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2. — GELEN KÂĞITLAR

395

3. __ YOKLAMA

396
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER

396,409

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki mem
leketin topraklarından akan nehirlerin su
larından faydalanmada işbirliği yapılması
konusundaki Anlaşmanın onayllanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm
ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/609; Cumhuriyet
Senatosu
1/1014)
396,422:423
2. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin Millet
Meclisince kahul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 2/854; Cumhuriyet
Senatosu 2/268)
409:410

Sayfa
3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale
Üyesi Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve
4 ncü cümlelerinin kaldırılması ve 8 nci
maddesinin matlabmm ve (A) fıkrasının
1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) fık
rasının değiştirilmesi hakkında İçtüzük
teüsUifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15,
17, 54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair içtüzük
teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu
raporu (2/211, 2/255)
421
4. — Su ürünleri kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/190; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1026)
421
5. _ . DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
396
1. — Konya Üyesi Sedat Çumralı'nın,
Cumhurbaşkanı ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğini ziyaret eden Dışişleri
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Bakanı İhsan Saibri Çağlayangil'in, Türk Rus görüşmeleri hakkında bilgi vermesi
istediğine dair demeci
396:397
2. — Dışişleri Bakanı îhsan SaJbri Çağ
layangil'in, Türk - Sovyet münasebetleri
hakkında demeci
397:400

guage And Culture Center ismi ile faali
yette bulunan özel öğretim kurumuna dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/524)
400:401

6. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
400
1. — Cumhurbaşkanının Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yarette kendilerine refakat edecek heyete
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mustafa G-ülcügil ve Ferid Melen'in katılmalarına ve
Anayasanın 78 nci maddesi gereğinin ya
pılmasına dair Başbakanlık tezkeresi
400
2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin
3 ncü fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin G-enel Kurul görüşmelerine katı
lıp katılamıyacaklan» hakkında Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporları ve Başkan
lık Divanı kararı
420
7. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP
LARİ
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine
genel bütçeden ödenen paralara dair Or
man Bakanından sözlü sorusu (6/500)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir
Üyesi Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçele
rinde bulunan çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üretme Çiftliğinden tohum
luk tahsis edilmesinin nedenlerine dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/516)

400
400

400

400

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir
Üyesi Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin,
Akpınar bucağına bağlı Himmetuşağı ve
civanndaki köylere dikilen kavak ve ka
yısı fidanlarına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/521)
400
4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Hüseyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bi
tiren öğretmenlerin hak ettikleri görevlere
atanmamaları sebeplerine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/523)
400
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in İstanbul'da LCC, Lan-

6. — Cumhuriyet
Senatosu
Denizli
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, Denizli sınır
l a n içinde birbirini kesen kara ve demir
yollarına dair sözlü sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Nahit Mentese'nin cevabı (6/460) 401:
402
7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum
Üyesi Osman Aflihocagil'in, Erzurum'da
sağlık ocağı ve sağlık evi sayılarına dair
Sağlık Bakanından sözlü sorusu (6/528)
402
8. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yolun asfalt yapımına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/529)
402
9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşla
rında özel günlerinde dağıttıkları ikrami
ye ve hediyelerin bir yıllık yekûnuna dair
sözlü sorusu ve Başbakan adına Refet
Sezgin'in cevabı (8/530)
402:406
10. — Cumhuriyet
Senatosu Denizli
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim
Şûrası toplantılarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/495)
40 C
11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum
Üyesi Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet
Teşekkülleri bütçelerinden ücret alan müs
tahdemlere dair Maliye Bakanından sözlü
sorusu (6/531)
406
12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Yusuf Ziya Ayrım'ın, Araş Nehri kıyısı
na yapılacak şedde dair sözlü sorusu ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit
Osman Avcı'nin cevabı (6/532)
406:407
13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Mebrure Aksoley'in, turneye çıkan
tiyatro oyuncularının uğradıkları tecavüze
dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun cevabı (6/533)
407:408
14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarmısaklı mevkiindeki Hazineye ait arazinin
tevziine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/534)
408
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15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor
Bakanlığının ihdasına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/525)
408:409

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mucip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat
1969 Pazar günü İstanbul'da vukubulan
olaylara dair Senato araştırması istiyen
önergesi (10/26)
410
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Baş
kanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faa
liyetleri hakkında Senato araştırması isti
yen önergesi (10/28)
420

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Mebrure Aksoley'in, Edirne'den Vi
yana'ya kadar Türk şehitliklerinin duru
muna dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/539)
409
8. — CUMHURİYET
ARAŞTIRMASI

SEXATOSU
410,420

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Haydar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdolunan kredi anlaşma
sına dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/23)
^
410,410:420

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969
günü Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair
Senato araştırması istiyen önergesi (10/30) 420
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Şükran Özkaya'nm, İller Banka
sı ve Banka tarafından kurulan Simel Şir
keti'nin sorumlu kişilerine dair Senato
araştırması istiyen. önergesi (10/31)
420

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen vs 8844 sayılı Kanunla
tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısı açık oya sunuldu ve tasarının ka
nunlaşması kabul olundu.
25 Kasım 1969 Salı günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere birleşime saat 20,30 da son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Denizli
Mehmet Ü naldı
Hüseyin Atmaca
Kâtip
Kayseri
Sami Turan

SORULAR
Yazdı sorular
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Türkiye - Suriye hudut
rejimine dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/610)
2.

