sözleş

mede mevcut çelik alüminyum tel montaj işçi
liğini yaptırmıyor ve ikinci defa teklif almak 
lüzumunu duyuyor. 

2. — Niçin, aynı iş için, aynı müteahhide 
ikinci defa normal rayiçlerin 3,5 mislinden da
ha yüksek olan 12.75 kilogram/liralık teklif ka
bul ediliyor. Ve bu ihale diğer teklif sahibi fir
maların teklifinden daha ucuz hale getirilebili
yor. 

3. — Bu teklifin verildiği günden bugüne 
kadar iki buçuk sene geçmiş ve işçilik ücretleri 
de oldukça artmış bulunmaktadır. Buna rağ
men, bu derece pahacı bir ihaleyi iller Bankası
nın dosyalarında bulmak mümkün müdür? 

Sayın senatörler, 

Şirket yöneticilerinin denetimden uşak ve 
sorumsuz tutumları ile ilgili bir örneği de mal
zeme satmalına işlerinden vermek isterim. 

Yukarda ifade edildiği gibi, iller Bankası, 
Kuruluş Kanununa dayanılarak çıkarılan alım, 
satım ve ihale yönetmeliğinin sınırları içinde 
bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, yöneticiler amaçlarına bu sı
nırlariçinde 4Üaş mayı aor bulmuşlar vo şirket 
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içinde kolay ve uygun yolları seçmeyi başarmış
lardır. 

Bunun açık bir örneği de 400 tonluk çelik 
alüminyum iletkeninin satmalınmasında görül
mektedir. 

İller Bankası, yaptıracağı elektrik şebeke te
sislerinde kullanılmak üzere 400 ton çelik alü
minyum tel alım işini «Alım Satım ve ihale Yö
netmeliğine» uygun olarak ihaleye çıkarmıştır. 

Teklif verenler arasında, Rabak Şirketinin 
teklifi uygun bulunmuş ve Banka Yönetim Ku
rulunun karariyle ihale bu firmaya yapılarak 
sözleşmeye bağlanmıştır. 

Ancak Rabak Şirketinin teslim etmek iste
diği çelik alüminyum tellerin sözleşmedeki tek
nik evsafı tutmadığının anlaşılması üzerine 
Banka ile firma iGıtiiâfa düşmüştür. 

Çelik alüminyum tel şartnameye uygun ol
mamakla beraber, iller Bankasının bu tele şid
detle ihtiyacı vardır. Durumun n'ezaiketini gö
ren teknik servisler çelik alüminyum telin ev
safına uygun olmadığı gerekçesi ile reddedil
mesini doğru bulmamışlardır. Evsaf düşüklü
ğünden dolayı bir bedel kesilmek şartı ile mal
ların alınmasını tavsiye etmişlerdir. 

Bankanın tecrübeli elemanlarmdan teşkil 
edilmiş olan Danışma Kurulu, şartnameye uy
gun olmadığından % 5 kalite farla kesilerek sa-
tmalınmasını tavsiye etmiştir. Bu fark 200 bin 
liradır. Fakat, Banka Yönetim Kurulu bütün 
bu tavsiyelere itibar etmemiştir. 

Sonunda 16 . 5 . 1968 gün ve 635 sayılı Ban
ka Yönetim Kurulu kararı ile - ki elimdedir -
400 ton çelik alüminyum iletkeninin tamamına 
ait 260 bin liralık kesin teminat irat kaydedil
miş ve sözleşmenin feshine gidilmiştir. 

Karar aynen şöyledir, «400 ton iletkenin ta
mamına ait teminatın irat kaydedilmesine» 

3 ncü maddesi, «konunun satınalınacak 
1 267 tonluk iletken dâhilinde yeniden eksilt
meye çıkarılmasına karar verildi» 

Feshedilen sözleşmedeki çelik alüminyum 
iletkenin beher kilogramının fiyatı 9 lira 90 ku
ruştur. Evsaf düşüklüğünden dolayı 200 000 li
ralık indirim de göz önünde tutulursa bu fiyat 
9,5 liradan daha da aşağı düşmektedir. 

Yönetim Kurulunun sözleşmenin feshindeki 
ısrarlı trJtımıu vs Rabak'm Danışma Kurulunun 
kendi lehindeki tavsiyeye rağmen feshe karşı 
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BAŞKAN — Sayın özkaya, bir dakikanızı 
rica edeyim. İçtüzüğümüze göre yazılı konuş
malar 20 dakikadır. Yüksek Heyetten müsaade 
istihsal edeceğim. 

Konuşmanın devamını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Daha ne 
kadar uzıyacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ne kadar sürer Sayın özkaya? 
M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Ya

rım saat kadar uzıyacak efendim. 
BAŞKAN — Yarım saat kadar uzıyacakmış 

efendim. 
Konuşmanın devamını oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,, Kabul edil
miştir. Buyurun Sayın özkaya. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Zira, 
Danışma Kurulunun 200 bin liralık fark kesil
me tavsiyesi Rabak'm 260 bin liralık teminatın 
yakılması ve 4 milyon liralık malın elde kalma
sına sebebolan hal tarzını Rabak Şirketinin ka
bul etmemesi, mantıkî ve kendisi için kârlı bir 
yoldur. Fakat, Rabak bu kadar avantajlı bir 
durumdan ve lehindeki tavsiye den istifade yo
luna gitmemiştir. 

Banka Yönetim Kurulunun, Danışma Kuru
lunun tavsiyelerini nazarı dikkate alınmaması 
Bankayı değil, Rabak Firmasını koruduğunu 
biraz sonraki açıklamamızdan anlaşılacaktır. 

Rabak firması ile Simel şirketinin ilişkileri 
bu teminat ayrılma olayından sonra başlamak
tadır. 

Teknik evsafı bankanın istediği şartlara uy
madığından reddedilen ve 260 000 liralık kesin 
teminatı yakılan Rabak firması, elinde kalan 
çelik aleminyum iletkenini İller Bankasına Si
mel şirketi aracılığı ile satmaya muvaffak ol
muştur. 

Şirkete satılan bu iletken, bankaya teklif 
edilen fiyatın çok altında bir teklif olsa idi, 
evsafı düşük olmasına rağmen üzerinde bu ka
dar durmafk istemezdik. Ancak, evsafı düşük 
olan ve bankanın reddettiği fiyatın takriben 
100 kuruş üstünde olan 10 lira 78 kuruşa, bu 
iletkenin şirket tarafından satmalınmış olması, 
dikkatleri çeken ve insanı acı acı düşündüren 
bir olaydır. 

Bu İM fiyat arasındaki toplam farfc Rabak 
firmasının banka tarafından irat kaydedilen 

kesin teminat miktarı ve ayrıca firmanın çek
tiği sıkıntılar şirket kasasından karşılanmış 
olmaktadır. Banka ile şirket satmalması .ara
sındaki fark 550 ilâ 600 bin lira civarındadır. 

Bu nitelikteki iletkeni Türkiye'de Etibank 
ve İller Bankası kullanmaktadır. 

Etibank ihtiyacını, ortaklığı bulunduğu 
Türk Kablo Anonim Şirketinden temin etmek
tedir. 

Bu durumda, Rabak firmasının iletkeninin, 
yegâne alıcısı iller Bankası ve onun Şirketi Si
mel olmaktadır. 

16 . 5 . 1968 tarihinde banka tarafından fes
hedilen sözleşmenin üzerinden daha 15 gün 
geçmeden, 3 . 6 . 1968 tarihinde Simel Şirketi
nin bu mallara daha yüksek fiyatla alıcı çık
ması asla hafife alınacak bir işlem değildir. 
Zira, 16 . 5 . 1968 günü sözleşmenin feshine 
karar veren Banka Yönetim Kurulunun Baş
kanı bulunan Genel Müdür, daha sonra, aynı 
iletkenin daha yüksek bir ücretle Şirket ta
rafından satınalınmasma müsaade etmiştir 

Bu işlemleri yürüten genel müdür muavini 
Mazhar Haznedarın ise aynı zamanda Simel Şir
ketinin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirt
mek isterim. 

Bu konuda, Simel şirketinin İller Bankası 
Umum Müdürlüğüne yazdığıı 3 . 6 . 1968 gün ve 
6183 sayılı evrak incelendiğinde - ki elinde fo
tokopisi! vardır - evvelce reddedilen iletkenlerin 
evsafı esas alınarak yani bir spesifikasyonla 
Simel Şirketi tarafından satınalınmak istendiği 
görülmektedir. 

Bütün bu durumların yabancısı olmıyan ve 
her iki tarafta sorumlu yetkileri bulunan Ge
nel Müdür Muavini Mashar Haznedar şirket 
tarafından satmalınmasmı temin için Simel Şir
ketinin bu yazısı üzerine, elyazısı ile (Teknik 
mahzur yoksa müspet cevap vermemiz icabe-
diyor.) talimatını koyarak, Bankanın teknik 
servisi üzerinde baskılı bir harekete girişmiştir. 

Bu talimata dayanılarak Teknik Daire Baş
kanı, evrak üzerine yine kendi el yazılarıyla 
(teknik mahzur olmadığını belirtmek suretiyle 
Simel'e yazı yazacağız. Sayın Genel Müdüre 
imzalatacağız.) kaydını koyarak ilgili şahısla
ra veriyor. 

Böylece, banka yönetim kurulu karariyle 
teknik evsaf tutmadığı gerekçesiyle ret edilen 
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çelik aleminyum iletkeni Genel Müdür emri ile 
şirket tarafından düşük evsaf ve pahalı fiyat
la satmalmmıştır. 

Şimdi, burada iller Bankası Genel Müdürü 
Esat Kıratlıoğlu'nun tertiplediği aktarma şir
ket kurnazılğının içyüzünün bir yönünü daha 
kısaca anlatacağız, iller Bankası evsafına uy
gun olmadığı gerekçesiyle ihaleyi feshettiğin
den alım, satım yönetmeliği ve matbu şartna
meye göre ikinci ihaleye yine kendisinin müta-
ahhidin namı hesabına yapması ve bu arada 
doğacak zararı, hesabına yaptığı şirkete ödet
mesi gerekmektedir. Yani iller Bankasının 550 
bin lira olarak fazla ödediği parayı 260 bin lira 
teminat akçesi, düşürülerek Rabak Şirketine 
ödetmesi gerekir idi. Hal böyle iken İller Ban
kasının şirketi Simel sanki, evsaftan ve önceki 
ihalelerin feshinden ve aradaki fazla fiyattan 
habersiz, masum bir şirket edası ile 550 lira 
fazla parayı ödiyerek, sonunda da bunu iller 
Bankasına ödetiyor, iller Bankası Genel Müdü
rü bütün bu işlemleri elinden geçiren bir yet
kili olmasına rağmen bir önceki ihalede fazla 
olan 550 bin lirayı bankanın kesesinden öder-
kei), araya koyduğu bu şirketle sorumluluktan 
kurtulmanın gafleti içinde başarıya ulaştığını 
sanıyor. 

Burada akla gelen bir soruya da cevap ver
mek isterim. Aradan geçen zaman içinde sürat 
yrtışı olduğu iddia edilecektir. Ancak elimizde 
bulunan İller Bankasının aynı tarihte ve hattâ 
ondan 5 - 6 ay sonra satınaldığı 800 ton telin 
satmalına ve ambarlara teslime kadar fiyatları 
960 ile 987 kuruş olup, bu halde yine Rabak'a 
düşük evsafta olan mallar için kilo başına bir 
lira civarmda fazla ödenmiş olduğu açıkça gö
rülmekledir. 

Bu durumlar, şirketin bu yönetimi ile ku
ruluş amacından saptırıldığını ve bankanın ge
nel müdür dahil, muavin, teftiş ve kontrol ku
rulu başkanlıkları görevlerinde bulunan yetkili 
kişilerin yolsuz işler tezgâhlıyarak, şirketi bu 
yolda bir kuruluş haline getirdikleri açıkça 
göstermektedir. 

Şirketin bu hale gelmesinde, statüsündeki 
denetçilik müessesesinin bulunmayışı ve bir de
netim yapılamayışının büyük ölçüde etkisi ol
muştur. Diğer taraftan, şirketin yönetim kuru-
lunUt banka genel müdür muavini Mazhar Haz-

nedar, Muhasebe Müdürüm Asım Kurdoğlu 
(tahmin ediyorum muavin şimdi.) teftiş ve 
kontrol kurulu başkanı Kemal Gönentin'in teş
kil etmesi bu yolsuz eylemlere fırsat vermiştir. 
Böylece, kanun ve yönetmeliklere uygun görev 
yapmak istiyen banka personeli baskı altında 
tutulmuş ve banka personelinin uyarıcı ve dü
zeltici eylemleri bu kişiler tarafından kolaylık
la bertaraf edilmiştir. 

Nitekim, şirketin 1965 - 1966 yıllarına ait 
durumu banka müfettişleri tarafından denet
lenmiştir. Denetim sonunda müfettiş hata, ku
sur ve suçları belirten bir rapor vermibtir. Ban
ka genel müdürlüğünce işleme sokulmıyan ra
porun fotokopisinden birkaç önemli konuyu 
sizlere okumak isterim. 

Elimde bulunan dört sayfalık fotokopiden 
aynen okuyorum : Raporu veren makam teftiş 
ve kontrol kurulu başkanlığı «Simel 1966 yılı 
idari teftişi hakkında» raporun bası, Müfettiş 
Koksal'm teftiş ettiğini belirterek; 

1. a) Şirketin kuruluş gayesi olan mahdut 
sayıda emanet, iş ve beton direk imali dışına 
çıktığı. Büyük mütaahhitlere taşaron adı ile 
cüzi bir indirim karşısında ihale ettiği, bu du
rumda banka ile iş yapan yüklentilerin Simel-
den iş almayı tercih ettikleri. Şirketin çok sayı
da iş almasının dağınık bir şantiye kurmasına; 
genel giderlerin, dolaya siyle maliyetlerin yük
selmesine müessir olduğu - burada bir noktayı 
belirtmek isterim. Taşaron olunca kâr alıyor 
tabiî, O bakımdan büyük firmalar bir tarafa 
kaçıyor - Simel ve Simel tesislerinin bugüne ka
dar, hiçbir maliyet mukayesesi ve kontroluna 
tabi tutulmadığı. 

İkinci maddesinde; İller Bankasına belirli 
sürelerde detaylı malî raporun verilmesi gerek
tiğinden, iş idaresinin keyfîliğe kaçmaması ne
deniyle devamlı kontrol yapılması istenmekte. 

Üçüncü maddeyi aynen okuyorum : «Şirke
tin kuruluşundan bu yana geçici ve kesin kabu
lünü yaptığı işlerden hiçbirinin kesinhesabını 
yapmadığı ve yapmaya yanaşmadığı, taşaron-
larîa olan hesapların henüz bir mutabakata 
ulaştırılmaclığı. Kesinhesap faaliyetlerinin cid-
diyetle ele alınmadığı. Şimdiye kadar iki defa 
kurulmuş kesinhesap heyetleri masraf tedahül

leri ve dokûmansızlık yüzünden bir netice alma-
jlan dağıldıkları.» __ 
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b) Şirketin gerçek ve kesin malî hüviyeti
nin tâyininin ancak katı hesaplara bağlı oldu
ğu ve dolayısiyle bu hesapların bankaca önemi 
derecesinde bilhassa ele alınması ve hattâ şirke
tin kesinhesaplara yanaşmamasmdaki nedenle
rin bir tahkik heyetince araştırılması ve 90 
milyona ulaşmış. (Şimdi 300 milyona ulaşmış
tır.) İnşaat hesaplarının mahsuplarının yapıl
ması lâzımgeldiğini. Arada bâzı şeylerden bah
settikten sonra tedbirlerin şimdiden bankaca 
ele alınması lâzımgeldiği, aksi takdirde katı 
hesaplar sonunda sorumlu neticeler çıkarsa za
manaşımının rol oynıyacağı. 

Dördüncü maddesi; Simeliıı kurtulmamış es
ki hesapların tazyiki altında yüklü 3'eni işlerle 
çalışması, ikisinden birisini sakatlıyacağı helir-
tilmektedn\ Bu, 1936 senesi raporudur. 

Beşinci maddesi; Simele ilk tesisler için ve
rilen avanslardan bakiyeler bulunduğu, global 
avanslar, global istihkaklar yoluna gidildiği, 
tesis, kayıt ve mahsupların birbirine karıştığı, 
açıklanıyor. 

Altıncı madde; beton direkler hakkında. Şir
kete beton direk imali, ve maliyet tesbitiyle il
gili olarak maliyetleri zamanında tesbite imkân 
verecek bir kayıt nizamının başlangıçta takibe-
dilmediği, halen bir maliyet muhasebesi tali
matı mevcudolmadığı. Şirketçe 1965 basma ka
dar imal edilen 27 388 aded direğin bugün ke
sin maliyetlerinin bilinmediği, her tesis grupu 
ile ilgili imal edilen direkler arasında malzeme 
mükerrerlikleri, projelerine göre normalin üs
tünde, fasla ve noksanların bulunduğu, direk 
imali ile ilgili sabit kıymete amortismanların di
rek imali bahis konusu olmıyan tesislere de inti
kal ettirildiği. Şirkete bizzat İzmit'te imal edil
miş demir direk maliyetlerinin de henüz bilin
mediği ve bunun için kesinhesaplarm beklendiği. 

Yedinci maddesi; beton direklerin 470 Tl. 
lık paçal fiyatla istihkaklara sokulduğu ve so
nunda şirketin bütün direkler üzerinde büyükçe 
bir miktar borçlu çıkabileceği. Bu hususun aynı 
zamanda şirket döner kârlarını muvakkat kâr 
durumunu düşürdüğü ve fakat bu geçici kârlar
dan katı ortak payları dağıtıldığı. 

Sekizinci maddesi; şirket muhasebesinin gün 
geçtikçe artma temayülü gösteren muvakkat he
saplar tazyiki altında çalıştığı. Muvakkat he
saplarda lüzumsuz ayrımlar yapıldığı. Personel 

borçlarının takipsiz ve tasfiye edilmediği, katı 
hesaplar yapılmadığı için tevzi edilemiyen he
sapların mevcudolduğu. 

Dokuz; Erzurum ve İstanbul Kartal şantiye 
şeflerinin çok yüksek meblâğlı avanslarla çalış
tırıldıkları ve Erzurum Şantiye Şefinin paraları 
Simel adına her hangi bir bankada takibetme-
diği, bu durumda faiz ve paraların işletilmesi 
keyfiyetinin mevsuubahsolabileceği. Bu bakım
dan paraların mutlaka şirket adına takibi ve 
mahsupların da dönem sonlarında ekstralarla 
kontrol edilmesi lâzımgeldiği, 

On ve onbirinci maddeleri ise hesap karışık
lığından bahsetmektedir. 

13 ncü maddesi; % 3 stopajlardan. 
14 ncü madde; hesapsızlıktan 80 bin lira ta

sarruf bonosunun yerine 330 bin liralık tasar
ruf bonosu alındığı açıklanmaktadır. 

15 nci madde; amortisman ve müşterek mas
rafların yanlış dağıtıldığını belirtmektedir. 

16 ncı maddesi; şirketçe kabul ve yer teslim 
heyetlerine en lüks şekilde günlük ağırlama 
masraflarının yapıldığı, bunun tesis maliyetleri 
bakımından iyi bir tatbikat olmadığı. 

17 nci madde; kasa, fazla ve yanlış tatbika
tından. 

18 nci madde; ambar fazla ve noksanların
dan, bahsetmektedir. 

20 - 21 önemli değil okumıyacağım. 
Sonunda, yakardaki hususlar hakkındaki gö

rüş ve kanaatlere Başkanlığımızca da iştirak 
edilmekte olup, raporlarda belirtilen hususların 
yerine getirilmesini rica ederim,» diyor. Bu ra
poru Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanlığı imza
lıyor. 

Sayın senatörler, Teftiş ve Kontrol Kurulu 
bu rapordan sonra diğer bir teknik müfettişe 
ait ikinci raporu, 8 . 8 . 1966 gün ve 415 sayılı 
yazı ile Genel Müdürlük makamına sunmuştur. 
Bunların birisi teknik, birisi idari rapordur. Bu 
rapor, birinci rapordaki bilgileri doğrulamak
tadır. Bu rapordan birkaç satır okuyacağım. 

«1964 yılında işletmeye açılmış olan 7ö kasa
bada elektrik tesislerine 75 milyon liradan faz
la bir ödeme yapıldığı halde bu tesislerin hiç
birinin kesin hesabının yapılmamış, keşif be
dellerine nazaran maliyet, ve kâr hesabının ge
nel masraf miktarları arasında bir münasebet 
kurulamamış, şirkette kesin hesapların yapıl-
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masını temin amaciyle ciddî ve verimli bir ça
lışma ve organizasyon yapılmamış olduğuna». 
Sonunda da «öteden beri makamınızca üzerinde 
durulmakta olan bir konu olması dolayısiyle 
enerji müdürüne kesin hesapların biran evvel 
yapılması için gereken alâka ve yardımın göste
rilmesi hususunda emir verilmesini arz ederim.» 
diye bu raporu Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı 
Kemal Gönenç imzalıyor. 

Sayın senatörler, okuduğum belgede şirketin 
tamamen keyfi yönetildiği, suç işlenildiği, Ban
ka Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı Kemal 
Gönenç tarafından açıkça belirtilmektedir. 

