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nettiğim ve okur - yazar olduğum cihetle de
böylece anladığım şu sualin dışında bir sualin
sorulduğunu bilemem. Eğer sayın senatör müş
terilerin dışında her sene bankalalar ikramiye
olarak ne veriyor, her sene bankalar hediye
olarak ne veriyor diye bir sual tevcih buyurur sa buna cevap takdim etmeye amadeyiz. Ama,
kendisinin sormadığı bir soruyu, yöneltmediği
bir soruyu elimizde bulunan resmî soru önerge
sinde bulunmıyan bir hususu konuşmamızdan
sonra gelip buraya, burada bulup beyan eder
se, verdiğimiz cevabın sudan olduğunu söylerse
bizim bir dikkat içerisinde buna cevap verme
diğimizi ifade eder ise, Sayın Başbakanın bu
kısımla ilgili olmıyan, fakat iki sene kadar önce
bankaların kendi müşterilerine yapmış olduk
ları hediyelerle ilgili tamiminden bihaber oldu
ğumuzu söyler ise. ben de kendilerinin Yüce
Senatoya takdim etmiş oldukları imzalı sual
önergelerinden bihaber olduklarını huzurunuz
da ar^ ederim.
Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Bir şey so
rabilir miyim, aydınlatmak bakımından.
BAŞKAN — Buyurun bu mesele ile ilgili
olarak.
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, ikinci defa huzuru
nuza geliyorum. Sayın Bakan mutlaka mevduatı
olanların ikramiye ve hediyeleri üzerinde dur
madığımı ve onun dışında olanlara bir hediye
dağıtılıp dağıtılmadığını sorduğumu ve buna
da cevap verdiğini, böyle bir şeyin olmadığını,
söyledi. Ben diyorum ki var, bu milyonları tu
tan paradır. Tesbit edilememiştir, diyor Sayın
Bakan.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Hüseyin Bey fikrini iyice anlatamamışsın, ka
bul et...
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Arz ederim
efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim.
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti arasında iki memleketin toprak
larından akan nehirlerin sularından faydalan
mada işbirliği yapılması konusundaki andlaş-

25 . 11 . 1969

O :1

manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısının açık oylamasına 119 saym
üye iştirak etmiş, 119 kabul oyu ile tasarı ka
nunlaşmıştır.
10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası toplan
tılarına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/495)
BAŞKAN - Saym Millî Eğitim Bakanı?..
Yok. Saym Atmaca burada, soru gelecek birle
şime bırakılmıştır.
11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman AlilıocagiVin, İktisadi Devlet Teşekkül
leri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere dair
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı?.. Yok.
Sayın Ali Hocagil?.. Yok. Soru gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'in, Araş Nehri kıyısına yapıla
cak secide dair sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Şahit Osman Avcının cevabı
(6/532)
BAŞKAN — Saym Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı?.. Burada. Saym Ziya Ayrım?.. Bu
rada, soruyu okutuyorum efendim.
13 . 5 . 1969
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü olarak cevaplandırıl
masının teminini arz ederim.
Kars Üyesi
Y. Ziya Ayrım
Kars'ın İğdır ve Aralık ilçesi Araş kıyısı
köylerini ilkbahar Araş nehri fezeyanmdan ko
rumak için ne düşünülmektedir?
Araş kıyısına hangi yıl evsafa uygun bir
şedde yapılacaktır?
BAŞKAN - Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Saym Sabit Osman Avcı.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Millet
vekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; Cumhuriyet Senatosu Kars
Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'm sözlü sorusuna ce
vaplarımı arz ediyorum.