GELEN

Rapor
1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 ve 2
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri'nin, Güney hudutlarımızda mey
dana gelen kaçakçılığa dair yazılı soru öner
gesi, içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkların?, gönderilmiştir. (7/611)
KÂĞITLAR
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/854;
Cumhuriyet Senatosu 2/268) (S. Sayısı : 1282)
(Dağıtma tarihi : 25 . 11 . 1969)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkamvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Hüseyin Atmaca (Denizli)

BAŞKAN — 10 ncu Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yeter sayı vardır müzakerele
re başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
Cumhuriyeti ile Bulgaristan
Türkiye
IIaile Cumhuriyeti arasında İM memleketin top
raklarından akan nehirlerin
sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kenun tasarısının
Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/609; Cumhuriyet
Senatosu 1/1014)
(S. Sayısı: 1276) (1)

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti arasında iki memle
ketin topraklarından akan nehirlerin suların
dan faydalanmada işbirliği yapılması hususun
daki anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının müzakeresi bit
miş, bir açık oylaması kalmıştı. Şimdi tasarıyı
açık oylarınıza arz ediyorum. Küreler dolaştırı
lacak, lütfen açık oylarınızı kullanınız.

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Konya Üyesi Sedat Çumreıh'nın, Cum
hurbaşkanı ile Sovyet Sosyedist
Cumhuriyetleri
Birliğini ziyaret eden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin, Türk - Rus görüşmeleri hak
kında bilgi vermesi isteğine dair demeci
BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet
Sunayla birlikte Rusya'ya seyahat eden Dışiş
leri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangirin,
bu gezi hakkında Cumhuriyet Senatosuna bilgi
vermesi için gündem dışı, kısa maruzatta bulun
mak üzere Sayın Sedat Çumralı söz talebetmektedir. Buyurun Sayın Çumralı.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım; Cumhurbaşkanı Sa
yın Cevdet Sunay ile Dışişleri Bakanı Sayın İh
san Sabri Çağlayangirin, kendilerine refakat
edep bir heyetle birlikte, vâki davet üzerine,
(1) 1276 S. Sayılı basmayazı 20 . 11 . 1969
gün'ü 8 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.