Ancak, bu belgeler Banka Genel Müdürlü
ğünce hasıraltı edilmiş ve hiçbir işlem görme
miştir. Yalms, burada yapılan bir başka işlem 
görmemiştir. Yalnız, burada yapılan bir baş
ka işlem vardır, O da; Bankanın teftiş organın
dan gelmekte olan bu acı raporların önünü al
mak ve müfettişler üzerinde bu yolda bir bas
kı sağlamak amaciyle Teftiş Kurulu Başkanı 
Kemal Gönenç'in Simel Şirketi Yönetim Kurulu 
üyeliğine atanmasıdır. Bunu yapanlar kendi 
yönlerinden başarı sağlamışlar ve şirketin iç 
âleminin müfettiş raporlariyle dışarıya sızma
sını önlemişlerdir. 

Örneğin: 1968 yılı şirketin normal teftişi
ni yapan Necdet Denıirel ve Ali Şenyurt'un ver
dikleri rapor bankaya intikal ettirilmemiştir. 
Raporun, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı Ke
mal Gönenç'in kasasında bulunduğu söylenmek
tedir. 18,7.1966 ve 8.8.1966 tarihini taşıyan bu 
belgeler üzerinde bir işlem yapılmadığını gören 
Simel Şirketi ile ilgili bankanın teknik daire reis
liğinin Simel Şirketi grupu, sorumluluklarının 
idraki içinde, Teftiş Kurulunun raporu verdiği 
tarihten 1,5 yıl sonra, 20 Aralık. 1967 gününde, 
şimdi okuyacağım muhtırayı Genel Müdürlük 
makamına sunmuşlardır. 

Bu muhtırada, müfettiş raporundaki usul-
.süz işlerin bankaya ne gibi zararlar verdiği 
teknik olarak açıklanmaktadır. 

Elimdeki belge imzalıdır. 4 sayfalık belge
nin birkaç noktasını belirteceğim. 

Muhtıranın başında şirketin gayesi belirti
liyor. Bugün şirketin taahhüdettiği işleri dola
yısiyle bu gayesini ifa edemez duruma geldiği 
bir vakıadır, denmekte, buraya kadar okudu-
ğum hususlardan şikâyette bırTımm^kta VP RO 

nunda,, üçüncü sayfada, bir maliyet hesabı yap
maktadır. Bunu aynen okumak isterim. 

«Yukarıda malûm hususlar göz önüne alın
dığında bankanın maliyetiyle şirketin maliyeti 
arasında oldukça önemli farklar meydana gel
mektedir. Banka maliyeti 100 kabul edildiğinde, 
şirket maliyeti: Banka maliyeti 100, şirket iha
lesiyle banka ihalesi arasındaki fark; % 5,5, 
şirket genel masraflarından dolayı fark, % 
13,66, (Bu rakam şirket tarafından da doğru
lanmıştır.) Şirket ödenmesi gereken mümessillik 
ücreti; % 4,76 ve şirket taahhüdünde meydana 
gelen artışların kontrol fonu; % 2,9. % 126 olu
yor ki, kesin hesaplar falan yapıldığında bu ra
kam % 130 olacaktır, yani bankaya nazaran 
bir şeyi şirket, % 130 pahalı maletmektedir.» 

Sayın senatörler; 
Genel Müdürlüğün, teknik grupun verdiği 

bu muhtıraya da iltifat etmediği görüimekte-
dn-. 

Zira, 20 Aralık 1967 gününden, yani muhtı
ranın verilişinden 15 . 3 . 1969 gününe kadar, 
1 sene 9 ay bir bekleyiş sonunda, muhtıranın 
üzerinde işlem yapılmadığını gören bankanın 
Simel Şirketi ile ilgili şahsı, şirketin durumu ile 
Genel Müdürün tutumunu açıklıyan dilekçesini, 
Maliye, Ticaret, imar ve iskân bakanlıklarına 
ve Başbakana sunmuştur. 

Bu dilekçede Genel Müdürlüğe verilen muh
tıradaki bilgiler ile bunun dışındaki bâzı ko
nular açıklanmaktadır. Dilekçeleri okuyarak 
vaktinizi almak istemiyorum. Birisi 7 sayfadır 
ve bütün bu durumlar teknik olarak izah edil
mektedir. Diğeri de cevap alamadığına dair bir 
dilekçedir. Her ikisi de imzalı vesikadır. 

Sayın senatörler, 
Bütün bu zorlamalar ve müfettiş raporları

na rağmen, şirketin kesinhesabı vermesini te
min edecek ilgili makamlar her hangi bir te
şebbüste bulunmamışlardır. 

Ancak, araştırma önergemizin verilmesinden 
sonra, konu ile ilgili kesihesabın nasıl yapıla
cağına dair eski kararlarını değiştiren 21.8.1969 
tarih ve 1152 sayılı yeni bir banka yönetim ku
rulu kararı almışlardır. Bu karar, şu konula
rın tesbitine yaramaktadır:. 

Birincisi; şirketçe yapılan işlerin Ağustos 
1969 sonuna kadar kesinhesabına başlanmamış 

=olduğuhü toobit etmektedir. — 

— 119 — 
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ikincisi; bu kararın dördüncü maddesinde 
«Bu esasa göre Simel'ce doldurulacak (c.2) ke
sin maliyet cetvelinin şirkette kesinhesabı ya
panlar tarafından imza ve şirket müdürü tara
fından tasdik edildikten sonra, şirketle banka 
arasındaki hesap kesme işlemlerinin bu belge
ye göre sonuçlandırılması, teklif veçhile uygun 
görüldü.» denmektedir. 

Bu, kesinkesahın nasıl yapılacağına ilişkin 
yoni bir karardır. 

Banka ile şirketin münasebetini düzenliyen 
yönetim kurulundan, evvelce aldığı karara ve 
protokole rağmen, yeniden bir karar almaya ne
den lüzum görülmüştür?. 

Bundan evvelki iki eski karardan, birincisi; 
şirketin bankaya taahhüdettiği işlerde maliyet 
% 8 kar ve genel masraflar prensibini getirmiş
tir. Protokolün bir sureti elimdedir. Şimel'le, 
ikisi arasında olan. Şirket 1987 yılı Haziran 
ayına kadar bu esas üzerinden çalışmıştır. An
cak, şirket yöneticilerinin hesapsız ve sorum
suzca israflarının % 8 kâr ve genel masraf 
prensibi ile şirketi zarara soktuğu görülmüş
tü!*. Şirket sermayesinin % 99 una sahibolan 
banka,, yöneticilerin bu kanunsuz ve uygunsuz 
gidişine engel olmalı ve şirket kurtarılma yolu
na gidilmeli idi. Buna rağmen 22 Haziran 1967 
tarihinde banka yönetim kurulu, şirket yara
rına ikinci kararı almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları uzun uzun 
izah etmiyorum. Vakitten kazanmak bakımın
dan, yoksa saatler sürer. 

Bu ikinci kararla, bir evvelki karardaki 
(Maliyet + % 8 kâr ve genel masraf) sabit em
sali terkedilmekte, yerine (Maliyet + açık bo
no genel masraf toplamı + % 4 kâr esası geti
rilmektedir.) o protokol da burada efendim. Böy
lece, şirket yaptıracağı tesis için dilediği ka
dar genel masraf yapacak ve bu masraf tesis 
bedeline eklenecek, iki faktörün toplmından 
sonra da % 4 kâr alacaktır. 

22 Haziran 1967 gün ve 844 sayılı olan bu 
açık bonolu yönetim kurulu kararı, evvelce ya
pılmış olan tesislere de teşmil edilmektedir. Bun
dan evvelki tesislere de teşmil ediliyor. 

Şimdi sayın senatörlerin dikkatlerini bir 
noktaya çekmek isterim: 

Bilançoların yıldan yıla tasdik edilmesi, ibra
ların da yıldan yıla yapılması kanuni bir ger
çektir. 

1967 yılının 844 sayılı yönetim kurulu ka
rarı, daha önceki yılların maliyet hesapları ile 
ilgili bulunduğundan, bu karar geriye doğru 
etkili olduğundan bütün yıllara ait bilançola
rı değiştirecek niteliktedir. 

Bu bilançolara dayanan önceki yılların ib
raları da, değerlerini yitirmektedir. 

Geriye doğru şirket lehine işletilen bu ka
rardan, dolayı, karar gününe kadar iş yaptır
mamış belediyelerin zarar toplamı 15 milyon 
lira kadardır. Bu karara rağmen, şirket yöne
ticileri, bu karışık hesapları düzeltmemiş veya 
düzeltmek istememiştir, ve kesinhesapları da 
yapmamıştır. 

Kesinhesap yapılmama nedeninin, müfettiş 
raporunda belirtilen; (Aksi takdirde katı he
saplar sonunda sorumlu neticeler çıkarsa za
manaşımının rol oynıyacağı) kaydı ile sıkı 
sılaya irtibatla, olduğu iyi değerlendirilmelidir. 

Sayın senatörler, 
Bu direnme, araştırma önergesini verdiği

miz tarihe kadar devam etmiştir. 
Yukarıda 4 ncü maddesini okuduğum bu ye

ni karar hakkındaki düşüncelerimi belirtmeden 
önce, bundan evvelki karar gereğince İller 
Bankası ile Simel Şirketi arasındaki protoko
lün 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında atıf ya
pılan şartnameleri; Bayındırlık Genel Şartna
mesinin 34 ncü maddesini ve bizatihi bu proto
kolün kati hespla ilgili 24 ncü maddesini oku
mak isterim. Bunu okumıyacağım yalnız han
gi noktalara dokunmak lazımsa onları söyli-
yeceğim. 

4 ncü madde: «işin yapılmasında riayet olu
nacak şartlar, bu protokolde açıkça zikredilme
miş hususlarda Bayındırlık İşleri Genel Şart
namesi, Yapı işleri Genel Şartnamesi..» 

24 ncü maddesinde; metraj ve katî hesap
laşmayı izah ettikten sonra diyor ki: «Hesap, 
banka ve şirket temsilcileriyle birlikte yapılır. 
Kesinhesabm yapılmasını mütaakıp şirkete iade 
edilir.» 

Şimdi burada bulunmıyan hususlar için Ba
yındırlık Genel Şartnamesinin ilgili maddesine 
bakalım. 

34 ncü madde «Kesin sitüasyon ve hesap 
tasfiyesi - aradan bâzı pasajlar okuyacağım -» 
Yekdiğeriyle karşılıklı olarak kesin sitüas-
yonun tanzimine ve buna mütaallik hesapla
rın yapılmasına ve sözleşme mucibince ya-
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palan inşaat ve muamelâtın hesaplarının tas
fiyesine başlanır. Bu hesaplar yapıldığı müd
detçe hesapların yapıldığı yerde yüklenici ve 
salahiyetli vekili bulunmaya mecburdur. «Şir
ket, burada bankanın yüklenicisidir». Kesin 
sitüasyon tanzimi sırasında yüklenici veya 
vekili hazır bulunmadığı takdirde, kontrol 
sitüasyonu re'sen hazırlar. Yükleniciye bildi
rilecek kesinhesap evrakı dairede yüklenicinin 
tetkik ve imzasına hazır bulundurur. « - Daire
de olur diyor - » yüklenici bir itirazı olduğu 
takdirde bunu tebliğ tarihinden itibaren «30 gün 
içerisinde sarih olarak kaydetmek suretiyle 
sitüasyonu imza edecektir». Ve bir ay içinde 
yapılmazsa bu işler kabul edilmiş sayılır, diyor. 

Protokolün bu maddesi, bugün memlekette 
ve bankada mer'i olan Bayındırlık işleri Genel 
Şartnamesinin 34 ncü maddesine göre hazırlan
mıştır. 

Önergemizin verilişinden sonra alınan yeni 
kararın yukarda okuduğum 4 ncü maddesi ki, 
tekrar okumıyacağım, Bayındırlık işleri Genel 
Şartnamesine ve bir evvelki protokole aykırı
dır. Çünkü, Bayındırlık Şartnamesi, protokolün 
hazırlanmasına esas olur,, protokolde bulunmıyan 
hususlar için başvurulacak ana ve genel şartna
medir. 

Bu yeni karar dikkatle incelendiğinde, Si-
mel Şirketi bugüne kadar hrcadığı 300 milyon 
lira civarındaki para ile ilgili kesinhesaba ban
ka yerine kendisi düzenliyecek, kendisi tasdik 
edecek ve iller Bankasına bunun sadece kabu
lünün kalacağı görülmektedir. Oysa yukarıda 
okuduğum Bayındırlık İşleri Genel Şrtnamesinin 
34 ncü maddesi, kesinhesapların idarede, yeni 
bankada, şirketle karsı karşıya oturmak suretiy
le yapılacağını âmirdir. 

Bunun anlamı ve sonuçları değerli senatör
ler tarafından kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Bu karar ile şirketin bir batak içinde ve 
hesap verebilme olanaklarından yoksun olduğu 
açıkça görülmektedir. 

Yine bu karar ile, banka ile şirket arasın
daki kesinhesaplara dair hiçbir şeyin tekem
mül ettirilmediği ve bu tutumu da banka ile 
Şirket yöneticilerinin birlikte yaptıkları açık
ça anlaşılmaktadır. 

Böylece bu kararın, mer'i bulunan Bayın
dırlık işleri Genel Şartnamesine ve bir evvelki 

karara ve dolayısiyle mevzuta aykırı nitelik 
taşıdığı açıktır. 

Bütün bunların anlamı, şirket yöneticileriy
le banka yöneticilerinin elele vererek 300 mil
yon liranın kılıfını hazırlamak teşebbüsünegiriş-
miş olduklarından başka türlü yorumlanamaz. 

Bu durum, Şimel Şirketiyle iş yapan üçyüz-
den fazla fakri bütçeli belediyenin nasıl soyul
duğunu ve Devlet parasının nasıl heba edile
rek, suiistimal yapıldığını gösterdiği gibi bu 
yolda kanun dışına taşan cesaret ve cüret ör
neklerini de ibretle göz önüne sermektedir. 

Sayın senatörler, 
Elimde bulunan ve İller Bankası Genel Mü

dürünün birçok konulardaki alım - satım ve 
plâna aykırı tasarrufları ile ilgili bu dosyala
rı, dört beş dosyadır. Bunları açıklamak sure
tiyle sabrınızı taşırmak istemiyorum. 

Ancak, konunun önemi ve ciddiyeti yönün
den, dosyada bulunan dokümanların kısa bi
rer izahını yapmak gerekmektedir. 

Birincisi, gazetelere intikal eden arsa me
selesi ile ilgili 27 . 8 . 1968 gün ve 1179 sayılı 
karardır. 

Gazetelerin verdiği bilgi,, Kıratlıoğlu ile olan 
mülakat hariç olmak üzere, bizim de tahkika
tımıza uygun bulunmaktadır. Ayrıca, sözü ge
çen Mehmet Kavalalı'nm arsasının durumu tet
kik edildiğinde, plânı elimdedir, ya Mehmet 
Kavalalı'nm iller Bankasına ait depo arsasını 
satmalması veya bu arsayı iller Bankasına sat
mak suretiyle değerlendirebileceği açıkça gö
rülmektedir. 

Plânda görüleceği üzere, Mehmet Kavalalı'
nm arsaları şunlardır, iller Bankasının deposu 
da burasıdır. (Arsanın plânını gösterdi) arsa
nın içine yerleşmiş bulunan iller Bankası de
po arsası varken, Kavalalı'nm kendi arsasını 
İller Bankasından başkasına satması mümkün 
değildir. Bu durum İller Bankasının alıcılık 
vasfında avantajlar sağlamakta olduğundan, 
sözü geçen arsanın günün rayicinin de altın
da bir fiyatla alınması mümkündür. Ve o ci
varda 10 ilâ 20 liraya arsalar vardır. Onları 
şimdi size okuyarak vakit almak istemiyo
rum. Buna rağmen 2,5 milyonun üstünde olan 
fazla fiyat ödemesi, Devleti bilerek zarara so
kan suiistimalin ta kendisidir. 

Ayrıca son günlerde Senato Başkanlığına 
gönderilmiş ve bana da bir sureti gönderilen 
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mektup vardır. Bu mektup bir vatandaşa ait
tir. Orada aynı yerde bir arsayı 10 liraya sat
tığını söylemekte, bu konu açıldıktan sonrada 
gelip ifade vereceğini bildirmektedir. Mektup 
elimdedir vakit kaybetmemek için okumuyo
rum. 

Bu kararı verenler ise, Yönetim Kurulu Baş
kanı Kıratlıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Nec
mettin Akan ile Naci Ünver'dir. Bunların Hazi
neye verdikleri bu büyük zarar karşısında, hak
larında soruşturma yapılması gerekli iken, bu 
soruşturmanın şimdiye kadar yapılmamış ol
ması, bu banka çatısı altında işlenmiş olan 
suiistimallerin himaye gördüğünü ispatlamakta
dır. 

Diğer bir belgesi olan bir doküman da, 
Kıratlıoğlu'nun banka Genel Müdürlüğüne tâ
yininden ayrılışına kadar kendisini Milletveki
li seçtirebilmek için seçim bölgesi olan Nevşe
hir iline banka kaynaklarını ve Simel Şirketinin 
iş gücünü nasıl kullanmış olduğudur. Sadece, 
banka yönetim kurulu tarafından inhisar et
miş olan bu yatırım ve harcamalar 148 kalem
den fazla olup ihtiva ettiği rakam 21 milyon. 
liradan fazladır. Ancak, bu kararlarda bâzı ka
lemler vardır ki, sonradan meydana gelen ar
tışlarla daha da fazlalaşmıştır. 

46 köyün elektrik tesisine ait karardaki meb
lâğ 5 886 585 lira iken tatbikatta bunun 20 
milyon liraya çıktığı öğrenilmişti!*. Diğer ta
raftan Nevşehir'de yapılacak olan 350 evin bu
günkü rayiçlerle 10 milyon liraya çıkacağı ka
bul edilirse, yatırım ve harcamaların en az 47 
milyona vardığı kolayca anlaşılacaktır. 

iller Bankasının 1967 - 1968 yılları yatırım. 
miktarı 750 milyon liradır. Türkiye nüfusunu 
32 milyon kabul ettiğimizde, her yüzbin nü
fusa 2 350 000 liralık bir pay düşmesi gerek-
mektedir.Nevşehir ilinin nüfusu 200 bin civa
rında olduğu nazarı dikkate alındığında, bu 
bölgeye banka harcamasından düşecek payın 
4 milyon 700 bin lira olmsı gerekirken Kıratlı
oğlu kişisel menfaati uğruna 47 milyon Tl. sarf 
etmiş bulunmaktadır. 

Bu Devlet imkânlarının bölüşümünde Nev-
şehire düşmesi gereken miktarın % 1 000 i de
mektir. Sadece bu karar ve uygulama, kişisel çı
karlar uğruna Devlet parasının nasıl çiftlik gi
bi kullanıldığını her türlü şüpheden ötede açık-
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ça gösteren bir belgedir. Böylece Kıratlıoğlu 
Türk Milletinin sırtına 47 milyona mal olan en 
pahalı Milletvekilidir. 

Bu konuda 3 ncü karar ise, Kıratlıoğlu'nun 
bu bankayı nasıl bir anlayışla idare ettiğinin di
ğer bir delili olmaktadır. Dosyaları hiç karış
tırmıyorum. Teker teker izah etmeye kalkarsam 
saatler sürer. 

Zonguldak, İzmit ve Gaziantep imar plânı 
yarışmaları jüri üyeliğine kendisini tâyin etmiş 
ve Banka Yönetim Kurulunda kendi lehine 
yetki alması için oy kullanmıştır. 

31 Ağustos 1969 tarihinde yapılan milletve
kili yoklamasında kendisinin A. P. Nevşehir lis
tesinin başında olduğunu gördükten 5 gün son
ra 5 . 9 . 1969 da alınmış olan bu karardaki gay
ret ve telâşın nedenlerini açıklamaya lüzum gör
müyorum. 

Ancak, jüri üyeliğinin bir ücret karnıhğmda 
olduğu göz önünde tutulduğu takdirde, Esat 
Kıratlıoğlu'nun Bankayı, nasıl bir arpalık olarak 
kullandığı açıkça görülmektedir. 

Kıratlıoğlu, bununla da kalmayıp kendi kar
deşine de Bankadan bir hisse payı ayırmayı ih
mal etmemiştir. Nitekim, iki yıl evvel Banka
da Teknik iş Sendikası ile meydana gelen ihti
lâfın haîli için teşekkül etmesi gereken Hakem 
Kuruluna kendi kardeşi Hasan Hayati Ülkün'ü 
banka temsilcisi olarak tâyin etmiş ve ona 
böylece de menfaat sağlamıştır. Tabiî Soyadı
nın benzerliği olmaması rahatlığı içinde. 

Oysa, kanunlarımız ve mevzuatımın böyle 
bir yetkili makam sahibinin bu kadar yakın ak
rabasının dev menfaatlerin çarpıştığı bir olay
da hakem olmasını yasaklamıştır. Değerli sena
törler, 

İller Bankası Genel Müdürü Esat Kıratlıoğ
lu göreve başladığından ayrılmasına kadar bü
tün çalışmasını prensip ve kanun anlayışı ve 
korkusundan uzak keyfî esaslar üzerine bina et
miştir. 

Hükümetleri ve kamu oyunu bu keyfî siste
min yalanları ile idare etmiştir. 

Nitekim, plânlı ve programlı bir devrede ol
duğumuzu unutarak, Banka yatırımlarının 
% 100 ün üstünde bir mertebeye ulaştığını ve 
% 153 e vardığını söylemekten ve bunları resmî 
mercilere ulaştırmaktan çekinmemiştir. 

Onun bu yalan beyanlarına ortaklığı kabul 
etmiyen haysiyetli banka personelinden 80 i 
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bir araya gelerek hakiki yatırımın Kıratlıoğlu'-
nım dediği gibi % 153 değil, % 58 olduğunu 
bildiren bir muhtırayı imzalı olarak Başbakan 
ve imar, iskân Bakanına iletmişlerdir. Hazin 
olan, ne Başbakan ve ne de imar, İskân Baka
nının 80 imzalı ve 14 . 3 . 1969 tarihli muhtıra
yı değerlendirmemiş ve her hangi bir işleme ta
bi tutmamış olmalarıdır. 

Bunların dışında yine eski Genel Müdürün 
bir marifetini daha gözler önüne sermek iste
rim, 

iller Bankasından borç alma gücünü kaybe
den belediyeler için, Devlet bütçesinden, ikti
sadi Transfer Bölümünde programa bağlı yatı
rımların gerçekleşmesi için ödeneklerin olduğu
nu hepiniz biliyorsunuz. Böyle bir ödenek kon
madığı ve bu husus için gerekli kanuni formalite 
yapılmadığı halde, Nevşehir Turistik Oteline 500 
bin lira 29 . 11 . 1967 gün ve 1646 sayılı Yöne
tim. Kurulu kararı ile verilmiştir. Ve bu arada 
belediyenin borçlanma gücünü kaybettiği şek
linde gerekçe büyük bir sahtekârlık üstüne bi
na edilmekten çekinilmemiştir. 

Çünkü, diğer taraftan, müsaade buyurursa
nız bunları okuyacağım: 

Nevşehir içme suyu projesi için 117 sayılı 
Kararla 100 bin lira, 

Nevşehir turistik otel tefrişi için 9 . 5 . 1968 
gün ve 558 sayılı Kararla 600 bin lira, 

Bağcılık istasyonuna enerji verilmesi için 
17 . 1 . 1969 tarih ve 49 sayılı Kararla 120 bin 
lira, 

Nevşehir elektrik işi için 12 . 12 . 1968 tarih 
ve 1738 sayılı Kararla 634 bin lira, 

Nevşehir sanayi sitesi elektriği için 14.12.1968 
gün ve 1745 sayılı Kararla 500 bin lira, 

Nevşehir sanayi sitesi için 13 . 6 . 1969 gün 
ve 744 sayılı Kararla 449 517 lira, 

Nevşehir elektrik tesisi için 18 . 7 . 1969 ta
rih ve 592 sayılı Kararla 500 bin lira, 

Nevşehir yarım kalmış işler için 24 . 7 . 1969 
tarih ve 1013 sayılı Kararla 75 bin lira, 

Nevşehir yarım kalmış işler için 11 . 9 . 1969 
gün ve 1275 sayılı Kararla 100 bin lira, 

Nevşehir harita işi için 18 . 9 . 1969 gün ve 
1277 sayılı Kararla 57 849 lira, 

Nevşehir turistik otel için 18 . 9 . 1969 tarih 
ve 1278 sayılı Kararla 651 440 lira, 

Nevşehir içme suyu inşaatı için 18 . 9 . 1969 
tarih ve 1280 sayılı Kararla 200 bin lira, 

Nevşehir kredi kefaleti için 25 . 9 . 1969 ta
rih ve 1382 sayılı Kararla 300 bin lira, 

Nevşehir sanayi sitesi için 6 . 10 . 1969 tarih 
ve 1416 sayılı Kararla 255 bin lira, 

Nevşehir otobüs bedeli için 6 . 10 . 1969 gün 
ve 1428 sayılı Kararla 230 bin lira, 

Ceman 4 700 000 lira tutarında olan krediler 
ise, belediyenin borçlanma gücü olduğu kabul 
edilerek verilmiştir. 

Demekki, borçlanma gücü olmıyanlar fonun
dan istifade için o fonu, borçlanma gücü olan 
fondan faydalanmak için de bu fon kullanıla
rak, keyfiliğin ötesinde bir suiistimal yapılmak
tan en ufak bir çekinme gösterilmemiştir. 

Sayın senatörler; İller Bankası Genel Müdü
rü Kıratlıoğlu'nun, bir marifetinden de bahis 
ederek konumuzu özetlemeye geçeceğim. İki dos
ya var altta, içindeki bütün evrak fotokopili ve 
izmahdır. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 
edin. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Mari
fet diye bana söylüyorsunuz, Başbakanınız is
tiyor bu kürsüden delil diye. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Beyefendi 
size bir şey söylemedim. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Peki 
özür dilerim. Elimde bulunan ve konu ile ilgili 
bütün yazışmaları kapsayan iki dosyadan da 
söz ettikten sonra özetliyeceğim: 

Hatay iline bağlı Kuzuculu kasabasının 
elektrik tesisi işi başlangıçta, Belediyesince İl
ler Bankasına verilmiş ve 405 000 lira keşif be
deli üzerinden bankanın 1965 yılı programına 
alınmıştır. Fakat daha sonra belediye, kasaba
nın su işine öncelik tanıyacağını sebep göstere
rek bankadan işi geri almıştır. Ancak, belediye
nin geri aldığı işi, sureti dosyada bulunan bir 
sözleşme ile ve maliyet (X) % 25 kâr esası üze
rinden Turanlı Kollektif Şirketine verdiği, be
lediyesince bankaya bildirilmiştir. Belediye 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi iken, bu kanuna aykırı şekilde ve ilâna 
çıkarılmadan yapılmış olan ihale, belediyeye kre
di açan İller Bankasının teknik servisinin dik
katini çekmiş ve eski Genel Müdür Esat Kırat-
lıoğlu uyarılmıştır. Kıratlıoğlu bu uyarmaya iti
bar etmemiş ve kanuna aykırı yapılmış olan 
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ihaleye para ödemeye devam etmiştir. Bu du
rum belediyenin yolsuzluktaki cüretini artırmış
tır. Tesis projesi devam etmiştir. 

Tesis projesi, bir taraftan mütaahhidm 
% 25 inin yükselmesi ve diğer taraftan da kont
rol mühendisinin, sürveyan ücretinin artırılması 
için alabildiğine şişirilmiş ve tesisin maliyeti 
2 milyon 300 bin liranın üstüne taşmıştır. Bu 
tesisin proje bedeli olarak kontrol mühendisine 
ödenen paranın 150 bin Tl. sının üstünde oldu
ğunu belirtmek,J burada ustalıkla oynanmıya 
çalışılan nüfuz ve para oyununun gerçeklerini 
ortaya koymaktadır. Kuzueulu Belediyesinin bu 
kanunsuz hareketinin İller Bankası marifetiyle 
desteklenmiş olması, o civardaki bâzı belediye
lere kötü örnek olmuştur. 

Nitekim, İslâhiye Belediyesi de aynı Mü-
taahhit İzzettin Turanlı Firmasi ile 2490 sayılı 
Kanuna aykırı bir sözleşme yapmıştır. Za
manında gerekli müdahale yapılmamış oldu
ğu için bu usul işler hale gelmiş ve Dobur-
ga, Toprakkale, Hassa ve Reyhanlı elektrik te
sisleri de kanuna aykırı olarak maliyet arttı 
% 25 kâr esası üzerinden sözleşmelere ballan
mış ve bu geleneksel hale getirilen davranışlar 
belediyelerin büyük zararlara girmesine sebe-
bolmuştur. 

Sayın senatörler; 
Buraya kadar olan açıklamamı özetlemek 

gerekirse : 
1. Şirket, İller Bankasının finansrnaniyle 

kurulmuştur. Kötü yönetimle kuruluş amacın
dan uzaklaştırılan şirket, kasden hesan veremez 
duruma getirilmiş ve bu durum bugüne kadar 
sürdürülmüştür. 

Devletin parasıyla kurulan Simel Şirketi
nin hesap veremez durumu banka müfettiş ra
porlarında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, 
banka sorumlu yöneticileri bu konuda düzeltici 
eylemler yerine, bu gidisin devamını araştıran 
ve zamanaşımını sa^lıyan bir tutum ve davranı
şın gayreti içine girmişlerdir. 

Bu konuda düzenin devamının sağlanması 
için alınan ilk tedbir, teftiş raporlarını bir ön-
yazı ilâ Genel Müdür makamına sunan Teftiş 
Kurulu Başkanının Şirketin Yönetim Kurulu 
üyeliğine getirilmesi olmuştur. Ancak önergemi
zin verildiği tarihten sonra 25.9.1969 günü bu 
görevden alındığını tesbit etmiş bulunmakta
yız. 

ş 2. Banka Teftiş Kurulu dışında, konu ile 
S ilgili teknik personelin uyarma ve şikâyetleri 

baskı ve şiddet metotları ile önlenmek isten
miştir. 

j 3. Teftiş raporlarında belirtilen, şirketin 
kuruluşundan bugüne kadar yaptığı işlerden do
layı kesinhesap vermemiş, ciddî işleme girme-

] mis ve buna rağmen şirketi ibra .edilmiş göster
mektedir. 

Kesinhesap heyetleri, masraf tedahülleri ve 
dokûmansızlık gibi nedenlerle netice alamadan 
dağılmışlardır, müfettiş raporunda var. Böyle
ce, şirketin yolsuz muamelelerinin meydana çık
masına engel olunmuş ve zaman aşımına uğra
masına çalışılmıştır. 

j 4, Şirketin Yönetim Kurulunu teşkil eden 
i banka yönetiminde yetkili olan, genel müdür 

muavinleri ve Teftiş ve Kontrol Kurulu Başka
sının bulunması, şirketin kötü icraatını durdu
racak ve hesap soracak bir organ bırakmamıştır. 

5. İçinde Banka Yönetim Kurulu üyesi bu-
] liman bu sorumlu şahısların, her yeni yönetim 

kurulu kararında belediyeler aleyhine şirkete 
sonsuz imtiyazlar tanıması bu hususu doğrula
maktadır. Böylece, geçmişteki icraatları ile so-

i rumluluk altına girmiş bulunan banka ve şir
ket yöneticileri, zincirleme sorumluluktan kur
tulmak için elele vererek aldıkları kararlarla 

I bankayı ve belediyeleri zarara soktukları bir 
] gerçektir. 

6. Bankadaki sorumlu kişilerin, şirketteki 
geçici görevlerindeki tutumları ve bu yerleri bı-

j rakmak istemeyişleri, onları ağır itham ve şaibe 
altında, bırakmaktadır. 

7. Araştırma önergesini verdikten sonra, 21 
Ağustos 1969 tarihinde alman 1152 sayılı Ka
rarın şirketin düzensiz işlerine bir kılıf hazırla
mak çabası olduğu ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesine aykırı bulunduğunu dikkatleri
nize sunarım. 

i 8, Kesinhesabı yapmadığı açıkça bilinen 
i şirketin. Banka Yönetim Kurulunun 198S yılı 

hesap devresi raporunda 1967 yılı faaliyetlerin
de 1 093 094 lira safi kâr sağlandığının göste
rilmesi ciddiyet:e bağdaşmaz. 

Banka ve şirket sorumlu kişileri, Ceza Ka-
I nunuııun 279 ncu maddesinin tarif ettiği me

murlardır. 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 
I 20 nci maddesi de, bankanın, mal, kıymet ve 
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parasına karsı işlenecek suçların, Devlet mal, 
kıymet ve parasına karşı işlenmiş olacağını be
lirtmiştir. 

Aynı kanun îller Bankasının. Memurin Mu-
hakemat Kanununa tâbi olmadığını da belirtmiş 
olmaktadır. 

Buna göre, (bugüne kadar düzenledikleri bi
lançoların gerçeğe aykırı olmaları karşısında bu 
bilançolar tasdik edilmiş olsa dahi, Ticaret Ka
nununun 380 nci maddesine göre yöneticilerin 
ibra edilmiş olmıyacakları da göz önüne alına
rak, fiillerinin sübutu halinde eylemlerine göre 
Türk Ceza Kanununun 240, 202 veya 203 ncü 
maddelerinden birinin uygulanması gerekmek
tedir. 

Üstelik, gerçek anlamda bir ibra bile yapıl
madığını da yukarda izah etmiştik. 

Bütün bunlar, İller Bankası sorumlu yöneti
cilerinin kesinhesabı vermemekte maksatlı ola
rak direnen şirketin, önceden düşünülmüş bir 
menfaat plânını uygulamakta olduğu kanısını 
kuvvetlendirmektedir. 

Sadece bu nedenler bile şirket ve bununla 
ilgili bankada araştırma yapılmasını gerektir
mektedir. 

Sayın senatörler, 
Banka ile şirketin ortaklaşa bu ilişkilerinden 

sonra da sermayesi Devlete ait şirket hakkında 
da bir - iki noktaya değineyim. 

9. Sermayesi Devlete aidolan ve İller Ban
kası Kanununa göre kurulan şirketin bankanın 
yetkisinden daha fazla bir yetkiye sahiıbolma-
ması, ihalelerini ilân ederek yapması gerekirken, 
ilândan kaçması, birkaç firmadan teklif almak 
suretiyle, sorumluluk duygusundan yoksun ola
rak günün rayicinin çok üstünde ihaleler yap
ması bir suçtur. 

10. Simel Şirketinin malzeme ihale usulün
de, fiyat araştırmasına ihtiyaç duymadan, bir
kaç firma ile telefonla görüşülerek temas temini 
ve böylece her seferinde bir firmadan malzeme 
almak suretiyle diğer firmaların susturulduğu 
kanaati yaygındır. 

11. Tesislerin yapımını rekabetten uzak tu
tarak usulsüz ihaleler ve türlü şirket masrafları 
ile tesisleri, bankaya nazaran en az % 30 paha
lıya mal eden Simel Şirketinin, bugüne kadar 
yaptığı 300 milyonluk işten, bankayı ve beledi
yeleri 90 milyon lira zarara soktuğu görülmek

tedir. Bu zarar fakir belediyelerin bütçelerin
den borçlanmak suretiyle çıkarılmaktadır. 

12. Müfettiş raporlarında şantiye şeflerinin 
çok yüksek ücretle çalıştırıldığı, avansların kişi 
adına bankaya yatırılarak menfaat sağlandığı, 
yer teslimi ve kabullerdeki ağırlama masrafla
rının maliyete tesir ettiği gözükmektedir. 

13. Şirket üzerindeki avanslar tahsil edile
memiştir. Bugün şirket 20 milyonu iş ve 40 mil
yonu da malzeme avansı olmak üzer aşağı - yu
karı 60 milyon lira bankaya borçludur. Şirketin 
kuruluş sermayesinin 1,5 milyon lira olduğu bi
linmektedir. İller Bankasına ait bu borcun dı
şında, piyasaya olan borcu şirket yöneticileri de 
bilememektedirler. 

Sayın senatörler, 
Bütün bunlar bankanın malî durumuna te

sir eden ve görevini yapmasını imkânsız hale 
getiren nedenlerdir. 

Nitekim, Banka Yönetim Kurulunun 27 Ka
sım 1969 günü aldığı kararla yeni finansman 
kaynaklan araması, bu düşüncelerimizi doğrula
maktadır. 

Bu karar, yatırımların durdurulması veya 
bankanın gücü nisbetinde ivedi olanlara deva
mını, 

Maliyeden 100 milyon yardım istenmesini, 
Devlet kuruluşlarından düşük faizli kredi 

sağlanmasını, 
Bütün bunlar sağlanamazsa, bankalardan 

mevduat toplanmasını kapsamaktadır. 
Konumuzda sorumluluğu olan iller Banka

sı Genel Müdürü Esat Kıratlıoğlu'nun Genel 
Müdürlükten ayrılmasından 10 ay sonra Ban
ka Yönetim Kurulunun bu kararı almış ol
ması, iller Bankasındaki ileri sürdüğümüz so
rumsuzca davranışların bir belgesi olduğu gö
rülmektedir. Çünkü, çare arıyorlar. 

Sayın senatörler, yapılan her işlem ve ey
lem suiistimalin kendisi olan konunun belge
lerini ve yüz kızartıcı durumunu sizler önüne 
getirmeyi görevimin bir gereği saydım. Bu ko
nuda gerekli kararı vermenizi diliyorum. 

Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
Saygılarımla. (Sol sıralardan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, bir dakika 

efendim. 
Anayasamızın 88 nci maddesi; «Meclis 

araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek 
için yapılan i n c e l e j n M e ^ J b a ^ = J 1 Ö B H L _ _ _ — 
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İçtüzüğümüzün 133 ncü maddesi; «Cumhu
riyet Senatosu araştırması belli bir konuda bil
gi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir» 
diyor. 

Bu hususun önerge verildiği zaman tesbit 
edilmesi icabederdi. Fakat, edilmemiş. Şu 
önergenizde neticeyi talepde, diyorsunuz ki, 
«gerek iller Bankasının, gerekse şirket sorum
lu kişilerinin tutumları hakkında bilgi edinil
mek üzere bir Senato araştırmasının yapılma
sını saygılarımla rica ederim» 

Şimdi burada, gerek iller Bankasının ve 
gerekse şirket sorumlu kişilerinin tutumları 
hakkında bilgi edinilmeye kalkıgıldığı takdir
de iller Bankasının ve şirketin kurulduğu gün
den bugüne kadar veyahut ta sorumlularının 
tâyin edildiği günden, önergenizi verdiğiniz 
güne kadar bütün muamelâtını ihtiva eder bir 
istektir. Bu, Meclis tüzüğümüzde ve Anaya
saya uygun düşmemektedir. Bu cihetle, öner
genizde hangi belli konude bilgi edinilmek is
tenildiği hususunu tâyin etmenizi rica ede
ceğim. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben burada şahısları söyledim ve ko
nuşmamın başında da bunu belirttim, 

İstediğim, iller Bankası ve onun şirketi 
Simel hakkında bilgi edinmektir. Ben bunu 
istiyorum. Konum, iller Bankası ve Simel Şir
ketidir. Ve sorunun çerçevesini de çizdim. 
Ama, sizin söylediğiniz anlamda kabul eder
sek, belki buraya 150 tane araştırma önergesi 
vermem lâzım. Her bir konu için bir tane. 

BAŞKAN — Bunu söylemiyorum. Sayın 
Özkaya, Anayasa ve içtüzük söylüyor. 

Belli bir konu, hangisidir, bu? Siz birçok 
konulara temas ettiniz, birçok konuları ortaya 
attınız. Şimdi, belli değil. Belli bir konu olması 
iktiza eder, Anayasanın ve içtüzüğün âmir hü
kümlerine göre. 

M, ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Ko
nu belli, Esat Kıratlıoğlu ile başlıyan konudur 
ve burada zaten isimler sayılmıştır. 

Şimdi; sizle, benim, aramda Anayasanın o 
maddesini anlamada ayrı bir mâna çıkarsa, bu 
bir anlam taşımaz. Şundan taşımaz. Bu, Divan
da görüşülmüş, yapılmış, gelmiş. Buraya geli
yor, ondan sonra diyorsunuz ki, oradan gözden 
kaçmış, burada böyle olsun. Yeni baştan bir 

münakaşa açmak mı lâzımdır? Ben, şahsan ko
nu deyince İller Bankası ve onun şirketini ka
bul ederek bunun üzerinde dururum. Esası bu
dur. Yoksa, zatıâlinizin söylediği gibi bir ter
tip içine girmeye kalkarsak başlıyacağım, baş
tan itibaren, 150 veya 160 tane önerge hazırla
yıp, makamınıza sunacağım. Bu, tatbikatta si
zin için zorluk, benim için kolay. 

BAŞKAN — Onun başka yolu var. Anayasa 
ve içtüzükte başka yolu var. O, istediğiniz şey
lerin hepsini birden... 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Ben, 
bilgi istiyorum, Başkan. Soruşturma istemiyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, işte oraya girer, o. 
M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Ben 

öğreneceğim bir kere, bunlar var mı, yok mu, 
bilgi edineceğim, ondan sonra... 

BAŞKAN — Sayın özkaya, bir dakika efen
dim. Ben kendi görüşümü ortaya atmak iste
miyorum. Ben, Cumhuriyet Senatosunun bir 
oturumunu, idare ediyorum. Bu oturumda her 
hangi bir yanlış karar alınmaması hususunda 
dikkatli olmam iktiza eder. Yarın, Anayasayı 
açıp derlerse ki, belli bir konuda bilgi edinmek 
için Cumhuriyet Senatosuna bu yetki verilmiş
tir. Binaenaleyh siz hep bu mevzua el atıyor
sunuz, biz buna müsaade edemeyiz diye bir ih
tilâf çıkarırlarsa, bu iyi mi olur? Ben bu ba
kımdan arz ediyorum, Sayın özkaya. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — O za
man anlaştık Sayın Başkan. İsmini şöyle kor
sunuz onun, «Bankanın ve şirketin sevk ve ida
resi üzerinde araştırma ve bilgi edinmek.» 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Ban
kanın ve şirketin yönetimi hakkında... 

BAŞKAN — Bankanın ve şirketin olmaz, o 
zaman iki mevzu olur. Şimdi şöyle olabilir. 
(A. P. sıralarından «ikiniz mi anlaşacaksınız 
Sayın Başkan» sesleri) Müsaade buyurun, şu 
halde mesele malûm, (C. H. P. sıralarından: 
«Bunlar reyle halledilir» sesleri) efendim, he
yet reyini kullanacak sonunda ama, ben bâzı 
hususları tesbit etmek ve zapta geçirmek mec
buriyetindeyim. Şimdi, Sayın özkaya, bu şir
ketin ve bankanın dediğiniz takdirde mevzu 
ikileşiyor, içtüzüğümüze ve Anayasaya uymu
yor. Belli bir konu olmuyor. Belli bir konu an-
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cak şirketin idaresinde her hangi bir arzu et
tiğiniz, yani tahkikini arzu ettiğiniz, tesbitini 
arzu ettiğiniz bir mevzu var ise, o mevzu üze
rinde tesbit yapın. Yani şimdi böyle açık bono 
şeklinde verirsek, yarın Anayasaya göre bir 
ihtilâf çıkar, kanaatindeyim bendeniz. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Sa
yın Başkan, geçen sefer üniversite araştırması 
nasıl oldu, belirli bir konu mu? üniversite araş
tırması? 