Rusya'ya bu ay içinde bir seyahat yaptıkları
Yüce Senatonun malûmudur. Bu gezi sırasında
iki memleketi ilgilendiren ve dünya politikası
nı kapsıyan birçok meselelerin konuşulduğunu
gazete, radyo haberlerinden ve yayınlanan or
tak bildliden öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu arada, protokol dışı konuşmaların da
yapıldığı bu yayınlar arasındadır. Komşumuz
Rusya ile Türk milletinin iyi münasebetler kur
masını, devam ettirmesini memnuniyetle karşı
lıyoruz. Coğrafyanın bizi bir sınırda birleştir
diği Rusya üs Türk mjiletinin
menfaatlerini
uzlaştıracak devam ettirilmesini istiyor ve mem
nuniyetle karşılıyoruz.
Son yıllarda iki devlet arasında malî, tica
ri ve ekonomik münasebetler gittikçe artmakta
dır. Rusya seyahatinden dönüşte iki hükümet
tarafından yayınlanan bildiri çerçevesi içinde
bu münasebetlerin ne dereceye kadar ilerlediği
ve iki memleket yararına neler yapıldığı, Rus-.
ya'nm Türkiye'den aldığı malların karşılıkları^
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nın ödenmesi için bir anlaşmaya varılıp varıl
madığının, özetle bir ticaret anlaşması yapılma
sının düşünülüp
düşünülmediğinin, gerekirse
bir gizli oturum düzenlenip, açıklanmasını za
ruri görmekteyiz.
Dış politikamızda memleket için hayatî bir
önem taşıyan Kıbrıs meselesi hakkındaki konuş
malarda olumlu bir sonuç alınıp alınmadığının,
Türkiye'ni! NATO, Akdeniz, Boğazlar politi
kası ile Varşova Paktı etrafında açıklanması
mümkün olduğu derecede Sayın Dışişleri Baka
mınız tarafından Yüce Senatoya bilgi verilmesi
ni rica ederim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
2. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'in, Türle - Sovyet münasebetleri hakkında de
meci
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANG-İL (Bursa) — Müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Gündem dışı mı istiyorsunuz
efendim
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Gündem dışı istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Efendim, affedersiniz Sayın
Dışişleri Bakanım bakanlara mahsus yerde
oturmadığı için farkedemedim, özür dilerim.
Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, buy in unuz. 26 . 11 . 1969 Çarşamba
günü saat 15,00 te Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik toplantısı yapılacaktır. Sayın üye
lere duyurulur.
Buyurun Saym Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Saym Başkan, muhte
rem. arkadaşlarım, Sayın Çumra!ı"nm gündem
dışı söz alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Sov
yetler Birliğine yaptıkları ziyaretten bahset
mesi Muhterem Heyetinize bu konuda maru
zatta bulunmak fırsatını da bana bahsetmiş
tir. Arkadaşıma, bu imkânı hasırladıklarından
dolayı, şükranlarımı sunmak isterim.
Sovyetler Birliğine ziyaretin muhtelif ba
kımlardan önem taşıdığına şüphe yoktur, iki
memleket arasında son yıllarda teati edilen
ziyaretler bu defa en yüksek seviyeye ulaş
mış bulunuyor. Diğer yandan tarihte ilk defa
Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı Kuzey
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komşusunu resmen ziyaret etmiş bulunmak
tadır. Bu ziyareti Türkiye ile Sovyetler Birli
ği arasında düzlen iyi komşuluk münasebet
leri açısından değerlendirilmekte isabet var
dır. Geçmişte bu ilişkilerin bazan memleketi
miz için büyük endişe yaratan safhalardan
geçtiği bir vakıadır. Bu safhaların tarihçesi
ni burada yapmam fuzuli olur. Bağımsızlığı
nı, Egemenliğini her şeyin üstünde tutan ve
savunma azmi konusunda en ufak bir tered
düde yer bırakmıyacak kadar metin olan Tür
kiye'miz, bugün artık tamamen emin ve gü
venilir şartlar içerisinde bulunuyor.
Türkiye daima bütün komşuları ile düz
gün ve dürüst münasebetler tesis ve idame
sini arzu eden bir memleket olmuştur. Kuzey
komşumuzla münasebetlerimiz bu arzuya bir
istisna teşkil etmiş değildir. Türkiye kendisi
ne iyi niyetlerle uzatılan eli hiçbir zaman ge
ri iten bir memleket olmadı, Bu davranışın so
nucu olarak bugün Türkiye'nin etrafında is
tikrarlı bir bölgenin kurulmuş olduğundan
bahsedebiliriz. Komşularımızdan bâzılarının,
bu meyanda Sovyetler Birliğinin sosyal ve
siyasi rejimleri bizimkinden farklı olduğu
halde, bu hal ülkelerimiz
arasında iyi
komşuluk ilişkilerinin kurulmasını engellemememiştir. Bunun sebebi tarafların ba
ğımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, hak
eşitliği ve içişlerine karışmama prensiplerine
riayette titiz bir itina göstermiş olmaları
dır. Öte yandan sadece komşuları ile değil,
bütün dünya ülkeleri ile münasebetlerini düz
gün ve sıhhatli bir temele dayandırmak istiyen Türkiye, bu maksatla sarfettiği gayret
lerde milletlerarası taahhütlerin
icaplarını
daima mahfuz tutmuştur. Nasıl dış politika
da zümreci olmadığımızı söylüyorsak, gelişen
münasebetlerimizin mevcut dostluk ve itti
faklarımızı zorlamıyan bir satıhta yer alma