SIRRI ATALAY (Kars) — özel okullar 
araştırması... 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — özel 
okullar araştırması. Onun içinden bir konu mu 
seçtik, müesseseyi mi seçtik? Şimdi, burada il
ler Bankası, müessese, ona bağlı olan şirkettir. 
Bir Bakan hakkında sevk ve idare bakımın
dan... 

BAŞKAN — Şirketin sevk ve idaresi hakkın
da mı bilgi edinmek istiyorsunuz? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
«Banka» dendi mi olur. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — «Ban
ka» dedim. 

BAŞKAN — Bankanmsa, banka deyin, şir-
ketinse şirketin deyin. Bu takdirde konu ikile-
şiyor... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — özür dilerim 
Sayın Başkan, usul müzakeresi açtıysanız, hepi
miz bu hususta fikirlerimizi söyliyebiliriz. 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmıyorum. 
Bir hususu... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sizinle söz
cü arasında münakaşa olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi aç
mıyorum. Müsaade buyurun size söz vermedim 
Sayın özden. Sayın özden, ben şu içtüzüğü 
doğru tatbik etmekle mükellefim, içtüzük di
yor ki, «belli bir konuda bilgi edinmek için 
yapılır.» Belli bir konuyu tâyin etmek istiyo
rum, usul müzakeresi diye bir şey yok. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Onu siz tâ
yin edemezsiniz, usul müzakeresinden sonra he-
yetiumumiye tâyin eder. 

BAŞKAN — Peki, efendim. Tamam. 
M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Baş

ka soracağınız bir şey var mı efendim? 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
imar ve iskân Bakanı Sayın Hayrettin Na-

kiboğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Tabiî Senatör 
Sayın Şükran özkaya'nın İller Bankası ve Si-
mel Şirketi işlemleri üzerinde talebettiği araş
tırma sebebiyle daha önce Yüksek Başkanlığa 
verilen önerge ve şimdi kendilerinin de bizzat 
ona ilâve olarak veya mevcut konuları genişle
terek Yüksek Huzurlarınızda beyan ettikleri 
hattâ iddia ettikleri hususlara çok geniş oldu
ğu için özetleme yaparak, kısaca bilgi arz et
meye çalışacağım. 

Evvelâ, bir noktayı tesbit etmek istiyorum. 
İller Bankası, kurulduğundan bu yana memle
kete hizmet etmiş bir müessesemizdir. Gerçek
ten bu müessese bâzı memleketlerin örnek al
ma niteliğinde buldukları mahallî idarelerin 
hem finansman hem de teknik yardım kaynağı 
olmuştur. Kısaca ifade edecek olursak, kurul
duğu günden bu yana küçük, büyük belediye
lere yaptığı muhtelif hizmetler ki, bunlar içme 
suyu, elektrik, kanalizasyon, harita imar plânı, 
çeşitli belediye yapı ve tesisleri su ve elektrik 
projeleridir. Bunların bugüne kadar tutan 
3 448 899 717 liraya baliğ olmuştur. Bunun 
65 milyon 602 bin lirası harita yapımına, 35 
milyon 316 bin lirası imar plânı yapımına, 136 
milyon 787 bin lirası çeşitli belediye yapı ve 
tesislerine, 1 132 124 978 lirası içme suyu tesis
lerine, 1 744 270 471 lirası elektrik tesislerine 
ve diğer işler için de 334 799 268 lira harcan
mış bulunmaktadır. Bu rakamları arz etmekten 
maksadım, iller Bankasının bugüne kadar ge
rek öz kaynakları gerekse Devletin yaptığı yar
dımlarla, mahallî idarelerimize ve memleketin 
dört bucağında yaşıyan bir çok ihtiyaç içinde 
bulunan insanlara yapılan hizmetleri çok özlü 
ifadesiyle Yüksek Huzurlarınıza getirmek için
dir. iller Bankası, ne denirse densin, elbette 
bu hizmetleri yapmıştır. Fakat iller Bankasının 
muameleleri içinde tenkid edilecek hususlar da 
bulunabilir. Ama, bu muameleler içinde birta
kım işlerin yolsuzluk şeklinde umumi efkâra 
takdimi de kanaatimizce doğru olmıyan bir hu
sus. Fakat şuna hemen işaret etmek isterim M, 
Parlâmentonun yüksek murakabe hakkı her 
zaman icranın üzerinde müessirdir ve istediği 
konuda her hangi bir araştırma yapmak hakkı 
da Anayasa hükmüdür. Sayın senatörlerin ve-
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ya milletvekillerinin araştırma talepleri araştır
ma yetkileri her zaman için hürmetle karşılıya-
cağımız bir vazifedir, ona asla itirazımız yok. 
Ama, bunların Yüksek Senatoya gelmeden ön
ce gazete sütunlarında birtakım tahminlere is
tinaden yayınlanması veyahut bu derecede 
memlekete hizmet aşkıyla çırpman bir müesse
seyi zedelemesi de elbette üzüntümüzü mucibol-
muştur. Orada çalışan çok değerli insanların ve 
bütün gayeleri memlekete hizmet etmek olan 
teknik elemanların üzüntüsünü de takdir bu
yurursunuz. Gene, Sayın özkaya da işaret etti
ler, bir teftiş ve kontrol kurulunun başkanı va
zifesini yaparken her hangi bir idari lüzum 
üzerine vazifesi değiştiriliyor, derhal bu zat 
bankanın bütün muamelelerini sanki kanunsuz, 
usulsüz yapılmış gibi etrafa yaymaya, anlatma
ya başlıyor. Bunun dışında gene, tahattur Du
yurulacak, bankadan birkaç elemanın Şark'ta 
hizmet bekliyen vilâyetlerimize tâyini üzerine 
bu elemanlar hemen kıyama kalkıyorlar, say
falarca şikâyetname tanzim edip onu Hükümet 
ve tetkik edecek makamlara veriyorlar. Fakat 
bu normal şekli de bırakarak bunun ötesinde 
bu ithamları gazete sütunlarına aktarıyorlar. 
Elbette, memlekette olan biten, bir demokrasi 
rejimi içinde daima yazılacak, çizilecek. Fakat 
takdir buyurulur ki, bunun normal bir usulü, 
prosedürü içinde evvelâ her hangi bir konudan 
şikâyet edenin bunu tetkik edecek mercie ulaş
tırması da hem hukuk icabıdır, hem de normal 
bir şekildir. Maalesef iller Bankasının bu hiz
metleri bugüne kadar, arz ettiğim sebeplerle, 
orada her hangi bir şekilde yerleri değiştiril
mesi icabeden elemanların bu tasarrufları ka
bul etmiyerek bu tasarrufu yapanları türlü ko
nularda itham etmek suretiyle veyahut onlara 
suiistimal isnadetmek suretiyle daima gazete 
sütunlarına intikal ettirmiş ve memlekete hiz
met eden bu millî müessesemiz de maalesef ren
cide olmuştur., zedelenmiştir. Şimdi bu araştır
ma önergesi sebebiyle hakikatlerin ortaya çı
kacağım da ümidettiğimiz için bu araştırmayı 
da biz teşekkürle karşılıyoruz. Yalnız hemen 
ilâve etmek isterim ki, araştırmada her hangi 
bir ithamı doğru kabul etmek veya arz ettiğim 
sebeple işlere tam mânasiyle vukufu olmıyan 
insanların, birtakım isnat, iftira ve bilgilerini 
doğru gibi kabul etmek de hukukla, hakkani
yetle, adaletle asla bağdaşmaz. Bunun için şim-

- di Sayın Şükran özkaya'nm iddia ettiği dosya-
I lardan çıkardığı bâzı konulan, ben de gene 
I dosyalardan o konuyla ilgili belgeleri ve o bel-
I gelerde bulunan malûmatı dile getirmek sure-
I tiyle Yüksek Huzurlarınızda izaha çalışacağız. 
I Burada bir noktayı daha yüksek ıttılalarma 
j sunmak istiyorum. Geçen Hükümet programı-
I mızda da ifade ettiğimiz üzere biz memlekette 
I gerek âmme sektöründe olsun, gerekse Hükü-
I metin veya kamu hizmetlerinin ilgili bulundu-
I ğu başka müessese veya konularda olsun, hiç-
I bir işin usulsüzlüğünü, haksızlığını, yolsuzluğu-
I nu kabul edecek, ona göz yumacak ve adaletsis-
I ligin, haksızlığın, faziletsizliğin savunucusu 
I olacak insanlar değiliz. Bu sebeple, her hangi 

bir yerde haksızlık, adaletsizlik, kanunsuzluk, 
I hattâ yolsuzluk varsa onu mutlaka takibetmek 
I ve eğer bunda suitaksiri olanlar varsa onu, ka-
I nunun pençesine tevdi etmek, bundan başka da 
I eğer hizmetler ve işler, kanun ve usul veçhi-
I le, dürüst şekilde yapılmışsa onu da açıkça be

yan etmek, bizim vazifelerimizin içindedir.. 

I Şimdi, Sayın Şükran özkaya o kadar tefer
ruatlı ve geniş konulara daldılar M, bunları 

I Yüksek Huzurlarınızda teker teker ele almak 
I suretiyle izah etmek çok uzun zamana ihtiyaç 

göstermektedir. Ancak, bendeniz bunları telhis 
I etmek, temas edilen konuları gruplandırmak 

suretiyle hem önergelerinde hem de şimdi bura-
I da verdikleri izahatı veyahut serdettikleri id

diaları cevaplandırmaya çalışıyorum. 
I Tesbit ettiğime göre Sayın özkaya gerek 
I önceld yazılı araştırma önergelerinde ve gerek-
I se burada şu konular üzerinde durdular : 

iller Bankasına bağlı Simel Şirketinin kuru-
I luş maksadından uzaklaştığı ve birtakım lü-
I zumsuz işler yaptığı, 

I israf ve adam kayırma şeklinde icraatına 
I devam ettiği, 

Her çeşit denetimden yoksun bir tutum için
de bulunduğu, 

Aynı zamanda ortak belediyeleri zarara sok
tuğu ve işleri % 30 nisbetinde pahalıya malet-
tiği, 

Bâzı şantiye şeflerinin çok yüksek ücretle 
çalıştığı ve avansların isme yatırıldığı; 

Kabul ve teslim heyetlerine lüzumsuz mas-
ı raf yapıldığı, 
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Kesinhesaplarm çıkarılmadığı ve aynı za
manda banka avanslarının şirkete faizsiz ola
rak verildiği, 

Bunun dışında da evvelki önergelerinde ol-
raıyan gazetelerde yer alan birtakım isnadların 
da burada tadadını yaptılar ki, bunlar içinde 
de; 

Hopa - Ardeşen hattının yapımı, 
Ayrıca, arsa konusunda yapılan usulsüzlük

ler, 
Sonra Bankanın Nevşehir iline yaptığı hak-

sız, kanunsuz tahsisler, 
Nevşehir'de yapılan 46 köyün elektrik te

sisi işi, 
Ayrıca, 350 evin yapılma işi, 
Ve Bankanın eski Genel Müdürü Sayın Kı-

ratlıoğlu'nun orada usul ve kanun dışı birta
kım tasarruflar yaptığı, aynı zamanda jüri üye
liği yaptığı, buna rağmen seksen imzalı bir 
uyarmaya kulak asmadığı, 

Aynı zamanda Nevşehir'in turistik oteline 
külliyetli miktarda yardım yapıldığı, 

Nevşehir'in içme suyu, sanayi sitesine, bu 
arada Kuzuculu belediyesinin elektrik tesisi in
şaatına birtakım lüzumsuz müdahale yapıldığı 
ve kanuna, usule uymıyan masraflara girişildi-
ği burada tekrar edildi. 

Şimdi müsaade buyurursanız şu telhis etti
ğim konularda benim de dosyalardan çıkardı
ğım, tetkik sonunda elde ettiğim bilgileri sun
mak istiyorum. 

Simel Şirketi 1959 yılında 1,5 milyon lira 
sermaye ile kurulmuş, Su - inşaat - Elektrik -
Makina Limited Şirketi ismi ile İller Bankası
na bağlı bir teşekküldür. Şirketin 1/149 hissesi 
önce Emlâk Kredi Bankasının iken, 1965 yılın
da bu Kızılay'a devredilmiştir. Mütebaki hisse 
ve sermaye İller Bankasınındır. Şirketin Tica
ret Sicili Gazetesinin 26 . 8 . 1959 gün ve 744 
sayılı nüshasında neşredilen statüsünde, bilhas
sa üçüncü maddede gayesi ve yapacağı işler te
ferruatlı şekilde izah edilmiş ve çerçevesi de 
gösterilmiştir. Şirketin lüzumsuz işlere girişti
ği ve hattâ yetkilerini aşarak hattâ bâzı baskı
larla âdeta bankanın veyahut da orada bulu
nan şahısların, bir lüzumsuz iş yapma vasıtası 
olduğu belirtildiği için üçüncü maddeyi ve şir
ketin iştigal konusuna giren işlerden bahseden 
kısımları kısaca okumak istiyorum; üçüncü 

_madde söylem — " 
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«Şirketin iştigal ve işletme mevzuları ile 
yapacağı işler aşağıda gösterilmiştir : 

1. — Her nevi inşaat, proje tesisleri, su pro
je ve tesisleri, termik ve hidrolik elektrik pro
je ve tesisleri vücuda getirmek, alelûmum hari
ta, plân, proje, etüt işleri ile meşgul olmak, su 
sondajları, montaj, tamir ve revizyon işlerini 
deruhde etmek, bunların kontrolünü, fennî ne
zaretini yapmak; 

2. — Yukardaki fıkrada yazılı iş ve tesisle
re mütaallik her türlü teçhizat ve malzemeyi 
memleket dâhilinden veya ithal suretiyle temin 
ve tedarik etmek, bu malzeme ve teçhizatın 
imali için gereken tesisleri kurmak veya ithal 
etmek, 

3. Kuracağı tesislerde imal edeceği veya 
ithal edeceği mamulleri satmak, 

4. Yukardaki fıkralarda kayıtlı işlerin ya
pılması için her türlü taahhütlere girmek, bu 
mevzularda faaliyette bulunan şahıs ve şirket
lerle ortaklık tesis etmek, iştigal mevzuları ile 
ilgili gayrimenkulleri iktisap ve lüzumunda de
vir ve ferağ eylemek.» 

Şirketin gayesi statüsünde bu şekilde tesbit 
edildiğine ve bu gayeler içinde de şirket özel 
hukuk hükümlerine göre, iller Bankasının gaye
sine uygun Teşkilât Kanununda kendisine ve
rilen görevleri yapabilmek için, teşkilâtlanaca
ğı da yüksek malûmlarıdır. Bunun hukuk ba
kımından önemi var. iller Bankası belediyele
rin bütün kamu tesislerini finanse eden bir mü
essesemiz. Bunların süratle yapılması, daha iyi 
vasıfta yapılarak hizmete girmesi bakımından 
özel hukuk hükümlerine göre kendi kanununda 
belirtilen yetkiyi kullanmış ve Simel Şirketi
ni kurmuş. Simel Şirketi de arz ettiğim va
zife ve gaye çerçevesi içinde şimdi usulsüz ve 
yanlış diye tavsif edilen işleri yapmış. Ama, 
bunların neresinde yanlış var, neresinde usul
süzlük var. Bunu biraz daha derine kadar tet
kik etmek suretiyle kolaylıkla belirtmemiz, veya 
bunu açıklamamız hakikati tamamen gözler önü
ne serecektir. 

iddialar içinde en önemli konu; şirketin de
netimden uzak olduğu iddiasıdır. Burada şu 
noktaları yüksek dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. Ticaret Kanunumuza göre üye sayısı 20 
den aşağı olan limited şirketlerde denetçi bulun
ması mecburi değildir. Ama, yine bu mecburi-

'yet olmamakla beraber, statüde denetçinin bu-
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lunacağı tasrih edilmiş ve şirketin muameleleri 
muntazaman denetçiler vasıtasiyle denetlenmiş
tir. Yine bir nevi denetim yetkisi ve denetim 
usulü olması, aynı zamanda uygulanması bakı
mından diğer denetim unsurlarını da saymak is
tiyorum. Ticaret Kanununun 548 nci maddesi; 
Borçlar Kanununun 531 nci maddesi gereğince, 
şirket ortakları tarafından daima denetlenmek
tedir ki, denetçilerin yetkilerinin mesnedini de 
bu maddeler teşkil ediyor. Şirket ayrıca ban
kanın tabi olduğu mevzuata tabidir. Bankanın 
denetimi aynı zamanda şirkete de şâmildir. Bu
nun dışında şirket 1964 yılma kadar Yüksek 
Murakabe Heyeti tarafından denetlenmiştir. 
Bundan sonra da banka müfettişleri tarafından 
teftiş ve kontrola tabi tutulmuştur. Şirketin 
banka namına yaptığı işler, ayrıca banka teknik 
kontrol teşkilâtının da daimî denetimi altında
dır ve bunun da banka muamelâtı bakımından, 
bankanın işlerinin selâmeti bakımından birçok 
icraatı, misali bugün banka dosyalarında mev
cuttur. 

Ayrıca, 468 sayılı Kanunun dördüncü mad
desi gereğince, banka ve iştirakleri Büyük Mil
let Meclisinin denetimine tabidir. Ezcümle 1964, 
1965, 1966 yıllarına ait denetim de bu suretle 
ifa edilmiştir. Yine 1102 sayılı Kanunla İmar, 
iskân Bakanlığınca iller Bankasının teftiş ve 
kontrol edilmesi derpiş olunduğu için, bu yolla 
da hem banka ve hem de şirket denetim altın
da tutulmuştur. Simel'e ait her yıl yapılması 
zaruri olan faaliyet raporu, kâr ve zarar hesa
bı Genel Kurulca tesbit edilip, Şirket Müdürler 
Kurulunca ibra edilmektedir. 

Yalnız burada bir noktayı tefrik mecburiye
timiz var. Yüksek malûmları olduğu üzere 
şirket özel hukuk hükümlerine tabi olduğu için 
burada bilanço çıkarmak hem usuldür, hem de 
bir mecburiyettir. Ama, kesinhesap bundan ay
rı tutulması icabeden bir konudur. Zannediyo
rum ki, ben dikkatle takibettim Sayın özkaya 
bilanço ile kesinhesabı âdeta biribirinin yerine 
kullandılar. Onun için de biraz karışıklık oldu. 
Müsaadeleri ile ben şimdi kesinhesabı da bilan
çodan ayrı mütalâa ederek, onu izah etmek isti
yorum. 

Şirket statüsünün 11 nci maddesi, hesap yı
lının Ocak ayında başlıyacağını âmirdir. Şir
ket her yıl bilanço tanzim etmiştir. Ve ibra 
edilmesini mütaakıp alâkalı yerlere ve Tica

ret Bakanlığına bu mazbatalar da gönderilmiş
tir. Alınan işlerin mütaakıp senelere sirayet et
mesi, tabu bir sonuç olduğuna göre, kati hesap
lar ancak bu işlerin sonucu alındığı zaman mey
dana çıkar. Şunu arz etmek istiyorum. Bilanço
nun her yıl yapılması zaruri, ama kesinhesap 
türlü zaruretlerle senesi içinde yapılamamakta
dır. Sebebi; kısaca, bir takım inşaatın senesi 
içinde bitmemesi, senelere sari şekilde devam 
etmesi. Ayrıca, inşaatı deruhte eden mütaahhit 
firmanın diğer taşaronlarla işçilerle birtakım iş 
ihtilâfına düşmesi veya alacak ihtilâfı haline 
gelmesi. Bunun dışında, yine İller Bankasında 
kesinhesabın zamanında çıkmamasına sebep 
teşkil eden 1960 ihtilâlinden sonra bu kabîl in
şaatın durdurulması ve ancak uzun bir süre son
ra bu inşaata başlanmasıdır. 

Simel'in üzerine aldığı işlerin işçilik olarak 
mütaahhitlere intikal ettiği malûmdur. Müteah
hitlerle Simel arasında daima bir kesin hesap 
yapılması zarureti yine kabul buyurulur. Kesin
hesabın yapılması, kesin kabullerin yapılmasına 
mütaaJhhidin Sosyal Sigortalar Kurumundan 
ilişiksiz belgesini getirmesine bağlı kalmakta
dır. Ayrıca, Simel'ce imal ve mütaahhide veri
len beton direk gibi kendi imalâtının maliyeti
nin, bu umumi maliyet hesabı içinde yer alma
sı; yine mütaahhide Simel'ce mubayaa edilip, 
verilen başka malzemenin maliyet hesaplarının 
yapılıp ona ithal edilmesi, Simel'in umumi mas
raflarının tesislere tevzii ve nihayet Sayın öz-
kaya'nın da; «ikinci protokola göre % 4 kâr 
kabul ediliyor» demesiyle son şeklinde kabul 
edilen % 4 kârın da eklenmesi sonucunda kesin -
hesaplar ortaya çıkacaktır. Yapılan inceleme
lerde ve biraz evvel arz ettiğim sebepler yüzün
den; çünkü kesinhesapların çıkmasını iki önem
li sebep kolaylaştırmakta veya güçleştirmekte
dir. Bilhassa gecikme mevzuu bahis olduğuna 
göre, zorlaştıran sebepleri şu şekilde tekrar 
arz etmek istiyorum : Birincisi, kesinhesapların 
içinde bulunan maliyet veyahutta ihtilâfların 
çözümlenmesi, ikincisi; burada özel bir tesiri 
bulunan, 1960 dan sonra birçok tesislerin inşa
atının durdurulması, ondan sonra onların, ikin
ci seneden sonra tahsisat bulundukça ele alın
ması bu gecikmenin önemli sebeplerinin ba
şında yer almıştır. Bugüne kadar kesinhesabı 
çıkmamış 155 konu mevcuttur. Bunların hepsi 
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de 1960 - 1965 devresine aittir. Ondan sonraki 
yıllara ait kesinhesaplar muntazam yürümüştür. 
Bu 155 konudan, bugüne kadar teşkil edilen ka
labalık bir heyet marifetiyle, % 85 i de incelen
miş ve bitirilmiştir. Bu heyet teknik elemanla
rı, muhasebe elemanlarını ve raportörleri ihti
va etmektedir ki; asgari 33 kişilik bir heyet
tir. Halen de çalışmaktadır. Bunların vazifeleri 
henüz bitmediğine göre ve kesmhesabm da 
% 85 i, hattâ % 90 ına yakın kısmı bu heyet 
marifetiyle neticelendirildiğine göre en kısa za
manda 1965 e kadar olan, yani 1960 dan 1965 e 
kadar olan, zaruri sebeplerle geç kalan kesinhe-
sapların da kısa zamanda neticeye bağlanacağı 
tabiîdir. Yalnız bir noktayı yüksek ıttılaınıza 
tekrar sunmak istiyorum. Burada Kıratlıoğlu'-
nun kesinhesapları çıkartmadığı yolunda da be
yan yapıldı. Arz ettiğim gibi çıkmamış kesinhe
saplar 1960 - 1965 arasıdır. Kıratlıoğlu 27 Hazi
ran 1967 da göreve başlamıştır ki; kendi zama
nından evvelki işlemlerdir. 

Yine iddialar arasında Simel'in taşaron mü-
taahhitlere cüzi tenzilâtla iş verdiği ve bu işleri 
% 30 pahalıya mal ettiği şeklinde bir iddia mev
cuttur. Bu iddiayı da, biraz detay? olmakla be
raber, kısaca şöyle cevaplandırmak istiyorum, 
Simel Şirketinin kuruluşundan 1965 yılma ka
dar iller Bankasınca^ kendine tevdi edilen işle
rin keşif bedelleri tutarı 27 299 431 lira, 71 
aded enerji tesisidir. Bunun bir kısmı, adı ge
çen müesseselerce mütaahhitler veya taşaronla-
ra verilmiştir. Burada ortalama tenzilât % 22,18 
dir. 1965 yılından sonra şirkete verilen ve şir
ket faaliyetinin en büyük kısmını teşkil eden 
enerji işlerinin ihalesinde şirket, daima banka
ca daiha önceki yıllar için hazırlanmış birim fi 
yat kitaplarındaki fiyatları esas almış ve ihale
lerini bu birim fiyatlara göre yapmıştır. 1967 
ve daha sonraki yıllarda şirketin yantı^ı iha
leler, bir önceki birini fiyat esas alınarak yapıl
dığına göre her iş daha ihaleye vaz'edilirken 
otomatik olarak % 15 tenzilâta tabi olmaktadır. 
1965 - 1969 döneminde Simelce temin edilen 
genel tanzilât nisbeti seneler ortalaması olarak 
şöyledir : 

1965 yılmda % 5,69 
1966 » % 5,14 
1967 » % 8,33 
1968 » % 5,32 
1969 » %J7,56 _ _ 

Bu tenzilâtın 5 yıllık ortalaması da % 6,63 
gibi bir nisbet göstermektedir. Buna göre, bil
hassa 1967 yılından itibaren enerji tesislerinde 
ortalama tenzilât % 21,63 gibi yüksek bir nis
bet göstermiştir. 

Buna ilâve olarak bankaca doğrudan doğru
ya ihale edilen tesislerden birim fiyatlar içinde 
mütalâa edilen aksesuvar ve hırdavat malze
mesi bedelleri ayrıca tediye edildiği halde, 
Simens Şirketinin yaptığı ihalelerde bu malze
menin bedelleri bankanın kullandığı aynı birim 
fiyatları içinde mütalâa edilmiştir. Bunun ge
nel ihale bedelinde temin ettiği ucuzluk % 2,5 
tur. Bankanın Simele verdiği işlerin bir kısım 
malzemesini şirket temin ve imal ederek, mese
lâ beton direk gibi, mütaahhitlere bizzat teslim 
etmektedir. Bu suretle banka ihalelerinde mü-
taahhitlerce temini derpiş olunan mezkûr mal
zeme için fiyatlara ithal edilen % 25 nıütaahıhit 
kârı ve genel masraflar mütaahhide tediye edil
mediği gibi, ayrıca toplu mubayaadan mütevel
lit bir ucuzluk da sağlanmaktadır. Simel tara
fından temin edilen bu malzemenin, işin ge
nel keşfine oranı takriben % 50 olduğu ve ban
kaca yapılan normal bir ihalede mütaahhitlerin 
tatbik ettikleri tenzilât dışında % 10 mertebe
sinde bir kâr düşündükleri göz önüne alınırsa 
Simelce verilen malzemeden dolayı genel ihale 
bedeline nazaran % 5 oranında bir ucuzluk 
sağladığı meydana çıkar. Buna aslında birim 
fiyatlardaki mezkûr malzeme için takdir olun
muş rayiç ile Simelin toplu mubayaası dolayı-
siyle temin ettiği ucuzluğun da ilâvesi gerekir. 
Yukardaki izahatımız muvacehesinde normal 
bir ihalede % 15 tenzilâtın vâki olabileceği ka
bul edildiği takdirde Simelin buna ilâveten te
min ettiği tenzilâtı % 14,13 olmaktadır, türlü 
kalemleriyle ve biraz evvel yukarda arz etti
ğim ucuzluk, kendi malzemesini verme veya 
eski birim fiyatları kullanma ve ayrıca % 4 
kârı da ilâve etmek suretiyle. Simel kâr olarak 
% 4 aldığına göre % 30 pahalılık bir tarafa 
kendisine verilen tesisleri, keşif bedeline naza
ran % 15 tenzilâtla mal edebilmesi için genel 
masraflarının % 10,13 ün üzerinde olması gere
kir ki, bu durum asla varit değildir. Bu se
beple Simelin şu maliyet unsurlarına göre yap
tığı işler de % 30 pahalıya mal edildiği şek-
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Yine iddialar arasında yer alan bâzı şanti
ye şeflerine çok yüksek ücretler ödendiği söy
lenmiştir ki; bu da yüksek malûmları olduğu 
üzere, teknik personel 10195 sayılı Kararname 
mucibince istihdam edilmektedir. Oradaki had
ler dâhilinde ücret almaktadır. Yalnız şanti
yelerde çalışanlara, bilindiği gibi, şantiye 
zammı ödenmektedir. Onun dışında munzam 
bir ödeme olmamıştır. 

Yine iddialar arasında yer alan iller Ban
kasınca şirkete verilen avansların faiz hesabı
na dâhil edilmediği zikredilmiştir ve bu ara
da bâzı şahısların üzerinde gönderilen parala
rın faizsiz bekletildiği, kaldığı iddiası vardır. 
Bu durum da şöyle : iller Bankasınca şirkete 
verilen avanslar prensiibolarak şirket adına açıl
mış 1045 sayılı hesaba yatırılmaktadır. Banka 
şirkete hesap bakiyesi için faiz ödemez; çünkü, 
kendi kurduğu bir müessesedir. Ayrıca, 1967 
yılında 3 iş yerine bankaca para gönderilmiş
tir. Bunlar tabiatiyle bu işyerinin başında bu
lunan şantiye şeflerinin adına çıkarılmıştır. 
Bunlara da, - tetkiklerimizde o sonuca vardık -
gönderilen paralardan 264,13 lira faiz tahak
kuk etmiş, bu da yine şahısların uhdesinde kal
madan devredilmiştir. 

Ayrıca, kabul heyetlerine, teslim heyetlerine 
biraz fazlaca ağırlama masrafı yapıldığı hak
kındaki iddianın da hakikati şu : 1964 yılından 
beri kabule iştirak edenler, ki bunların sayısı 
da 215 i tutmaktadır, 58 153,77 Tl. sı harcan
mıştır. Bu süre zarfında şirketin cirosu 
272 596 779,87 Tl. sidir. 58 153,77 Tl. sı onbin-
de iki masrafı ihtiva etmektedir. Her bir sarfa 
aşağı - yukarı 270 - 280 lira arasında bir mas
raf isabet etmektedir ki, bunun da hiçbir za
man fazıla olmadığı takdirde buyurulur. 

Burada yine Simel'e verilen avanslara faiz 
yiirütülmediği konusunu biraz daha teferru
atlı şekliyle arz etmek isterim. Banka tara
fından şirkete iki şekilde avans verilmektedir. 
Birincisi yapılacak işler ve malzeme mubayaası 
için, ki bunlar keşif bedellerinin % 25 ine te
kabül ediyor. Bu şekilde verilen avanslarda 
tesisin yeri belli bulunmakta, verilen avanslar 
verildikleri tarihten itibaren bu tesis hesabına 
geçirilmekte ve ikraza müteallik olan kısım için 
faiz yürütülmesine başlanmaktadır. Şu halde bu 
revi avanslarda faiz yürütülmediği ve banka

nın faiz almaması gibi bir durum mevcut değil 
dir. 

İkincisi, bankanın Simel Şirketinin elinde 
bulunan işlerde kullanılacak demirler için Ka
rabük Demir Çelik Fabrikasına yapılan sipariş
ler dolayısiyle yapılan meblâğdır. Bu şekilde 
verilen avanslar globaldir. Demirler muhtelif iş
yerine sevk edilmedikçe o işyeri hesabına ma-
lediimek suretiyle ilgili iş hesabına zimmet kay
dolunmaktadır. Simel, Bankanın kurduğu ve 
sermayesinin 149/150 sine sahip bulunduğu bir 
şirkettir. Bankaca verilen işleri % 4 kâr esa
sına göre yaptığı dikkate alınacak olursa şir
kete verilen avanslara ayrıca faiz yürütülmesi 
b alinde bu meblâğın Simelin yaptığı işlerin 
maliyetine intikal ettirilmesi anlamına gelir ve 
tesislerin daha pahalıya nıaledilmesi sonucunu 
doğurur. Avans faizlerinin Simele verilen % 4 
kârdan karşılanması düşünülürse de hemen he
men tamamı bankaya intikal eden kârda bir 
azalma olacaktır ki, bu hal bankanın bir taraf
tan aldığı diğer taraftan iadesi gibi bir durum 
hâsıl etmekten ileri bir netice vermiyecektir. 

Banka diğer mütaahlhitlere verdiği avansla
ra normal bir bankasılık muamelesi olarak faiz 
yürütmektedir. Ancak, mütaahhitler iş alırken 
bu suretle bir faize tabi olacaklarını bilerek 
yapacakları tenzilâtı ve kârlarını buna göre 
ayarlıyacak ve faizleri maliyete intikal ettire
ceklerdir. öte yandan banka yatırımları, faize 
tabi kaynaklardan temin edilen paralarla ve 
fsizsiz avans verilmek suretiyle yapılmadığına 
göre, pahalıya aldığını ucuza vermesi gibi bir 
cturum da mevcut değildir. 

Netice olarak; Simel Şirketine verilen avans
lara faiz yürütülmemesi suretiyle bankanın za
rara uğratıldığı iddiası bir tarafa belediyelere 
ait tesislerin mümkün olduğu kadar düşük bir 
maliyetle elde edilmesi gibi bir durum mevcut 
bulunduğu anlaşılmakta ve bu konudaki iddia
lar da mesnetsiz kalmaktadır. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakan iddialar benim değil, müfettiş rapor
larının.. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, siz görüşleri-
rJzi bildirdiniz şimdi Sayın Bakan bildirecek, 
hakem olarak da Yüksek Heyet oyunu kullana
cak. Onun için karşılıklı müzakere mümkün 
değil. Buyurun efendim. 
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M. ŞÜKRAN ÖZKAYÂ (Tabu üye) — Bana 
malettiler de. 

İMAR VS İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKtBOĞLU (Devamla) -r Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız kısaca hem de buna ce
vap teşkil edecek bir konuyu arz etmek isti
yorum. 

Müfettişin raporu ortaya çıktığında yine 
Sayın özkaya'nın burada işaret buyurdukları 
bâzı gayrimemnun zevatın basında bunu şikâ
yet ettikleri hattâ bir muhtura, şikâyetname 
şeklinde ilgili makamlara verdiklerinde iller 
Barakasının Genel Müdürü başta olmak üzere 
yetkili elemanları toplantı yapmışlar, bu iddia
lar, bu iddiaları ileri süren kimseleri çağırmış
lar, Demişler ki: «Bu şekilde pahalıya maledil-
me iddiasını ileri sürdünüz, biz bunu tetkik ve 
tesbit etmek istiyoruz, buyurun iddianızı burda 
da tekrar edin». Bankanın bütün yetkili mü
tehassıs ve elemanları önünde bu zevat bu pa
halılık iddiasını ispat edememiştir, onu da ce
vap olarak arz edeyim. 

Hopa - Ardeşen hava hattının pahalı ola
rak ihale edildiği yolundaki iddiaya gelince. 
Hopa - Ardeşen hattı ilân edildiğinde şu mü
teahhit müesseseler şu şekilde teklif yapmış
lar: Emek - Mühendisler firması bu işe 1 685 038 
lira ile talip olmuş; Nurettin Tunaveli Firması 
1 261 481 liraya, Saim Göyen Firması 1 184 040 
liraya Kemal öz Firması da 1 566 887 liraya. 
Bu teklifler yetkili kurullar tarafından incelen
miş, 9 . 8 . 1967 tarihinde en düşük teklifi 
yapan Saim Göyen Firmasına da ihale edilmek 
suretiyle bu iş verilmiş. -

Şimdi konu şu; Sadece mücerret bir paha
lıya malolma iddiasını burada Yüksek Huzur
larınızda açıkladığım ve tahlil ettiğim zaman 
bunun bilhassa ormanlık sahada yapılması ve 
elektrik tesisatı olarak direklerin yapılmasiyle 
beraber zaten keşif bedelinin tamamını aşarak 
Jo 130 a kadar çıkması bu işin pahalıya malol-
nıadığını ve çok çetin şartlar içinde bu tesisin 
bitirilme mecburiyetini de kendiliğinden or
taya koyar. Şöyle ki, Hopa - Ardeşen hava hattı 
3 . 9 . 1965 tarihli ve 1 433 520 lira keşif be
deli üzerinden mukavele ile ihale olunmuştu. 
"esisin demir direklerinin imal ve biçimi, iza-
latör ve topraklarının montajı ile 1967 de 
Jo 130 dolduğundan geriye kalan çelik tel, ce-

lik - alüminyum tel montajı işine 3 . 9 . 1965 
tarihli mukavele şartlariyle devam edip edile-
miyeceğini şirket firmadan soruyor. Firma ver
diği cevapta devam edemiyeceğini bildiriyor. 
Bu sebeple iş yeniden teklife arz olunmuştur. 
Montaj yapılacak 42 kilometrelik güzergâhın 
tamamının örtülü arazi, ağaçlık, çay bahçeleri, 
orman, meyve ağaçları oluşu ve şartnamedeki 
aşağıda bildirilen hususlar da göz önüne alına
rak yeni bir «serle de prie» yazılarak iş tek
life arz olunuyor. 

İller Bankası Elektrik Teknik şartnamesi
nin 9 ncu maddesi ve aynı zamanda 2 nci kı
sım, «Güzergâh Madde 4» Burada şöyle bir 
kayıt var: «Hava hattı güzergâhı Dış Tesisat 
Yönetmeliği esaslarına göre temizlenecektir» 
deniliyor. Bahis konusu Dış Tesisat Yönetme
liği 15 . 8 . 1956 tarih, 9382 sayılı Resmî Gaze
tede çıkmış olan (Kuvvetli akım dağıtım tesis
lerinin bakım, işletme ve tesisine dair talimat
name) olup 89 ncu maddesinde «havai hatların 
civarındaki ağaçlar, hatların emniyetini ihlâl 
f îmiyeeek şekilde bulunacak veya tamamen 
sökülecektir. Bunların yakınında bulunan mey
ve ağaçları arasındaki mesafe bu ağaçların ba
kımını yapan kimselerin nakillere, dikkatsizlik 
neticesinde, temasa geçmelerini önliyecek ka
dar olacaktır.» denilmektedir. 

Keza yine şartnamenin 4 ncü kısım, iletken
ler bölümünün 4 ncü maddesinde şöyle bir hü
küm mevcut: «Güzergaha tesadüf eden ağaçlar 
hat güzergâhı üzerinde ile gene teması muh
temel tekmil ağaçlar ve dallar kesilecektir» 
denilmektedir. 

Keza 3 . 9 . 1965 tarihli firma mukavelesi
ne ekli şartnamede «Güzergâhın temizliği kıs
mında Güzergâh temizüğme lüzum görülen ve 
Simel, il - Bank bölge ve mütaahhit ile birlikte 
tutulacak protokolia tesbit edilen yerlerde 
ağaç, fundalık ve saire kesilmesi ve temizlen
mesi için iller Bankası (serie de prie) sinin 
birine fiytaüarı üzerinden mütaahhit tenzilâtı 
nazarı itibara alınarak ödeme yapılır» denmek
tedir. 

'Bütün bunlar güzergâh temizliği mecburi
yetini göstermektedir. Firma, 1967 de % 130 
dolduğu için 3 . 9 . lt?65 tarihli mukavelede
ki işe devam edemiyeceğini bildirince 42 kilo
metrelik güzergâhta arazi temizliğinin yapıl-

— 133 — 



C. Senatosu B : 44 25 . 2 . 1970 O : 1 

ması müşkülleri göz önüne alınarak mevcut 
şartlarla montaj yapılacak şekilde hazırlanan 
(serie de prie) nin iş teklifine tekrar gidilmesi 
meydana çıkmıştır. Aksi halde 42 kilometre 
güzergâhta meyve ağacı, çay bahçeleri, orman
lık, fundalık gibi örtünün önce ziraatçiler va-
sıtasiyle bedel tesbitleri yapılarak, sonra bu 
güzergâhta irtifak hakkın tesisi için istimlâk 
haritaları çıkarılarak her parsel üzerindeki 
yerleri tesbit edilerek tapu takrirleri alınarak 
kayıtları yapılacak, bu işler için kalabalık tes
bit ve tapulama ekipleri teşkil olunacak, yapı
lan bedel takdirlerine itirazlar dolayısiyle tez
yidi bedel dâvalarına konu olacak ve bu işle
rin halime kadar çalışmalar sürüncemede kala
cak, halli müteakip bir arazideki bahis konusu 
örtünün temizlenme yani kesin bedellerinin fir
maya ödenmesi için kuturlara göre ağaçların, 
iiietrekareye göre fundalıkların tesbiti ic ab ede
cek ki, hem çok büyük masraflara, hem de çok 
uzun zamana ihtiyaç olacak. Bu masraflardan 
bütün güzergâhın fundalık gibi en ucuz temiz-
fienir örtü kabul edildiğinden ödenecek sadece 
kesim bedeli 1967 İller Bankası brim fiyat cet
velleri poz 1 712 ye göre 100 metre karesi 50 Tl. 
sı üzerinden 42 000 X 25 000 yani bir milyon 
metre karelik fundalık saha için bir milyon ve 
ayrıca bunun brim fiyatı da hesaplandığında 
500 000 Tl. sı ödenmesi icabedecektir. İrtifak 
hakları, ağaçların bedelleri, meyve ağaçlarına 
ödenecek mahsul bedelleri, çay bahçeleri öde
meleri ve bütün bu işler için kullanılacak tek
nik ekiplerin, tapulama ekiplerinin, avukatla
rın, mahkeme masraflarının, vasıta ücretlerinin 
ve harcırahların hepsinden öte kaybedilecek za
manın ayrıca göz önüne alınması icabeder. Bu 
büyük masraflar ve büyük zaman kaybını ön
lemek için mevcut şartlarda çalışacak yani ke
sim ve arazi temizliği yapılmadan çalışacak tel 
çekimi işi, bu işi yapabilecek kapasitede 6 fir
madan fiyat teklifi istenmek suretiyle ihaleye 
ihaleye konulmuş ve 9 . 8 . 1967 de en müsait 
teklif veren firma ile mukavele yapılmıştır. 
iller Bankası birim fiyatlarına göre pahalı bir 
bedelle verildiğini söyliyebilmek için birim fi
yatlarından gayri ayrıca yukarda bildirilen 
arazi temizlenme fiyatlarının da aynca öden
diğini göz önüne almak ve mukayeseyi nihai 
bedeller ve zaman üzerinden yapmak icabeder. 
Böyle bir mukayese yapıldığında görülür ki, 

neticede bedel ucuzdur. Simel bu yolla hareket 
etmek suretiyle işi de 3 ayda tamamlamıştır. 

Görülüyor ki, Hopa - Ardeşen elektrik tesi
satının, bilhassa hattın sapılmasında mühim olan 
şey, oranın tabiat durumu yüksek malûmları
dır, o araziyi temizlemk ve ondan sonra tel 
çekimine gitmek mecburiyeti karşısında kalın
ır iş ve bu yüzden de, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, munzam masraflar eklenmşitir. «Bu tesisin 
pahalı oldu denmesinin» sebebi bu. Ama, dı
şarıdan, «önceki keşfe göre netice keşif şudur, 
şu kadar fazla ödenmiştir şeklinde» bir yargıya 
varmak da, takdir buyurulur ki, hukuk ve ada
let ölçülerine sığmıyan bir hüküm olur. 