sına itina ettiğimizi de aynı' açıklıkla söyliyebilecek durumdayız.
Cumhurbaşkanımızın Sovyetler
Birliğini
ziyaretleri üzerinde dururken, bu genel mahi
yetteki girizgâhı yapmakta fayda gördüm
Cumhurbaşkanımız, bu ziyareti, bundan
takriben üç yıl önce Sovyetler Birliği Bakan
lar Kurulu Başkanı Ekselans Kesiğin tarafın
dan memleketimizi ziyareti sırasında iletilmiş
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olan bir davet üzerine yapmıştır, iki memle
ket arasında münasebetlerin düzelmesinde ve
bir anlayış havasının teessüsünde devlet rica
linin karşılıklı ziyaretlerinin büyük rol aynadığı şüphe götürmez. Bu bakımdan Sayın
Cumhurbaşkanımızın seyahatinin da faydalı
ve istifadeli olduğunu belirtmeliyim.
Ziyaret ki taraf devlet erkanı arasında ge
rek ikili münasebetleri, gerek milletlerarası du
rumu gözden geçirme imkânı vermiş ve etraf
lı. fikir teatisi yapılmıştır. Görüşmeler sıra
sında olsun, yemeklerde yapılan konuşmalar
da olsun taraflar ikili ilişkilerin kaydettiği
gelişmeyi memnuniyetle not etmişlerdir. Bu
münasebetlerde açıklık önemli bir vasıf ha
lindedir, bu vasıf görüşmelere de hâkim ol
muştur. Malûmları olduğu üzere modern si
lâh teknolojisinin ortaya çıkardığı muazzam
tahrip kudreti, milletlerarası münasebetlerin
rengini değiştirmekte gecikmemiş ve savaştan
kaçınmak, savaşın zuhurunu önlemek, Doğuda
ve Batıda alternatifi bulunmıyan bir çaba
konusu haline gelmiştir.
Doğu - Batı münasebetlerinde genel ola
rak müşahede edilen yumuşama havasının se
bebi de budur. Bölünmüş bir Avrupa bugü
nün bir vakıasıdır. Fakat bu bölünmüşlüğün
soğuk harb şartları içerisinde devam etmeme
sini de insanlık için bir kazanç olarak gör
mekte isabet vardır. Doğu ile Batı arasında
halli gereken büyük meselelerin mevcudiyeti
ne rağmen Avrupa'da siyasi havayı düzelte
cek ve gittikçe bir itimat ortamı yaratacak
çabaların neticede bu meselelerin de hallini
kolaylaştıracağı düşnülmektedir, ki, bu nokta
da gerek Batı, gerek Doğu memleketlerinin
görüşleri birleşiyor.
Artan Türk Sovyet münasebetlerine bu açı
dan bakıldığında görülür ki, bu düzelme bir
taraftan Doğu - Batı münasebetlerindeki geliş
menin icaplarına cevap veriyor, diğer taraf
tan da bu gelişmeye doğrudan doğruya kat
kıda bulunuyor. Geçmişin karanlık devreleri
sebebiyle Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın
daki münasebetler uzun süre asgari seviye
de kaldı. O halin, o devirdeki şartların bir
neticesi olması ne kadar tabiî ise, değişen
şartlar içinde münasebetlerimizin düzelmesini
de o kadar normal karşılamak lâzımdır. Bozul-
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maya sebebiyet veren şartlar zail olunca, dü
zelme için gerekli asgari şartlar da yerine gel
miş demektir. Bu durumda yapılacak şey, mü
nasebetlerde müşahede edilen boşlukları dol
durmak ve bu suretle iki iyi komşu olarak ya
şamanın gereklerini yerine getirmektir, ikili
münasebetlerimizi ilgilendiren çeşitli konular
da yapılmış olan anlaşmaları bu açıdan de
ğerlendirmeliyiz. Ekonomik ve ticari ilişkiler
deki süratli artışın da mânası budur. Unutma
mak lâzım ki, daha 10 yıl önce iki ülke ara
sındaki ticaret sadece hudut mıntakaları ara
sındaki münasebetlere inhisar ediyordu Kayde
dilen gelişme, menfaatlerimize uygun bir ge
lişme olmuştur. Sajın Cumhurbaşkanımızın
Sovyetler Birliğini ziyareti sonunda yapılan
bildiride de açıklandığı veçhile, karayolu nak
liyatı ve konsolosluk konularını kapsıyan yeni
anlaşmalar akdi hususunda da mutabakata varımıştır. Diğer yandan, ticari mübadelelerin
bir perspektiv içinde ele alınması imkânı üze
rinde duruyoruz. Bu maksatla uzun vadeli bir
ticaret anlaşması akdi hususunu da tetkik et
mekteyiz.
Sayın Çumralı beyanlarında, Rusya ile de
vam etmekte olan ticari mübadelenin ve ikti
sadi münasebetlerin hangi esaslara oturduğu
nun izahını arzu buyurduklarını ifade ettiler.
Müsaade buyurulursa bu noktada da bâzı ma
lûmat arz edeceğim.
Sovyet Rusya ile dostane iyi komşuluk
münasebetleri kurma imkânı hâsıl olduktan
sonra, ticari mübadelelerin artırılması yolu da
taraflarca arandı. Sovyet Rusya ile Türkiye
arasında coğrafi yakınlık itibariyle öteden beri
alınıp, satılan şeyler vardı. Sovetler bizden
zirai madde, canlı hayvan ve diğer mallan al
mak imkânını buluyorlardı, Yalnıs, iki Devle
tin rejimi farklı olduğu için mukabilinde Sov
yet Rusya'dan Türkiye'ye ithalât yapmak imkâ
nı aynı kolaylıkta olmuyor. Bu güçlüğü yen
mek için büyük komşumuz bize kalkınmamız
için realize edeceğimiz projelere iştirak teklif
etti. Ekselans Kesiğin'in ziyaretinde vâki olan
bu teklif karcısında kendilerine plânımızın, pro
gramımızın açık olduğunu, bu projeler içinde
Sovyet Rusya'nın alâkadar olduğu konular var
sa, bunlarda işbirliği yapabileceğimizi söyledik
ve o yılki plânımızın, projeleri nelerden ibaret
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olduğunu izah ettik. Gaye, Kliring esası üze
rine dayanan ticari mübadelelerimizde bir tara
fın alıcı olması ve bir şey ihraç edememesi kar
sısında, anlaşmanın tıkanıklığını giderecek bir
yolu beraberce bulmaktı. Sovyet Eusya projele
rimizi tetkik etti ve bunların içinde 7 proje ile
alâkadar olacağını bildirdi. Eu konular üzerin
de çalışmaya başladık. Komşularımız plânımıza
uygun projeleri hazırladılar. Bunlar büyük te
sislerdi. Meselâ; aliminyıım tesisi, takriben 78
milyon dolar tutan bir projesi vardı. Ve bunun
teknolojisine Türkiye'de derinliğine vâkıf ve bu
islerde evvelce tecrübe görmüş eksperlerimiz de
yoktu. Ayrıca da bir fiyat meselesi vardı. Böy
le bir tesis ihaleye çıkarılabilir, en ucuzuna ve
rilebilir. Ama ikili bir anlaşmada muayyen bir
fiyatta na-jı! karar kılmak icabedeceği bir mesele
teşkil ediyordu. Komşularımızla anlaştık, dış
memleketlerde iki ayrı beldede bu konularda
müşavere ile tanınmış emniyetli firmalarla mu
kavele yaptık, komşularımızın bize tevdi ettiği
projeleri ayrı ayrı bu müşavere için seçtiğimiz
firmalara gönderdik. Teknolojisini tetkik etti
ler, bâzı tadilâtı lüzum gördüler. Tadilâtı Sov
yet Rusya ya teklif ettik, onlar da tetkik etti
ler vs kabul ettiler. Müşavir firmalar böyle bir
projenin Eatı memleketlerinde serbest ihale ile
kaça yapılabileceği hususunda da ekspertis yap
tılar. Bu fiyatlarla Sovyet Rusya'nın teklif etti
ği fiyatlar arasında farklar vardı. Kendilerine
bunu izah ettik. Bâzan tereddütleri oldu. Bu
fiyatları çok düşük buldular, Ve bunu müşavir
firmaların parçalamasını her sektör için, hattâ
her pİ33 için ayrı fiyat koyup hesabı öyle yap
masını istediler. Onlar da yapıldı ve bu suret
le fiyatlar üzerinde mutabakat hâsıl oldu. Ara
mızda tediye anlaşması yapıldı. Şartlar malû
munuzdur, % 2,5 faiz ve 15 sene müddetle ya
pıldı.
Eiz usan vadeli bir ticaret anlaşmasını ken
di usullerimiz içinde tetkik etmekteyiz, imkân
bulduğumuz takdirde münasebetlerimizi uzun
vadeli ticaret anlaşması üzerine de oturtacağız.
İkili münasebetlerdeki bu gelişme, her iki
ülkenin de mutabakat halinde sağladıkları ha
yırlı bir inkişaftır. Normal komşuluk çerçevesin
de ancak mevcut bulunmadığı takdirde hayret
uyandırması gerekecek olumlu bir münasebet
düzeyine erişmiş olmaktan biz Hükümet olarak
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memnunuz. Biraz evvel saydığım prensipler dai
resinde ve Batı ile olan çeşitli mütekabil taah
hütlerimiz ve bağlarımız mahfuz kalmak üze
re, Sovyetler Birliği ile münasebetlerdeki bu
olumlu seyrin devamı hususunda elden gelen
gayreti göstermeye de kararlı ve arzuluyoruz.
Türk - Sovyet münasebetlerinin sadece düş
manlık ve husumet çerçevesi içinde kalacağım
bekliyenler olmuşsa yanılmışlardır. Bu müna
sebetlerin iyi komşuluk çerçevesine intikali hu
susunda Türk hükümetlerinin ve Sovyet idarecile
rinin basiretli bir davranış gösterdiklerini bu
rada kaydetmekten memnuniyet duyarım. Bit
tabi bu münasebetlerin şimdi bir rakkas hare
keti gibi öbür mukabil uca vardığını düşünen
ler de isabetli bir teşhis yapmış olmıyacaklardır. Avrupa'yı bölen meselelerin Türk - Sovyet
münasebetleri üzerinde tesir icra etmediğini ve
edemiyeceğini söylemek, iki ülke arasında sa
dece husumet cari olmasını bekliyenlerin düşün
celeri kadar hatalı olur. Hükümetimiz bunun
takdiri içindedir ve gerçekçi bir durumla hare
ket etmektedir. Bu itibarla arz ettiğim şartlar
içinde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki
münasebetlerin inkişafından memnuniyet duy
mamaya imkân yoktur.
Sözlerimi bitirmeden evvel Sayın Çumralı'nın temas ettiği bir diğer noktaya; dostlarımı
zın Kıbrıs meselesi üzerindeki görüşleri hakkın
daki izahata geçiyorum.
Kıbrıs meselesinde Sovyetlerin görüşleri; ge
rek şimdiye kadar iki Hükümet arasında neş
redilen ortak bildirilerde, gerekse Sovyet ricali
tarafından bu konuya atfen yapılan resmî be
yanlarda açıkça belirtilmiştir. İki Hükümetin
görüşleri arasında mutabık noktalar çoktur. Her
iki Hükümet de Adanın bağımsızlığı noktasında
aynı görüştedirler. Adada iki cemaatin mevcudolduğunu ve her iki cemaatin de haklarının
mahfuz tutulması icabettiğini, her iki Hükümet
de aynı açıdan savunmaktadırlar. Türk görü
şünden farklı olarak Sovyetler Birliği, Adada
hiçbir yabancı askerî kuvvet bulundurulmama
sı noktasını, kendi siyaseti bakımından, daima
savunmuştur. Bu noktada Türk görüşü ile, Sov
yet görüşü arasında, belki de mevcut şartlar ba
kımından, bâzı farklar mevcudolduğunu kaydet
mek icabeder.
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Zannediyorum ki, muhterem arkadaşınım ar
zularını ve alâka duydukları hususları verdiğim
izahatla tatmin etmiş oldum.
Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
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SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Çok teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.