Yine önemli konulardan bir arsa meselesi 
vardır, iller Bankası yapacağı işlere ait muba
yaa ettiği malzemeyi depo etmek üzere istan
bul'da Maltepe semtinde 22 . 7 . 1959 tarihin
de Millî Emlâkten arsa satınalmıştır. Usulü veç
hile yetkili kurullar karar vermiş ve bu arsa 
18 157 metrekare ve ayrıca buna ilâve olarak 
15 275 metrekare ki, ceman 33 432 metrekare
lik bir arsa Millî Emlâkten, iller Bankasınca 
satmalınmıs. Bu arsanın üzerinde havai tesirler
den müteessir olacak malzemenin saklanması 
için çeşitli tarihlerde 3 büyük kapalı depo ve 
son senelerde de 4 ncüsü yapılmak suretiyle 
orası tam olarak bir malzeme muhafaza sahası 
haline getirilmiş. Fakat bu kapalı depoların 
önündeki arsa son senelerdeki iller Bankasının 
iş hacmi ile mütenasip bir genişlikte değil, alı
nan malzeme buraya istif edilemiyor ve sığmı
yor. Onun üzerine kapalı depoların önündeki 
arsanın, satmalmarak açık depo arsasının ge
nişletilmesi çareleri aranıyor. Burada o kadar 
objektif hareket edilmiştir ki, yetki ile mahal
line gönderilen heyet, bu arsanın etrafında ne
ler var, kimlere ait arazi var daha bunu dahi 
bilmiyor. Bu dosyalarda mevcuttur. Heyet yet
ki alarak gidiyor. Bunu yine dosyalardaki ma
lûmattan ve özel olarak çok kısa şekli ile ta-
kibedelim : 

Maltepedeki depolama yerinin kâfi gelme
mesi sebepleriyle mevcut açık saha deposunun 
genişletilmesine lüzum hâsıl olmuş. Bu lüzumu 
duyan banka malzeme dairesi reisliği durumu 
genel müdürlüğe bildiriyor. Banka G-enel Mü
dürlüğü deponun ihtiyaca göre tanzim ve tevsii 
için alınacak tedbirleri mahallinde tesbit etmek 
üzere Malzeme Dairesi Reisliğini görevlendiri-
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yor. Malzeme Dairesi Reisi mahallen inceleme
sini yaptıktan sonra depo arsasının tevsii için 
(bitişikteki diğer arsaların tapu kayıtlarının tev
siki ile sahiplerinin tesîbiti ve satılık olup ol
madıklarının, satılıksa fiyatlarının araştırılma
sı maksadıyla Malzeme Müdür Muavini Nusret 
Altuğ ve Avukat Fikret Bil'den müteşekkil bir 
heyetin mahalline gönderilmesine karar veri
yor. Mahalline giden heyet, İller Bankasınca 
yapılacak yatırımlarda kullanılacak malzemenin 
asgari bir stok seviyesi içinde depolanmasına 
mevcut deponun kâfi gelmiyeceğini tesbit ettik
ten sonra mücavir sahalardaki arsalarla ilgili 
incelemelerine girişiyor. Mevcut deponun açık 
saha kısmının 4 numaralı ambarının Güney -
Batısında bulunan ve tapu kayıtlarına göre 
1686 ada 16 parsel 2 029 metrekare ölçüdeki ar
sanın TEK inşaat Sanayii Limited Şirketine 
aidolup tamamına bu şirketin 220 bin lira iste
diklerini tesbit ediyor. Burada hemen bir nok
taya işaret etmek istiyorum; Sayın Özkaya 
dediler ki, «Bu arsanın civarında 10 liraya arsa 
satıldığını biz teshit ettik.» Bu, katiyen doğru 
değil. Şimdi arz ettiğim üzere 220 bin lira TEK 
Firması arsanın ittisalindeki yeri istemiştir. 
Yüzölçümüne göre aşağı - yukarı bunun o za
manki fiyatlar ve o zamanki şartlar içinde met
rekaresinin 173 lira olduğunu da hemen bura
da ifade edebiliriz. 

Depo açık sahasını Kuzey-Doğu ve Batı sı
nırlarını çerçeveliyen arazi kısımlarının Meh
met Kavalı Firmasına aidolup 4535 metrekare
lik kısmı için metrekaresi 225 liradan, 12 265 
metrekarelik kısım için ise metrekaresinin 300 
liradan alınabileceğini tesbit ve raporlarına 
dercetmiştir. Bu rapor Banka Müdürler Kuru
lunca tetkik ve müzakere edilerek, mubayaası
na karar verilen, 100 milyon Türk liralık yurt 
dışından ithal edilecek ve yurt içinden alına
cak borular için stok mahalli, İstanhul bölge 
müdürlüğü binası, İstanbullda kurulması muta
savver oto tamirat atelyeleri, temini düşünülen 
yol makinalarına ait park sahası ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak Maltepe'deki depo sa
hasının genişletilmesi maksadiyle Mehmet Ka
vala Firmasının mülkiyetinde metrekaresi 300 
lira istenen arsanın metrekaresi 260 lira dan 
aynı, şekilde metrekaresi 225 liralık arsanın 
210 liradan satmalmmasına Müdürler Kurulun
ca karar verilmiş. Teklif ve yapılan muamele^ 

usulidir. Bu karardan sonra satmalma muame
lelerinin tekemmülü ve neticelendirilmesi için 
Banka Hukuk İşleri Müdürü Avukat Hakkı 
Nezihi Savran ve Malzeme Dairesi Reisliği Mü
dür Muavini Nusret Altuğ gönderiliyor. Arsa 
bedelinin 2 milyon lirası satıcının çek kahul et
memesi ve satış bedelinin nakit olarak tediyesi
ni şart koşması sebebiyle İstanbul Ticaret Ban
kasından almıyor ve ismi geçen şahıslar tarafın
dan da arsa sahibine ödeniyor. Mütebaki 1 mil
yon 773 bin liranın yine Ziraat Bankası Ha-
mamönü şubesi kanaliyle havalesi yapılıp öde
niyor. 

Şimdi, biraz evvel arz ettiğim gibi, arsanın 
daha ucuza alınmasının mümkün olduğu iddiası 
var. Hemen şu hususu kaydetmek istiyorum, 
takdir bııyurulur ki, 4 büyük kapalı depo ya
pılmış, milyonlarca lira sarf edilmiş. Bunun 
önünde açık bir malzeme deposu olacak arsa 
var. Ancak, bu arsanın ittisalinde bulunan ara
zinin buna katılması suretiyle bir fayda temin 
etmek mümkün. Yoksa o mmtakada yahut o ha
valide çok uzakta belki burada zikredilen bedel
lerden ucuz arsa da bulmak mümkündü ama, 
şimdi bu arsanın çapını ve mahallî şartlara gö
re yerini gösteren bir krokisi de vardır onu da 
takdim edeceğim, orada da görüleceği üzere 
etrafında bulunan arsaları almak ve ilâve etmek 
suretiyle bu ihtiyacın teminine gidilmiştir. Arz 
ettiğim gibi TEK Firmasının 220 bin lira istedi
ği arsası ki, metrekaresi 173 - 174 liraya gel
mektedir, bu da iki katlı ipotek muamelesi bu
lunduğu için alınamamış ve onun ilerisinde bu
lunan Mehmet Kavala'ya ait arsalardan bir kıs
mı usulî şekilde pazarlığı ve yetkili kurullar ta
rafından muamelesi tekemmül ettirilmek sure
tiyle alınmıştır. Müdürler kurulu teklif edilen 
fiyattan oldukça düşük bir fiyat teklif etmesi
ne ve alınmasının uygun olduğuna karar ver
mesine rağmen umum müdür, şimdi arz edece
ğim üzere, bunun dahi fazla olduğunu tesbit ve 
evrakı iade etmiş, bir miktar daha tenzilât ya
pılmadıkça almamıyacağını söylemiştir. Umum 
Müdürün veya yetkililerin, arz ettiğim gihi, yap
tıkları kanunsuz, usulsüz ve adaletsiz bir iş de 
mevcut değil. 

Krokide de takip buyurulacağı üzere, Tugay 
yolunun Kuzeyine raslıkan açık depo sahasının 
artan ihtiyaca kâfi gelmediği teshitedilmiştir. 
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Açık deponun bitişiğinde bulunan arsaların sa-
tınaflınması yetkili kurullarca karara bağlanmış
tır. Ucuza teklif edildiği halde alınmadığı iddia 
edilen 1 850 metrekarelik 220 bin lira bedelinde
ki TEK Firmasına ait arsanın küçük olması hem 
de açık depo sahasının ters yönünde bulunması, 
ayrıca 100 bin lira bir, 50 bin lira ayrı bir be
delle birinci ve ikinci derecede ipotekli bulun
ması sebebiyle alınması mümkün olmamıştır. 

Ancak, mevcut açık depo sahasının Ankara 
asfaltına kadar yola yakın, çevresi ihtiyacı kar-
şılıyacak büyüklük ve durumda görülmüş ve 
onun mubayaasına gidilmiştir. Mevzuubahis ar
saların istimlâk yolu ile alınıp alınamıyacağı 
burada caisualdir. 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nu hükümleri, yüksek malûmları olduğu, için, 
burada bunun izahına geçmiyorum. Bir kamu 
faydası mevzuübahsolmadığından buranın is
timlâkine gidilememiştir. İller Bankası ancak 
belediyelerin kamu hizmeti yapma için ihtiyacı 
bulunan arazi ve arsayı kamulaştırma yetkisi 
vardır. Onun dışında kendi hizmetleri için ve 
bahusus böyle depo yapma için bir istimlâk yet
kisi de mevcut değildir. Bu sebeple bu arsalar, 
açık depoyu genişletme bakımından hudutları 
tesbit edilerek ve bedelleri de yetkili kurum
larca incelenerek hattâ kat, kat, defalarca ten
zil edilerek alınmış bulunmaktadır. 

Bundan ayrı olarak, yazılı araştırma önerge
sinde olmamakla beraber, basında yer alan 400 
ton çelik alüminyum iletkenin satmalınma mua
melesinin usulsüz ve yolsuzluğundan bahsedildi. 

Bunun da özeti şu; Bankanın 1967 yılı yatı
rım programındaki tesislerinde kullanılmak 
üzere nıer'i usullerle 400 ton çelik alüminyum 
mubayaasına kadar verilmiş. Bu çelik (alümin
yum telini Türkiye'de imal eden müesseseler
den, Türk Kablo ve Rabak bu ihaleye iştirak 
ediyor, Türk Kablo, -total olarak yekûnunu 
arz edeceğim, bilâhara da kilo fiyatını arz ede-
ceğmı- 400 ton için oem'an 4 milyon 617 bin 
500 lira teklif ediyor. Rabak firması ise 3 mil
yon 972 bin 750 lira teklif ediyor. İhale evra
kında ve mevcut şartnamede, çelik alüminyum 
iletkenlerin Kanada, Amerika, İngiliz ve Alman 
standartlarından her hangi birine uygun olması 
da kabule şayan görülmüş, Rabak firması bu 
taahhüdü üzerine aldıktan sonra, 17 ton Ka
nada normunda bir iletken teslim ediyor ve 

kendisi de şartnamede - biraz evvel arz ettiğim 
gibi - 4 norm üzerinden kabul edileceği bildiril
mesine rağmen «Kanada normunda teslim ede
bilirimi» diyor, başlangıçta. Ondan sonra da 
Kanada normundan ancak 17 ton teslim edebili
yor ve 17 tondan sonra da müesseseye, İller 
Bankasına bildirim yapıyor. Diyor ki «Benim 
elimde bulunan Kanada normundaki 17 ton çe
lik alüminyum iletkeni teslim ettim. Bunun 
dışında aynı normdan teslim edeceğim mal bu
lunmamaktadır. Çünkü, ithal rejimi değişmiş
tir. Onun için ithal imkânım da kalmamıştır.;» 
Bunun üzerine bu bildirim yetkili kurumlarca 
tetkik ediliyor ve «Kanada normunda olma
makla beraber Alman din normunda, buna çok 
yaklaşık evsafta iletken teslim edebilirim» ta
ahhüdü de bu arada inceleniyor. Yapılan tet
kik sonucunda firmanın bilâhara teklif ettiği 
meşkûr iletkenlerin kullanılmasında teknik hiç
bir sakınca olmadığı neticesine varılmış. Buna 
mukabil yeni teklif edilen Din normundaki ilet
kenlerde evsaf değişikliğinden mütevellit 30 se
ne süre içinde elektrik enerjisi kaybı olarak fa
izi ile birlikte bankanın 41 bin lira zarara uğra
yacağı - yani bu değişik normdan dolay - bu 
meblâğın firmadan kesilmesi ile teklif edilen 
iletkenlerin kabulününde bir mahzur teşkil et
mediğini teknik kurul, raporu ile ifade ediyor. 
Mezkûr iletkenlerin kullanılmasında teknik hiç
bir saknıca bulunmaması ve 41 bin lira bedelin
de firmadan kesilmesi halinde maddi bir zararın 
bahis konusu olmamasına rağmen firmanın tek
lifinde tamamen Kanada normunda iletken tes
lim edeceğini tasrih etmiş olması karşısında, 
İkinci defa Din normunda mal vereceğini bil
dirmesi üzerine taahhüde uymadığı gerekçesiyle 
reddediliyor ve bu iletkenlerin alınamıyacağı 
bildiriliyor, bu arada da firmanın teminat ola
rak yatırdığı 266 bin lira da irat kaydediliyor. 
Bundan sonra tabiatı ile bankanın yapacağı ve 
Simel şirketinin üzerine aldığı hizmetler iletken 
noksanı sebebi ile yarıda kalmıştır. Gerek ihti
yaç sahipleri gerek banka, Simel şirketini «ça
buk bu işler bitir» diye tazyik Emektedir. Si
mel şirketi iletkenleri İller Bankasından almak 
suretiyle bu taahhüdünü yerine getirecek idi. 
İller ankası ancak 17 ton, taahhüt mucibince, 
Rabak firmasından iletken almıştır. Bir mik
tar da Etibanktan almıştır. Simele ancak bun-
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lan tıevdi edebilmiştir. Simele tiler Bankası 
bir tebligat yapıyor. «Ben size taahhüt ettiğim 
(iletkenleri alamadım siz usulü veçhile piyasadan 
bunlan temin edin» diyor. Simel şirketi de yi
ne mer'i mevzuat usulü muvacehesinde bu ilet
kenleri satan hattâ imal eden firmalardan tek
lif istiyor. - Çünkü bunlar mahdut - Tekrar 
Simel'e bu firmalar teklifte bulunuyorlar. 

Şimdi Sayın Şükran Özkaya'nın burada 
ifade ettikleri ve daha önoe de bâzı gazetelerde 
çıkan «iller Bankası önce iletken alacaktı da al
madı, sonra Simel bunu daha pahalı almak su
retiyle belediyeleri zarara soktu, usulsüz mua
mele yapıldı.» iddiası ortada mevcut, 

Bunun hakikati ve neticesi şu; - Teknik bâ
zı terimlerdir. Onun için ancak alman malzeme
nin vasıflarını belirtme bakımından arz ediyo
rum. - önce bankanın alacağı alüminyum çelik 
iletkenler için 9 lira 90 kuruş Kg. na teklif ya
pılmış. Sonra banka, arz ettiğim şekilde, bunu 
almamış ve ilk teklifle - bilhassa dikkatlerinize 
sunmak istiyorum bunu - ilk teklifle Simel'in 
alacağı zaman arasında da bir sene zaman fası
lası var. işin önemli noktası burada, önce 990 
teklifi yapılmış, aradan bir sene geçtikten sonra 
Simel ihtiyacına binaen bu malezmeyi piyasa
dan almak istediğinde aynı firma pahalılık yü
zünden, maliyetteki artma yüzünden, bunu 10 
lira 68, Riben normu cinsindeki iletken ve Ti-
jen cinsi için de; 10,69 şeklinde teklifte bulu
nuyor. Yani aşağı yukarı bir sene evvel teklif 
edilen fiyattan 70 - 80 kuruş daha fazla bir tek
lif ortada. 

Şimdi, burada dikkat edilecek husus şu; 
Birinci ihale iller Bankasının kendi mevzuatına 
göre, kendi şartlanna göre yine usulü veçhile 
yaptığı bir ihaledir. Orada netice hâsıl olma
mıştır. Kanada normuna göre Rabak firması 
«Ben bunları teslim edeceğim» dediği halde an
cak 17 ton teslim etmiştir. Mütebakisini ithal 
güçlüğü yüzünden teslim edememiş, mevcut mal
zemesi de Din normunda olduğu için «bunu ve
ririm» demiş ve bu yüzden de iller Bankası bu
nu almamış. 

ikinci safhada ki, - birinci safha ile ikinci 
safhanın hukukî hiçbir rabıtası yok - tamamen 
bitmiş birinci safha ve Rabak firması taahhüdü
nü yerine getirmediği için de 266 bin liralık te
minatı irat kaydedilmiş ve bu muamele bitmiş. 
Noksan tarafı kalmamış. - İkinci safhada Si

mel Şirketi piyasadan çelik, alüminyum tel mu
bayaa etmek üzere teşebbüse geçmiş, aradan bir 
sene geçtiği için maliyette yükselme olmuş, it
hal zorlukları olmuş, orada da teklif edilen fi
yat 10 lira 60, diğer cinsi için de 10 lira 68 dir. 
Bu fiyatlar da, bilhassa bu nokta üzerinde de 
dikkatlerinizi toplamak istiyorum, piyasadaki 
diğer firmaların tekliflerinden en ucuzunu teş
kil ediyor, ihale mevzuatı, teamül ve Hazine 
menfaati bakımından, Simel Şirketi en ucuz tek
lifi nazan itibara almak mecburiyetindedir. Bu 
sebeple Simel Şirketi diğer firmalardan daha 
ucuz teklif yapan Rabak'm 10,60 - 10,68 tekli
fini, mevzuatı ve ihtiyaçları bakımından değer
lendiriyor ve almak mecburiyetinde kalıyor. Bu 
işin şu inceliğini bilmiyen, dışarıdan bakan ze
vat da, sanki bu muamele biribirinin içinde imiş, 
birinci ihalenin âdeta bu devamı imiş gibi, 
«Efendim, reddedildiği halde, Simel onu daha 
pahalıya almıştır.» şeklinde bir hükme vanyor. 
Bu, asla doğru değildir. Burada bir suiistimal 
yoktur. Arz ettiğim gibi, birinci muamele; irat 
kaydedilme, teminat kaydedilme suretiyle bit
miştir ve firma bunun haksız olduğunu şikâyet 
etmiştir. Ama, hukuk ve hüküm bu olduğu için 
bir netice alamamıştır. 

ikincisinde, Simel Şirketi ihtiyacı için piya
sadan alüminyum, çelik iletken almak mecburi
yetinde kalmış, türlü firmalardan teklif iste
miş ve yine bu Rabakın teklifi diğer firmalar
dan ucuz olduğu için onu almış. Şimdi, birbi
ri ile mukayese edilemiyecek iki rakam yanya-
na getiriliyor, bunlar mukayese ediliyor ve bu
radan da bâzı neticeler çıkanlıyor. Aslında, bu 
hem hukuka, hem de tabiatı eşyaya muhalif bir 
durum veyahut da karardır. Eğer, söylendiği 
gibi, birinci defa iller Bankası bu iletkenleri 
almamış, onun için de Simel Şirketinin de al
maması lâzımgelirdi diye bir iddia ileri sürülür-
se; bu hem usule, mevzuata aykın oluyor, hem 
de bu yüzden Hazine yahut belediyeler büyük 
bir zarara uğruyorlar. Bu zarann yekûnu da 
1 382 360 liradır. Burada Sayın Şükran Özkaya 
bâzı rakamlar söylediler. Onu, hangi esasa gö
re dile getirdiler, onun saiki, sebebi ne idi bile
miyorum. Ama, hâdisenin ve konunun seyri için
de arz ettğim gibi kilosuna önce 9,90 teklif edi
len bir malzeme bir sene sonra başka bir konu 
için de, ithalât zorluklan ve maliyet yükselmesi 
sebebiyle, 10,60 - 10,68 den alınmıştır. Bunda da 
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ne bir yolsuzluk mevcuttur, ne de belediyele
rin, Hazinenin zararı mevcuttur. Arz ettiğim 
gibi; bunu, en ucuz olduğu için almasaydı, Si-
mel Şirketi başka firmaların teklifine uysa idi, 
o zaman belediyelerin ve Hazinenin 1 milyon 
382 bin liralık da kaybı olacaktı. Onu da bil
hassa bu şekilde cevaplandırmak ve arz etmek 
istiyorum. 

Bunlar dışında Umum Müdür Sayın Kıratlı-
oğlu'nun Nevşehir'e bâzı kayırmalar yaptığı, 
Nevşehir'in türlü kamu hizmetlerine lüzumsuz 
masraflar yaptığı şeklinde bir iddia ileri sürül
müştür. Bunların belli başlı kalemleri olarak da 
Nevşehir Turistik Oteline, ayrıca 350 evlere, 
Nevşehir Vilâyetinde bulunan 56 köye elektrik 
tesisinin yapılması sayıldı. 