6. — BAŞKANLIK DİVANINIM GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. —• Cumhurbaşkanının
Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı ziyarette ken
dilerine refakat edecek heyete Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Mustafa Gülcügil ve Ferid Meden'in
katılmalarına ve Anayasanın 78 nci maddesi ge
reğinin yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi :
Cumhurbaşkanımızın Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğine yapacağı resmî ziyaret dolayısiyle kendilerine refakat eden heyete Cum
huriyet Senatosu üyesi Mustafa Gülcügil ile Fe

rid Melen'in katılmaları hakkında Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliğinden alman 10.11.1969
tarih ve 4 -1026 sayılı yazının sureti ilişk olarak
sunulmuştur.
Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılarak ve sonucunun bildirilmesini rica
ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
BAŞKAN — Anayasamızın 78 nci maddesi
uyarınca keyfiyet Yüksek Heyetin tasviplerine
arz olunur. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

7. — SORULAR VE CEVAPLAR
A _ SÖZLÜ SORULAR
BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var,
okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü görüşmelere gündemin 2 nci bölü
münde bulunan sorulardan başlanmasına arz ve
teklif ederim.
İzmir
Mustafa Bozoklar
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ücıızal'ın, Orman İdaresine genci bütçe
den ödenen paralara dair Orman
Bakanından
sözlü sorusu (6/500)
BAŞKAN — Sayın Orman Eakanı? Yok. Sa
yın Ucuzal? Burada. Soru. gelecek birleşime bırakhmıştır.
2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan
çiftçilerimize Konya'nın Aliınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/516)

YE

CEVAPLARI

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı?... Yok.
Saym Halil özmen?... Yok. Soru, gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir
Üyesi
Halil Özmen'in, Kaman üeçsinin, Akpınar bu
cağına bağlı Himmet uşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521)
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı?... Yok.
Saym Halil özmen?... Yok. Soru, gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas
seyin öztürk'ün,
eğitim bölümlerini
retmenlerin hak ettikleri görevlere
ları sebeplerine dair Millî, Eğitim
sözlü sorusu (6/523)

Üyesi Hü
bitiren öğ
atanmama
Bakanından

BAŞKAN — Saym Millî Eğitim Bakanı?...
Yok. Saym öztürk?... Yok. Soru, gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
5. — Cumhuriyet
Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in İstanbul'da LCC, Language And
Culture C eni er ismi ile faaliyette
bulunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524)
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BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı?...
Yok. Sayın özgüneş?... Burada. Soru, gelecek
soru gününe bırakılmıştır.
6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde birbi
rini kesen kara ve demiryollarına dair sözlü so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit
Mentcşe'nin
cevabı. (6/460)
BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?...
Burada. Sayın Atmaca?... Burada. Soruyu oku
tuyorum :
5 . 10 . 1967
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Denizli - Ankara ve Denizli - Çivril karayo
lu ile demiryolu, Denizli sınırları içinde altı
noktada kesişmektedir.
Yolların bu kesiştikleri yerlerde geçit köp
rüsü ve hat bekçisi bulunmadığından son bir
yıl içinde pek çok kaza vukübulmuş ve elli
kadar vatandaşımızın ölümü ile neticelenmiştir.
Bu müessif kazaların tekrar etmemesi için söz
konusu yerlerde geçiş köprüleri yapılması veya
devamlı hat bekçileri bulundurulması zarureti
vardır.
Bu konuda alınmış ve alınacak tedbirlerin
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları tarafından
sözlü olarak açıklanmasına müsaadelerini say
gı ile rica ederim.
Hüseyin Atmaca
Denizli Senatörü
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Nahit
Menteşe, buyurunuz.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun
sayın üyeleri, Cumhuriyet Senatosu Deniz
li Üyesi Sayın Hüseyin Atmaca'nın Denizli
sınırları içinde birbirine kesen kara ve demir
yolları hakkında sözlü olarak açıklanmasını is
tedikleri hususta arzı cevabedeceğim,
Soru önergesi, 1967 senesinde verilmiştir.
Hakikaten, muhterem arkadaşlarım, 1967 sene
sinde Ankara - Denizli üzerinde müessif trafik
kasaları olmuştur. Halen Denizli 'nin sınırları
içerisinde Denizli - Ankara Devlet karayolu, Alsancak - Eğridir hattını sekiz noktada hemze
min olarak kesmektedir. Bunlardan 2 si bekçi
nezaretindedir. Ayrıca, Denizli - Çivril kara
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yolunun Çivril istasyonu dâhilinden kestiği
yerdeki geçit de bekçi nezaretinde bulunmak
tadır. Serbest ve açık birer geçit durumunda
bulunan diğer altı noktadaki görüş şartlarının
müsait bulunması dolayısiyle Devlet Demiryol
ları teşekkülü yönünden uluslararası kabul edi
len çapraz işaretleri konulmak suretiyle lüzum
lu trafik güvenliği sağlanmaktadır.
Diğer taraftan, son zamanlarda söz konusu
karayollarında trafiğin büyük bir artış göster
mesine mukabil, demiryolu üzerindeki trafik
miktarı ise az bulunmaktadır. Şayet, karayolu
üzerindeki trafik kesafetinde görüş şartlarının
elverişli bulunduğu bahis konusu kesişme yer
lerinde trafik güvenliğini temin etmek üzere
ayrıca emniyet tedbirleri alınmasına ihtiyaç
görüldüğü takdirde, gerek inşaat bakımından
demiryolunun tekaddüm etmesi ve gerekse de
miryolunun, daima demiryolu vasıtalarına açık
bulundurulması genel prensibi göz önünde tu
tularak konunun Bayındırlık Bakanlığına bağ
lı Karayolları Genel Müdürlüğünde incelenmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, karayolu vasıtalarının demiryolu ge
çidine geldiklerinde trenlerin durumlarını izliyerek hareketlerini ona göre düzenlemeleri,
trafik tüzi.iğünün 57 nci maddesinin (i) fıkrası
hükmü icabatmdan bulunmaktadır. Esasen,
trafik güvenliği yönünden önemli mahiyet taşı
yan bu gibi kesişme yerlerinde alt ve üst geçit
lerin inşaası için gerekli etütlerin müştereken
yapılarak öncelik sıralarına göre projelendiril
mesi ve yıllık programlara göre, programla ak
tarılması icabet mektedir.
1967 senesinde birkaç defa bu gibi hâdise
ler tekerrür etmiştir. Yeri bilmekteyim, bizzat
görmüş bulunmaktayım. Hakikaten burada ted
bir alınması icabettiği kanaatindeyim. Bunun
üzerinde Ulaştırma Bakanlığı duracaktır.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Âtrnaoa,
HÜSEYİN ATMACA
(DanMİ) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Ulaştır
ma Bakanımızın son olarak «tedbir alınacak
tır» sözüne çok teşekkür ederim. Bu sorum
1967 yılında verilmişti. Aradan iki sene geç
ti.. Sorunun verildiği tarihte 52 vatandaşımız
bir sene içinde ölmüşler ve yüzlerce vatandaş
yaralanmış ve yüsbinlerce lira değerinde va-
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sıta da, harabolmuştu. Sorunun verildiği gün
den bu yana aynı geçitlerde yine 18 vatandaşı
mızın ölümüne sebebolan trafik kazaları olmuş
tur.
iSayın Bakan, konuşmalarında, her ne ka
dar, görüşe açık oldukları için tedbir alınması
na lüzum olmadığını belirtmişlerse de, bu ka
zalar da gösteriyor ki, görüşe açık olması, ka
zayı önlemek için kâfi bir sebep değil. Çün
kü, burada trafik çok fazla ve ne kadar dik