Şunu arz etmek istiyorum, Nevşehir Vilâyeti 
elektrik bakımından şanslı bir vilâyettir. Çün
kü, üzerinden Hirfanlı'dan çıkan üç büyük yük
sek tevettür hattı geçiyor. Bu sebeple Köy iş
leri Bakanlığı, - iller Bankası değil, dikkat bu-
yurulursa... - Köy işleri Bakanlığı bu vilâyeti 
pilot bölge seçmiş ve kolaylık sebebiyle de 56 
köyünü elektriğe kavuşturmak kararını vermiş. 
Bu işi de Simel Şirketine yaptırmak üzere de 
muamele cereyan etmiş. Şimdi, buradaki şekil 
tamamen umum müdürün keyfî bir tasarrufu
na bağlandı ki, bu varit değil. Arz ettiğini gibi, 
burada umum müdürün dahli yok. Köy işleri 
Bakanlığının bir görevi var, Köy işleri Bakan
lığı da bâzı imkânlar sebebiyle üç büyük tevet
tür hattının geçmesinden istifade ederek pilot 
bölge seçmiş belki diğer vilâyetlerden daha faz
la köy, burada elektriğe kavuşturulmuştur. Yal
nız yine Sayın Öskaya burada işaret ettiler; de
diler ki, «... Bu elektrik tesisine önceden tah
min edilenden daha fazla bir harcama yapıl
mıştır.» Bu doğru. Şöyle ki; 

Şimdi, Köy işleri Bakanlığı, burası pilot böl
ge olduğu için, 56 köyün elektriğini yapayım 
demiş ve buna ortalama bir bedel tahmin ve tak
dir etmiş. Tabiî, Köyişleri Bakanlığının teknik 
elemanları yok, bunu keşfe bağlıyacak imkânı 
yok. iş, iller Bankası dolayısiyle Simel'e intikal 
lettiği zaman her köyün ayrı ayrı tesisatı ele 
almıyor ve keşfi yapılıyor, bu keşifler Köy iş
leri Bakanlığının tahmininin de fevkinde olu
yor, ki bu, gayet normal bir muamele. Bu keş
fe göre, iller Bankası ve bunun emrinde çalı
şan Simel Şirketi, bu 56 köyün elektriğini de 

keşfe göre, usule g'öre yapıyor. Tekrar ediyo
rum, burada İller Bankası Genel Müdürünün 
her hangi bir keyfî tasarrufu yok. Bu, tamamen 
Köy işleri Bakanlığının bir işi. 

Nevşehir'de yapılması kararlaştırılan 350 
evin durumu. Bunun da başlangıcı Sayın Kırat-
lıoğlu'nun mesuliyet deruhte etmesinden önce 
başlamıştır. 1966 yılında belediyenin teşebbüsü 
ile, ki Kıratlıoğlu Umum Müdür değil, Emlâk 
Bankasından beş bin lira kredi ve imar iskân 
Bakanlığının gecekondu fonundan da beş bin 
lira kredi sağlanmak suretiyle Nevşehir'e 350 ev 
yapılması talebediliyor. Yine mevzuat mucibin
ce, belediyenin bu kararını, hem Emlâk Banka
sı hem de Bakanlık tetkik ediyor, ancak ken
dilerinin de katkıda bulunması suretiyle bu işe 
teşebbüs edileceğine karar veriliyor. Bu arada 
halk 900 bin lira toplamıştır. Nevşehir'e tebli
gat yapılıyor. «Siz 900 bin liraya ilâve olarak 
daha 1 milyon lira ile halkın katkısını temin 
ederseniz biz de - şimdi arz ettiğim gibi, - kredi 
imkânını sizin hizmetinize tahsis ederiz deni
yor.» ki, bu yüzde yüz mevzuata uygun bir şe
kil. Bunun temini cihetine gidilirken, yalnız 
350 evden 114 ünün ihalesi üç milyon liraya ya
pılıyor ve bunlar da ancak temel atımından 
sonra kaba inşaata yani paralarının yettiği ye
re kadar devam ediyor. Ondan sonrası da duru
yor. Bu 350 ev denen konutun ancak 3 milyon 
liralık kısmı ihale edilmiştir. Bunlardan da 28 
konutun temelinden bir inşaat faaliyeti devam 
etmiş, üst tarafı beklemektedir. Burada da her 
hangi bir kayırma, yolsuzluk, usulsüzlük mev
cut değildir. 

Nevşehir'in sanayi sitesi işi var. Bu da kuru
lan bir kooperatif eliyle yapılmıştır. Bunun ge
nel hizmet ve idare binaları noksan kalmıştır. 
Keşif bedeli 449 bin liradır ve bunun 295 bin 
lirasını da kredi olarak Sanayi Bakanlığı tah
sis etmiş, geri kalan kısmı da iller Bankasın
dan istenmiştir. Bu sanayi sitesinin hepsinin in
şaat maliyeti 6 , 5 - 7 milyon tutarındadır. Ev
velce yapılmış, 449 bin liralık ihale edilecek kıs
mı yani, genel hizmet ve idare binaları, bunun 
da 295 bin lirasını Sanayi Bakanlığı kredi su
retiyle tahsis etmiş, geri kalan kısmını da yine 
her hangi bir zorlama, mevzuat dışı muamele 
ve tasarruf haricinde iller Bankası tahsis et
miş ve tamamlamıştır. 
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Yine turistik otel inşası var. Turistik otel 
de genel müdürün vazifeye başlamasından ev
vel başlamış, 6 milyon kadar bir masraf yapıl
mış. Ancak, işletmeye açılması için 500 bin li
ralık bir noksanı kalmış. Bunu da 1965 te bele
diye ele almış, Turizm Bakanlığından yardım 
temin etmiş, ayrıca İller Bankasından, borçla
nabileceği miktarda borçlanmış ve kalan kısmı
nı da iller Bankasından yine usulü veçhile al
mak suretiyle hizmete açmış. Malûmuâlileri, 
Nevşehir turistik bir merkesimizdir. Burada ya
pılan otel yalnız o beldenin değil, memleketin 
yüzünü ağartacak nitelikte. Onun için bunda 
da bir usulsüz muamele cereyan etmediği gibi, 
bir de büyük ihtiyaca karşılık vermesini şük
ranla kaydetmemiz icabeder. 

Jüride, G-enel Müdürün üye olarak bulun
ması mevzuata aykırı bir durum değil, çünkü, 
daha evvelki umum müdürler de jürilerde bu
lunmuşlar. 

Sayın Şükran Özkaya burada dediler ki, 
«Umum Müdür kendi vilâyetine, iller Bankası 
imkânlarından pek çok harcama yapımış im
kân ayırmış ve bunu da âdeta siyasi bir istis
mar için gözetmiştir» dediler. 

Şimdi, elimde Nevşehir'e ve aynı devre için
de diğer illerimize tahsis edilen yardımlar, ya
hut da ihalesi, keşfi hazırlamak suretiyle ya
pılan işlerin listesi var. Oldukça uzun. Eğer sa
bırlarınızı suiistimal etmezsem, onu da mâru
zâtımın sonunda okuyacağım. Orada görülecek 
ki, Nevşehir de diğer illerimiz meyamnda ka
mu hizmetlerini yapmak bakımından bâzı im
kânlardan istifade etmiş. Bunun baskı yapıl
mak, mevzuat çiğnenmek suretiyle yürütülen 
bir tarafı da mevcut değil. Onu da bilhassa 
burada arz etmek istiyorum. 

Bir de Sayın özkaya'nın, son olarak Kuzu-
culu Belediyesinin yürüttüğü elektrik tesisatı
na umum müdürün lüzumsuz bâzı tahsisat ayır
dığı ve bu işin şikâyet edildiği, buna rağmen 
yardıma devam edildiği şeklinde bir iddiası ol
muştur. Euzuculu Belediyesi elektrik tesisatı
nı kendisi ihaleye çıkarmıştır. Mâlûmuâlileri, 
belediyeler 1580 sayılı Kanunun hükümleri da
iresinde yapacakları işleri kendi muhtar organ
ları vasıtasiyle ihale eder, alımlarını yine ken
di usulleri dairesinde alır veya satar. Bu sebep
le iller Bankasının ve iller Bankası Umum Mü

dürünün Belediyeye baskı yapıp kanunsuz bir iş 
yaptırdığı, usulsüz bir iş yaptırdığı da iddia edi
lemez. Çünkü, bu hukuka da uymamakta ve 
duruma da uygun düşmemektedir. 

Esasında, belediye bu elektrik tesisatı iha
lesinde keşif bedelinden fazla iş yaptığı için il
ler Bankası da bunu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına şikâyet etmiştir. Hattâ içişleri Ba
kanlığına. Onun için burada İller Bankasının 
veya İller Bankasının başında bulunan zatın bu 
işteki tutumu yine menfi yönde değil, yahut da 
onları kanunsuzluğa sevk edecek yönde değil. 
Bunu da kısaca arz etmiş oluyorum. 

Yine Sayın özkaya'nın, konuşmalarında, il
ler Bankasının ve Esat Kırathoğlu'nun yaptığı 
tasarrufları saydıktan sonra politika hayatına 
girmiş ve ondan sonra da yetkisiz olarak bâzı 
muamelelere tevessül etmiştir, şeklinde bir id
dia yer alıyor. Bunun da tetkiki yapıldığında 
görülmektedir M, resmen izin aldığı tarihten 
sonra, kendisini ilzam edecek veya bankayı za
rara sokacak her hangi bir muameleye girişme
miştir. 

Ayrıca, iller Bankasının ve Simel Şirketinin 
yaptığı işlerden 300 milyon liralık bir hizmet 
ortada. Bunun pahalıya mal edilmesi sebebiyle 
belediyelere yük olduğu iddiası mevcuttur. Da
ha önce verdiğim izahatta da arz ettim. Bu, bir 
mücerret iddiadan ibaret. 

Yine teyiden arz ediyorum, bu iddiayı ya
pan insanlar orada arkadaşlariyle her hangi bir 
geçimsizliği bahane ederek, onları karalamak 
veya onları müşkül duruma düşürmek sebebiyle 
yaptıkları bu iddiayı da ispata davet edildik
lerinde ispat edememişlerdir. Bunun dışında ya
pılan muameleyei, mevzuat yönünden ve mev
zuata uygunluk yönünden burada anahatlariy-
le izaha çalıştım. 

Yine tekrar ediyorum M, iller Bankası bu 
memlekete çok faydalı hizmetler getirmiş millî 
bir müessesemizdir. Bu müessesenin işlerinde 
ve ona bağlı olarak çalışan Simer Şirketinin 
işinde bu kabîl iddialar ileri sürüldüğünde bu
nu tek yönlü olarak değil, yapılan işleri, onun 
tasarrufatmı ve aynı zamanda da hakikatini 
ortaya koyduktan sonra hüküm vermek en doğ
ru bir yoldur. Bu sebeple ben sadece dosyalar
dan elde ettiğim malûmatı, iddialara karşılık 
olarak Yüksek Huzurlarınıza getirmiş bulunu
yorum. Bunları bir fotoğraf sadakati ile aynen, 
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rakamlarını da ifade etmek suretiyle, arz ettim. 
Karar Yüksek Heyetinizindir. Heyetinizin ve
receği karara hepimizin, herkesin hürmeti var
dır. En derin saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 135 nci madde
sine göre önerge sahibi konuştu, Hükümet adı
na Sayın imar ve iskân Bakanı konuştu. Şim
di, Araştırma Komisyonu kurulup, kurulmama
sı hususu oya vazedilecektir. Araştırma Komis
yonu kurulması kabul edildiği takdirde, tüzüğü
müzün aynı maddesi, kurulacak komisyonun as
gari haddini tesbit etmiş, âzamisini boş bırak
mıştır. Bu itibarla bundan evvel kurulmuş olan 
Araştırma komisyonları, Cumhuriyet Senatosu

nun tarzı terekkübüne göre, 11 kişi ile, aranan 
nisbetler tesbit edilebilmektedir. Şayet oylama 
neticesinde komisyon kabul edilirse o hususu 
da ayrıca tesbit edeceğiz. 

Şimdi Araştırma Komisyonu kurulması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Araştırma Komisyo
nu kurulması kabul edilmiştir. 

Bundan evvel kurulmasına karar verilen ko
misyonlar 11 kişilik olduğu ve bu 11 rakamı da 
nisbetlere uygun düştüğü için bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum. 11 kişiden teşekkül etme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Du
rum, gruplara bildirilecektir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/207; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1073) (S. Sayısı : 1371) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu kür
süden birçok sayın üyenin şikâyetini mucibo-
lan bir tasarının çıkarılması mevzuu bahistir. 
Bu da öğretmenlerin ders ücretlerinin verilebil
mesine mütedair bir aktarma kanunudur. Bu 
hususta verilmiş takriri okutuyorum, efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Gündemle iliş
kin benim de bir takririm var, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde konuşaca
ğım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1969 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 

(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 milyon liralık aktarma yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı tabedilip saym 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

önemi ve müstaceliyeti sebebiyle tasarının 
gelen kâğıtlara ekten gündeme alınmasını ve 
bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Affedersiniz, takririn 2 yönü vardır. Birisi; 
gündeme alınması, diğeri öncelikle görüşülme
si. Gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 milyon liralık aktarma yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tadarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1989 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapıl

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eği-
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tim Bakanlığı kısmının, ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 25 000 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm 

(Tasarıya bağlı cetveller) 

(A/l) 

Eklenen 
Lira 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 25 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 900 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makinla, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 13 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Birinci maddeyi okunan (1) ve (2) sayılı 
cetvellerle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. - - -

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyh
te söz istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı Millet 
Meclisine sunulacaktır. Tasarı açık oya sunu
lacaktır, küreler dolaştırılsın. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — ivediliği oya koy
madınız, Başkanım. 

BAŞKAN — ivedilik istemez efendim, ilk 
defa görüşmeye tabidir. Bir takrir var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Karma Komisyonundan Cumhuriyet 
Senatosuna intikal etmiş bulunan ilişik (1365) 
ve (1366) sıra sayılı kanun tasarıları tabedile
rek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

önemine beinaen her iki tasarının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınmasını ve bütün işler
den önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — 1365 ve 1366 sıra sayılı kanun 
taşanlarının gündeme alınmasını ve öncelikle 
görüşülmesini komisyon talebetmektedir. 

1365 ve 1366 sıra sayıh kanun tasarılarının 
gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

SİRKİ AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
dağıtılmamış. 

BAŞKAN — Dağıtıldı, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen bir tane 
gösterin. 

BAŞKAN — 10 . 2 . 1970 tarihinde dağıtıl-
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2. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) i§aretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/188; Cumhuriyet Senatosu 1/1067) (S. Sayı
sı : 1365) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 
Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
270 300 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madeye bağlı cetveli okutuyo
rum. 

Tasarıya bağlı cetvel 
Eklenen 

Bölüm Lira 

istanbul üniversitesi 
(A/l) 

Fen Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 164 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 164 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,. 

İktisat Fakültesi 
Eklenen 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 53 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1365 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 53 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kimya Fakültesi Eklenen 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 53 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Düşülen 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 53 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Birinci maddeyi (A/l) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
söz istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya su
nulacaktır. küreler dolaştırılsın. 

S. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Ko7vÂsyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/196; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1068) (S. Sayısı : 1366) (1) 

(1) 1366 S, Sayûı basmayazı, tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1989 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.310 ncu (Emekli, dul ve yetim 'aylıkları) 
maddesine 350 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 
61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) 
maddesine 350 000 lira eklenmiştir. 

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

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

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

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Orman bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya su
nulacaktır. Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanhğa 
Bugünkü Birleşimin, gündeme alınan kanun 

tasarıları üzerindeki müzakerelerin bitimine ka
dar devamını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Yani, bu şudur efendim. Şayet 
görüşmeler saat 19,00 u tecavüz ederse, tefhim 

ettikten sonra dağılmayı tazammun eder, bu 
takrir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... E-tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Atalay'ın bir takriri var. Bu, 
84 ncü maddeye göre, Başkanvekilleıtinin, mü
zakerelere katılıp katılmaması hususuna müte
dair Anayasa Komisyonu raporu ve Başkanlık 
Divanı kararının gündeme alınıp müzakere edil
mesini istemektedir. 

Bunu, iki sebepten gündeme alamıyacağım. 
Birisi, Sayın Atalay benden iyi bilirler, günde
me alma teklifini kimlerin yapacağı tüzüğü
müzde bellidir bir. ikincisi; gündeme almak 
mümkün olsa dahi, bundan önce gündemde bu
lunan ve sırası gelen bu mevzuun, kendimle 
ilgili gördüğüm için, müzakeresine müsaade et
memiştim, bundan sonra da ben Başkanlık yap
tığım sırada bu mevzu ile ilgili olduğum için. 
Başkanlık görevimden ayrılma icabetmekıtedir. 
Bu itibarla bu meselenin gündeme alınması hu
sufunu oylıyamıyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
beyanatınızın birinci kısmı hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Birinci kısmı nedir efendim? 
SIRRÎ ATALAY (Kars) — Gündeme alınıp 

alınmaması hususunda, müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Evet, yerinizden söyleyin, lüt
fen efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder
seniz, kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, yerinizden söyleyin 
lütfen. Şimdi, ben tüzükte, gündeme alınmasını 
istiyenlerin kimler olabileceğini söyledim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Beyanınızın tü
züğe uygun olmadığı hususunda söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hangi maddesine, onu söyle
yin BOZ vereyim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğe göre, 
gündemde mevcudolmıyan bir hususun günde
me alınmasında komisyon ve Hükümet talepte 
bulunur. Ancak, bu konu, gündemde mevcut 
bir konudur, bugün görüşülmesi hususu isten
mektedir. Yoksa gündemde mevcudolmıyan bir 
hususun gündeme alınması konusu değildir. 

BAŞKAN — Gündemde yok efendim, gün
demi okuyayım. 44 ncü Birleşimin gündemi iki 
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maddeden ibarettir. Bu gündemde söylediğiniz 
konu yoktur, efendim. Yarınki normal gündem
de mevcuttur, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Birbirinden 
farklıdır. Bir konunun gündeme alınması farklı 
bir şeydir, bir konunun burada gündemde gö
rüşülmesi ayrı bir şeydir. Birbirinden ayrı bir 
husus olduğundan izin verin bir gelenek teşkil 
etmemesi için kürsüden görüşümü açıklıyayım. 

BAŞKAN — Ayrı şey d e p , Sayın AtaJay. 
Gündem, bugünün gündemi elimdedir, bu gün
demde yoktur. Normal toplantı gündemimizde 
vardır, yarındır o da. Yarınki gündeme girecek
tir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün gün
deme alınması hususunda yetki. 

BAŞKAN — Buyurun, İçtüzüğün maddesini 
söyleyin efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, gündemde mevcudolmıyan bir şey de
mek, komisyonlardan veyahut Başkanlık Diva
nından gelir de her hangi bir şekilde gündem
de yer almamış ise, yani basılıp dağılması üze
rinden 48 saat geçmemiş, bu lâzime yerine geti
rilmemiş ise, komisyon veya Hükümet o konu
nun gündeme alınmasını isterler. Halbuki bu 
konu o değildir. Bu konu 1,5 yıldan beri gün
demlerde mevcuttur. Ancak, bugün özel bir top
lantıdır. Bu özel toplantıda görüşülmesi isten
mektedir. Gündeme alınmasını ben istemiyorum. 
Bugünkü birleşimde görüşülsün, diyorum. Hiç
bir şekilde gündeme alınmamıştır, lâzime yerine 
getirilmemiştir, 48 saat geçmemiştir, basılma-
mıştır. O takdirde yetkiyi komisyona ve Hükü
mete veriyor. İçtüzüğün enıretttiği husus bu
dur. Bu, öyle değil. Bu, 1,5 senedir gündemde
dir. Görüşülme imkânı hâsıl olmamıştır. Bugün 
artık bir konu kalmamıştır. Cumhuriyet Senato
sunda 1,5 yıldan beri görüşülme imkânı olmı-
yan bir hususu... 

BAŞKAN — Tüzüğün hangi maddesine göre 
istiyorsunuz Sayın Atalay, onu lütfedin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sizin mâni 
diye ileri sürdüğünüz İçtüzüğün hükmü, şu hu
suslar içindir diyorum. Gündeme girmiyen hiç
bir husustur. Bu, öyle değil. Cumhuriyet Sena
tosu her hangi bir konuyu görüşme hususunda 
bir üye tarafından verilen bir konuyu görüşebi
lir. Buna mâni İçtüzüğün her hangi bir hükmü 

ı yoktur. Ve yine külfetini Sayın Başkan bana 
I yüklemek istiyor. Yani, İçtüzüğün hangi hük-
I müne güre gereklidir, diyorlar. Sayın Başkan, 
i siz diyorsunuz ki, İçtüzüğün hükmüne göre, bir 
i hususun gündeme alınmasını komisyon ile Hü

kümet talebeder. Doğrudur, bu husus. Ama, ne-
I den doğrudur. Hiçbir şekilde gündeme girmiyen 
I bir hususun... Ben gündeme alınmasını istemiyo

rum. Bugünkü Birleşimde 1,5 yıldan beri gün
demde mevcudolan hususun görüşülmesini isti-

I yorum. Birbirinden farklı. Farklı bir husus için 
diyorum ki, engel teşkil etmez, sizin söylediğiniz 
husus. Genel Kuruldan bir üye, bugünkü Bir
leşimde şu hususun görüşülmesini istiyebiflir. 
Çünkü, 1,5 yıldan beri gündemdedir. Ben, gün
deme alınmasını istemiyorum. Bugünkü gün
demde görüşülecektir. Fark şurada. Nedir gün-

I deme alınma, Komisyonda müzakeresi bitmiştir. 
Fakat 48 saat geçmemiştir. Acele görüşülmesi 
isteniyor. Yetkili olan Hükümet ile komisyon 
lüzum görecek, istiyecek Genel Kurul karar ve
recek... Ama, bu öyle değil. Gündemde mevcut 
ama bugün özel bir oturum yaptığımız için bu
günkü Birleşimde görüşülmesi istenilmektedir. 
Birbirinden farklı hususlardır. Bu sebeple bir 
üye bunu istiyebilir. 

ikinci hususa gelince; Sayın Başkanın, «ben 
bu hususta yetkili değilim, yahut ben bu konu
nun görüşülmesi sırasında Başkanlık etmiyece-
ğinL» Bundan, zannedersem aşağı - yukarı 20 
gür, önceki bir birleşimde, aynı şekilde sıra 84 
ncü madde ile ilgili hususa geldiği zaman, Sa
yın Başkan bunu o zaman da ifade etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir husus 
vardır. Anayasanın 84 ncü maddesi karşımıza 
çıkarılarak, bu maddeye göre konuşamazsın 
denmektedir. Ve bir buçuk yıldır bu konu gün
demdedir. Bir türlü neticelenmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade eder 
misiniz efendim? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika 
bitireyim de... 

BAŞKAN — Dün bu mesele Divanda görü
şüldü ve Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanı
nın bir celsede Başkanlık yapmak suretiyle bu 
meselenin müzakeresine karar verildi. Bunu bi
le, bile bu takriri vermenizdeki maksadı anüıya-
madım efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüşmemiz 
I şu şekilde idi : - Dünkü görüşme teyplerle Yük-
144 — 
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sek Heyete gelebilirdi - Ünaldı ile Atalay'm dı
şında ya Sayın Tokoğlu'nun, yahut Sayın Ata-
sağun'un Başkanlık edeceği bir toplantıda 
şayet Perşembe günü denetimle ilgili hususlar 
görüşülmiyecek ise - Atalay'm bir önerge verip, 
görüşülmesini istiyebileceği, bu Birleşimde gö
rüşülmüş idi ki, ben istiyorum - Şimdi görüşe
biliriz. Başkan, eğer arzu eder ise bir yıl da
ha Başkanlık etmez, bu husus için Sayın 
Tokoğlu, «ben bu hususu görüşmiyeyimı» de
yince daha nice nice yıllar bu konu görüşülmi
yecek midir? Belki gecikmiş bir saattir, belki 
Sayın Tojkoğlu'mm Başkanlığa gelmesi güçtür. 
Gelip, Başkanlık etmeyeceklerdir. Ama, Genel 
Kurulun bir şeyi bilmesi iktiza eder, ki, sahip 
çıksın, bu konu görüşülsün. Şu itirazlar ve 
münakaşalar gönlerden beri devam eder, ben 
çıkar, hakkımı kullanmak isterim. Sayın Baş
kan da «hayır;» derler. 84 ncü madde ile ilgili 
hususu getirip halledeceğiz diye bir teklif vası
tası kullanır ama bir türlü getirmezler. Şu
nu istirham ediyorum, Genel Kurul 'sahip çık
sın yahut Sayın Başkan lütfetsin bugün bunu 
halledelim. Dün, Başkanlık Divanında da rica
da bulunmuştum. Henüz Hükümet güven oyu 
alma hazırlığmdadır. Cumhuriyet Senatosunun 
gündeminde konular yoktur. Bu sebeple boş 
zamanı vardır. Cumhuriyet Senatosunun. Ya 
bugünkü ya yarınki birleşiminde bu hususu gö
rüşelim. Bunu istirham ediyorum. Bu im
kânı ısağ'îayın. Hangi yolla sağlarsanız sağla
yın, bu görüşülsün. Eğer bu kısa zamanda gö
rüşülmez ise, badema ben çıkar, konuşurum, 
84 ncü madde karşımdadır, söz hakkımı artık 
Yüksek Heyet veyahut Başkanlık ref edemez. 
Bir buçuk yıldır karşımda Demoklesin kılıcı 
gibi 84 ncü madde bulunmaktadır. «Sanan söz 
vermiyoruz» diyorsunuz. Ama, bir türlü de gö
rüşme imkânı olmuyor. E, lütfedin Sayın Baş
kan, siz veya Senato Başjkıanı çıksın 84 ncü 
madde hakkında Genel Kurul kararını versin. 
Ona göre de ben Genel Kurulun kararına ria
yet ederim. Genel Kurul 84 ncü maddeye şu 
veçheyi verir, konuşur, şu veçheyi verir ko
nuşmaz ve bu biter. Boş zaman da vardır. 
Başkanlık Divanından dün rica ettim, bu im
kân sağlansın, dedim, Ya Sayın Tokoğlu ya Sa
yın Başkan bugünkü Birleşime çıksınlar, bu 

meseleyi halledelim, bir çözüm noktası bula
lım, dedim. 

Şimdi, Sayın Başkan diyor ki, «önergeyi hiç 
oylamam, gündeme almamı» Bu, doğru değil
dir. Ama, eğer Sayın Başkan veya Sayın To
koğlu gelip de birleşimi idare etmiyeoeklersıe 
zaten gündeme alsak da, almaısak da hukukî bir 
neticesi olmıyacaktır. 

Benim burada söz almaktan maksadım, ya
rınki Birleşimde Genel Kurul meseleye sahip 
çıksın, ya Sayın Tokoğlu, ya Sayın Başkan lüt
fetsinler, 84 ncü maddeyle ilgili konunun görü
şülme imkânı sağlansın. Birleşimi idare 'eden 
Başkan da, bu konuyu Başkanlığında görüşmi-
yeceğini açıkça ifade ettiğine göre; Sayın Baş
kan da yarın çıkmasınlar. Sayın Başkanın ve
ya Sayın Tokoğlu'nun çıkmasını sağlasınlar. 
Böylelikle bu konu da görüşme imkânına sa-
hibolsun. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde 1. — Başkanlık, bu 

mevzuu gündeme almıştır. Gündemdedir. An
cak, Heyeti Umumiye, gündemine hâkim oldu
ğu cihetle görüşülememiş olabilir. Bunda Baş
kanlığın bir günahı, kusuru yoktur. 

Madde 2. — Bu mevzuu Sayın Atıalay getir
memişlerdir. Bendeniz ve Sayın Tokoğlu bu 
mevzuun Heyeti Umumiyede görüşülmesini is-
temişizdir. İstediğimize göre biran evvel görü
şülmesinde de arzumuz olması iktiza eder. 

Madde 3. — Dün bu mevzu Divanda görü
şüldü. Başkanın veya Sayın Tokoğlu'nun riya
set edeceği bir celsede görüşülmesine karar ve
rildi. Bu meseleler ve bu mevzular ortada, bi
linen mevzular olduğu halde bu takriri verme
lerinde ben bir mâna göremedim. Bu itibarla 
oya koymadım. Aynı zamanda bundan evvelki 
beyanım kendimi bağladığı için gündeme alınsa 
da görüşülmesi mümkün olmıyacaktır. Arz ede
rim. 

Oylarını kuHanmıyan sayın üye kaldı mı? 
Efendim... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saat 
19.00 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, şu seçimi ya
pıncaya kadar devamına [karar aldık. 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkmdakLkamm taısanüyımTi n,çık ny-

— 145 — 
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lamasına 93 sayın üye iştirak etmiş. 93 kabul. 
Tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miş, Millet Meclisinıe sunulaoajktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının açık oylamasına 94 sayın üye iştirak 
etmiş. 94 kabul. Tasarı, Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilmiş. Millet Meclisine sunulacak
tır. 

1969 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim B'ajkan-

-»>-• * U > ' 

25 . 2 . 1970 O : 1 
lığı kısmında 25 milyon liralık aktarma yapıl
ması hakkındaki kanun tasansınnr açık oyla
masına 97 sayın üye iştirak etmiş. 97 kabul. Ta
sarı, Cumhuriyet Senatosunca, kabul edilmiş, 
Millet Meclisine sunulacajktır. 

Başka görüşülecek madde bulunmadığı ci
hetle 26 . 2 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

KI— • « < — • 
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İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
: 93 

93 
: 0 

0 
89 
1 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 1 

Sami Küçük 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 1 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergenen" 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer UcuKal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abba» Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

j Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırımı 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
| İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NlĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
| Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katîlmıy anlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet îızmen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

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

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İssan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Mustafa Bozokl ar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Y. Zrva Ayrım 

Mehmet Hazer 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (1.) 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküoük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Ata sağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SİVAS 

Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hooaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Afahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Rasnp Ün er 

Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 
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Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde deği 
siklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının- kanunlaşması kabul »olundıı.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYEMSft 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehımet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR, 
M. Kâzım Karaağaçla-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nnri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Küramoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılnuaztürk 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titret 
ÇORUM 

M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz'al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligO 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Ahdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Brtürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
| Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüee 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Ragıp Üner 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Smanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

[Oya kahlmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar GHilez 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ura) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalar (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

Mehmet Hazer 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lütfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Caaıbolat 
Sedat Çumralı (î.) 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Kasını Gülek 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (1.) 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Yekûn 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kıs 
mmda 25 000 000 liralık aktarma yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 97 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Âikif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun. 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
<Jemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhaaı Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . kleki Gümüş oğlu 
Rifat Özt/ürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

Ruhi Tunakan 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Saykal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKIRDAÖ 
Hayri Mumcııoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman % 

Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Öagür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I.Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet "Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katılmıy anlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Cağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Urai 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüsejdn Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
LûtfiTokoğlu (Bşk. V.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
(i-) 
Fikret Güncloğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Mustafa Boz oklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

(!•) 

KONYA 
O sınan Nuri Ganpolat 
Sedat Cumralı (İ.) 
Ferzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet Izmen 
Zerin Tüzıün 

, NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Xadi (I.) 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelik] 
Eskişehir 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet .Senatosu Talbiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka; 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair 'Senato araştırması1 istiyien öner
gesi (10/31) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh-
mıet Hazer'in, Kars ve ıçevresinde hüküm süren 
vte bölge hayvancılığına ve 'ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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





Toplantı : 9 | 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/188; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1067) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 955/670 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun-
ca 19 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel
ler ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

1143 sayılı Kamına göre, İstanbul Üniversitesi Fen. İktisat ve Kimya fakültelerinde 1970 yılı 
Ocak ayı başından itibaren gece öğrenimine başlanacaktır. 

Gece öğreniminin yapılabilmesi için, bıı fakültelerin mevcut tertiplerinde yeteni kadarr öd'en ok 
bulunmam rJktadır. 

Gece öğrenimi için, öğretim üyelerine, yardımcılarına, memur ve hizmetlilerine verilecek fazla 
mesai ücretlerinin karşılanması gerekmektedir. 

Bu itibarla; Fen, iktisat ve Kimya fakülteleri ır,;;9 vdı bütçelerinin, tasarrufu mümkün görülen 
tertiplerinden (270 300) liralık ödenek düşülereik, bu fakültelerde mevcut 12.410 ncu (Fazla çalışma 
ücreti) maddelerine aktarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

365 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/188 
Karar No. : 46 

9 . '•' . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komilsyonuimuza havale buyurulan (İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Maliye Bakanlığı temeil-
oilerlinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

1143 sayılı Kanuna göre İs+anbul Üniversite sü Fen, İktisat ve1 Kimya fakültelerinin 1970 yılı 
Ocak ayından itibaren gece öğrenimine başlaman gerekmektedir. Bunun içiin öğretim üyelerine, 
yardımcılarına, memur ve hizmetlilerine verile oek fazla mesai ücretleri karşılığı olarak 1969 yılı 
Bütçesinde yeteri kadar ödenek mevcut değildir. Bu dtibarla, İstanbul Üniversitesi Fen, İktisat 
ve Kimya fakülteleri 1969 yılı bütçelerinin ilişik cetvelde tasarrufu mümkün görülen tertiplerin
den (270 300) liranın tenzil edilerek yukarıda) sayılan fakültelerin 12.410 (Fazla çalışma ücreti) 
maddesine aktarılmasını öngören tasarı komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvıibleruıe arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
1. Yetiş 

Çorum 
A. Topçuba.p 

İçel 
C. Okyayuz 

M&mıisa 
0. Karaosmanoğlu 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Başfkanvekili 
Aydım 

1. C. Ege 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edim'e 
M. N. Ergeneli 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

0 

Kâtip 
Erzurum Ankara 

R. Danı§man Y. Köker 

Bolu 
H. î. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Karagözoğlu 
Muğla 

M. Akarca 

Trabzon 
A. B. TJzuner 

Uşak 
. Dengiz 

Ankara 
H. T. Toker 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Rize 
E. Y. Akçal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

G. Senatosu (S. Sayısı : 1365) 
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HÜKÜMET TASARISI 

istanbul üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişMik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanıbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (270 300) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

19 . 1 . 1970 
Başbakan Devlet Bakanı 

S. Demirel R. Sezgin 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı 

t. S. Çağlayangü 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Oğuz 
Ticaret Bakamı V. 

G. Titrek 
Güm. ve Tekel Bakanı 

A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 

G. Titrek 
Adalet Bakanı 

Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakam 

S. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

istanbul üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1365) 
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Tasarıya bağlı cetvel 
Bölüm Madde Ödemeğin çeşidi Düşülen Eklenen 

12.000 Personel giderleri 

İstanbul Üniversitesi 
(A / l ) 

Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

16.000 

Ek çalışma karşılıkları 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

Çeşitli giderler 

Lâoratuvar giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

İktisat Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 

Ek çalışma karşılıkları 
12.410 Fazıla çalışma ücreti 

13.000 Yönetim giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

Kimya Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 

Ek çalışma karşılıkları 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

13.000 Yönetim giderleri' 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

Bölüm toplamı 164 100 

164 100 

53 100 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 53 100 

53 100 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kaibul edilmiştir. 

164 100 

164 100 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 53 100 

53 100 

53 100 

53 100 

53 100 

Genel toplam 270 300 270 300 

• • ^ 1 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1365) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : j 3 6 6 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/196; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1068) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/969/995 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1101 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetim aylıkları da yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, mezkûr kanunun muvakkat 5 ııci maddesine göre de mesai saatleri dışında bu 

işlerde çalışan personelin fazla mesai ücretleri de, emekli, dul ve yetim aylıkları tertibimden 
ödenmektedir. 

Mezkûr kanun 1968 malî yılının bitimine pek az bir müddet kala yayınlanmış olduğundan, 
bu ihtiyacı karşılıyacak ödenek 1969 yılı Bütçesine konulmamıştır. 

Bu itibarla; yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak üzene,, Onman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçesinin 35.310 ncu (Emekli, dul ve yetdm aylıkları) maddesine (350 000) Liranın eklenmesi 
gerekmektedir. 

Verilmesi teklif olunan 350 000 liralık ek ödenek; Orman Genel Müdürlüğü cari yıl bütçe ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner 
sermayeden yardım olaırak) maddesine (eklenmek suretiyle karşılanacaktır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/196 
Karar No. : 47 

9 . 2 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen (Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda görüşüldü. 

1101 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetim aylıkları yükseltilmişti. Bu yükseltmeyi karşıla
mak için 1969 yılı Bütçesine yeteri derecede ödenek konulmamış olduğundan ihtiyacı karşıla
mak için Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesinin 35.310 ıncu (Emekli, dul ve yetim aylık
ları) maddesine (350 000) liranın eklenmesinin dengeyi sağlamak gayesiyle de (B) işaretli cet
velin 61.110 (Döner sermayeden yardım) maddesine (350 000) liranın eklenmek suretiyle hazır
lanan kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
iSakarya 
İV. Bayar 

Ankara 
E. T. Toker 

Burdur 
İV. Tavuzkan 

Hatay 
E. Özkan 

Kastamonu 
E. Tosyalı 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Başkanvekili 
Aydın 

İ. C. Ege 

Ankara 
1. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Tokat 
1. E. Balcı 

Uşak 
O. Dengiz 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
E. 1. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. 

A, 

Karagözoğlu 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
. §. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı . 1366) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 3'5.O00 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35,310 ncu (Emekli, dul ve yetim aylıkları) 
maddesine (350 0O0) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa Ibağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar •hasılatı) 'bölümünün 
61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) 
maddesine (350 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Orman 'bakanları yürütür. 

' 3 . 2 . 1970 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Adalet Bakanı 

Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakam 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakıboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakan 

T. Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

1. Sçzgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvelerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kalbul 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 kaibul edilmiştir. 

>*«^ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1366) 





CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 3 7 1 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvel
lerin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/207; Cumhuriyet Senatosu 1/1073) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sam : 71 - 980/1235 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması hakkında kanun 
tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

(A/ l ) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 12.441 21 000 000 ) 
12.442 4 000 000 ) 

Bu tertiplerden orta dereceli ve yüksek okul
larla her dereceli meslekî ve teknik okullarında 
ücretle ders okutan öğretmenlerin ders ücretleri 
ödenmektedir. 

Cari yıl bütçesiyle bu tertiplere konulan öde
nek ihtiyacı karşılamadığımdan, 9 . 1 . 1970 ta
rihli ve 1209 sayılı Kamımla toplam olarak 
43 000 000 liralık ek ödenek verildiği halde, yine 
de yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıya-
c aktır. 

Sebebi 1969 - 1970 öğretim yılımda mevcut 
okullara ilâveten yeniden açılan okullarla öğrenci 
artışına paralel olarak ek şubeler ihdas edildiğin
den, ders saati de çoğalmış bulunmaktadır. 

Qğretoen4grgir -d^rs ücretlerinin -düyuna kal
madan ödenmesini temin amaeiyle tertipleri hi
zalarında gösterilen miktarların aktarılmasına za
ruret hâsıl ^olmuştur. 



Bölüm. Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

13.000 13.141 
14.000 14.530 
15.000 15.237 
16.000 16.810 

22,000 
23.000 

22.611 
23.821 
23.831 
23.832 
23.841 

2 400 000 
4 000 000 
2 100 000 
1 900 000 

1 200 000 
2 400 000 
2 300" 000 
1 000 000 
7 700 000 

) Bu. tertiplerden sarfiyat seyrine göre tasamı -
) fu mümkün görülmektedir. 
) 

(A/2) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

) 
) Bu tertiplerden sarfiyat seyrine göre tasarru-
) fu mümkün g'örülmektedir. 

) 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/207 
Karar No. : 49 

23 . 2 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale buyuru an (1969 yılı Bütçe (Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması 
hakkında kanun tasarısı) ; 

Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilernin de katıldıkları birleşimde görüşüldü; 
Tasarı, Millî Eğitim Bakanlığı 1969 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 

13.000, 14.000, 15.000 ve 16.000 nci, 
(A/2) işaretli cetvelin 22.000 ve 23.000 inci bölümlerinin muhtelif maddelerinden tasarrufu 

mümkün görülen toplam (25 000 000) liranın, 
Orta dereceli yüksek okullarla her dereceli meslekî ve teknik okullarında ücretle ders oku

tan öğretmenlerin ders ücretleri için cari yıl bütçesine konulan ödeneğe ilâveten 9.1.1970 tarihli ve 
1209 sayılı Kanunla 43 000 000 liralık ek ödenek verildiği halde, 1969 - 1970 öğretim yılında 
mevcut okullara ilâveten yeniden açılan okul ve okullarda ihdas olunan şubeler dolayısiyle bu 
ödeneğin de kâfi gelemiyeceği nedeniyle, 

Bölüm 12.000, Madde 12.441 ve 12.442 ye aktarılmasını öngörmektedir. 
Zorunlu bir harcamayı gerektiren ve bütçeye bir yük tahmil etmiyen tasarı, bağlı cetvelleriy-

le aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Baska.n 
Sakarya 

A. Baıjar 

Afyon K. 
/ / . Dm çer 

Başkan V. 
Avdır. 

İ. C. Ege 

Ankara. 
T. Köker 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
H. T. Toker 

Kâtip 
Erzurum 

E. Danışman 

Ankara 
A. Yalan 

C Senatosu (S. Sayısı : 1371) 
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Ankara 
İ. Yetiş 

Burdur 
Söz hakkım mahfil. 

Ar. Yavuzkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Sivas 
M. Timisi 

zdur. 

Uşak 
0. Der, 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

C. S. Üyesi 
R. Üner 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir 
M. İ. Angı 

ıgiz 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Malatya 
AT. Akyurt 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tokat 
1. II. Balet 

S. 
Zong 
T. JL 

0 

Söz 

Bolu 
II. /. Cop 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
. Karaosmanoğlu 

Muğla 
hakkım mahfuzdur. 

M. Akarca 

Trabzon 
A. R. Uzun er 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Manisa 
II. Okçu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Uşak 
31. F. Atayurt 

iiıldak Zonguldak 
rüftüoğlu K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMET TASAEISI 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve {A/2) 
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında 25 000 000 liralık aktarma yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmının, ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 25 000 000 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

11 . 2 . 1970 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Balkanı 
Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Oülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

t. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta, Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

A'. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Gren elik ve Spor Bakanı 

1. Sezgin 

BÜTOE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve {A/2) 
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında 25 000 000 liralık aktarma yapılması 

hakkında 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 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Tasarıya bağlı cetveller) 

Bölüm .Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A / l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 25 000 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Ders ücretleri 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okullar m ders ve asistanları 
ücreti ,21 000 000 

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile mektupla öğ
retim merkezi öğretmenlerinin ders, egzersiz, şeflik ve 
asistanları ücretleri 4 000 000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 400 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Yayın alımları ve giderleri 

13.141 Yayın giderleri 2 400 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 4 000 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 4 000 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 100 000 

OKUL GİDERLERİ 
İlköğretmen okulları giderleri 

15.237 Yiyecek alım ve giderleri 2 100 000 

16.000 ıÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 1 900 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımı 1 900 000 

(A/ l ) toplamı 10 400 000 25 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin' reşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONANDI GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 1 200 000 

.HİZMETLER YE TURİZM SEKTÖRÜ 
Eski eserler ve müzeler 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 200 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TA rÎT ALIMLARI YE 
O A A R I M L A R I Bölüm toplamı 13 400 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Ortaokul, lise ve kolejler 

23.821 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları ' 2 400 000 
Her dereceli öğretmen okulları 

23.831 Makina, teçhizat alımları ve Mi; ük onarımları 2 300 000 
23.832 Taşıt alımları 1 000 000 

Her dereceli meslekî ve teknik c kullar 
23.841 Makina, teçhizat alımları ve Mi 'ak onarımları 7 700 000 

A/2) toplamı 14 600 000 

> n e l toplam 25 000 000 25 000 000 

(Bûtcc Karma Koudsyohv.iiun l;ubul ettiği metne 
bağlı c.îvel) 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir, 

)>%:<* 
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