kat edilirse edilsin, bilhassa kazaların gece
olması, bu gibi görüş iddiasını varid kılmamıaktadır. Bu altı geçit üzerinde her birine bi
rer bekçi verilse, yılda 21 600 lira eder, bugün
kü müsdahdem ücretleri bakımından, bunlara
ödenecek ücret. 21 600 lirayı vermemek için
sadece bir yılda 18 vatandaşımız ölebiliyor ve
öbür taraftan da yüzbinlerce lira değerinde
millî servet heder oluyor.
Sayın Bakanın hakları var, üst geçit ya
pılması, bilhassa demiryolu tarihinin daha eski
kara yolunun daha sonra yapılmış olması dolayiKiyle, Bayındırlık Bakanlığına ait bir key
fiyettir. Ama, bir geçit bekçisinin konması, iki
Bakanlık arasında taksim edilmek veya anlaş
mak suretiyle âcil tedbir olarak ele alınabilir.
Yılda 20 000 lira için tek bir vatandaşımızın
burnunun kanamasına dahi Sayın Bakanın
gönlünün razı olmıyacağına inanarak kısa za
manda burada vaad buyurdukları tedbirlerin
alınmasını tekrar rica ediyorum ve şimdiden
teşekkürlerimi bildiriyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Oylarını kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman AlihocagiVin, Erzurum'da sağlık ocağı
ve sağlık evi sayılarına eletir Sağlık Bakanından
sözlü sorusu (6/528)
BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı? Yok.
Sayın Alihocagil? Yok. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır.
8. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Meıraş'a bağiıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529)
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BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı?
Yok. Sayın Soydan? Yok. Soru gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
9. — Cumhuriyet Senatosu Sivets Üyesi
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair sözlü sorusu ve
Başbakan adına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in
cevabı (6/530)
'BAŞKAN — Sayın Başbakan adına cevap
verecek?. Sayın Devlet Bakanı Sayın öztürk?
Burada, soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ve rica ederim.
28 . 1 . 1969 •
Sivas Senatörü
Hüseyin öztürk
1. 440 sayılı Kanunla kurulan İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve bunlara bağlı kuruluşların,
bu meyanda özellikle 7129 sayılı Bankalar Ka
nununa göre kurulup işliyen bankaların, yıl baş
larında, diğer özel günlerinde ve açtıkları yeni
şubeler vesilesiyle müessese müşterileri dışında
ki kişilere dağıttıkları ikramiye ve hediyelerin
bir yıllık yekûnu nedir?
2. Bu usullerden vaz geçilerek, her müesse
senin bu konuda ihtiyar ettiği masrafların, ken
di adlan ve bağışları yayınlanmak suretiyle ha
yır kurumlarına veya yardıma muhtaç öğrenci
ler için burs ve yurtlara tahsisine imkân yara
tılıp yaratılamıyacağınm Hükümetçe düşünü
lüp düşünülmediği?
3. Bugüne kadar yukarda belirtilenlerden
bâzılarının bu müesseselerden hangilerinin ya
pıp yapmadıklarının açıklanması?
4. Bankalar Kanununda, ikramiye ve hedi
yelere yapılan masrafların kamu yararına kul
lanılmasını sağlıyacak bir değişiklik yapılması
için Hükümetin bir teşebbüsünün olup olmadı
ğının belirtilmesi?
5. Mevduat sahiplerinin paralarını, bâzı
bankalardan gizli ikramiyeler sözleşmesi ve
vaitlerle özel bankalara aktarma işinin söylen
tiler halinde devam ettiği; bunun önlenmesi
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için Hükümet olarak ne gibi bir çözüm yolu dü
şünülmektedir?
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet Sez
gin.
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) —
Muhterem senatörler; Sivas Üyesi Sayın Hüse
yin öztürk'ün, okunan soru önergesine Sayın
Başbakan adına cevaplarımızı arz ediyorum.
Konuyu vuzuhla ortaya koyma bakımından Sa
yın öztürk'ün sorularını teker teker ele almakta
fayda vardır.
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batlı bulunduğu cihetle üç soruya da müştereken
cevap arz edeceğim.
Sayın senatör 1 nci sorusunda mevduat sa
hipleri ve müessese müşterileri dışında kalan
kimselere ikramiye ve hediye dağtılılp dağıtıl
madığını sormuş ve buna kesin cevabımızda
böyle müessese dışında, müşteriler dışındakilere
ikramiye ve hediye dağıtılmadığını arz etmiş
tim. Bu itibarla böyle bir harcama yapılmadığı
cihetle 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü sorularda da bir
tedbirin bahis konusu olmıyacağı aşikârdır.

Burada sorunun ağırlık noktası, esas nok
tası, müessese müşterileri, dışındaki kişilere da
ğıtılan ikramiye ve hediyelerdir. 440 sayılı Ka
nuna tâbi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel
likle 7129 sayılı Kanunla kurulan bankalar, ti
cari icap ve usuller çerçevesinde, mevduat sahip
lerine ve müesseselerinin müşterilerine, yalnız
müşterilerine, yılbaşlarında ve özel günlerinde
ikramiye ve hediye dağıtmaktadırlar. Ancak,
sayın arkadaşımın sorduğu, önergede ağırlık
taşıyan «Müessese müşterileri dışında kalan
kimselere» bu kabîl ikramiye ve hediye verilme
mektedir ve bu tesbit edilememiştir.

Sayın önerge sahibinin 5 nci sorusu «Mev
duat sahiplerinin paralarını, bâzı bankalardan
gizli ikramiyeler sözleşmesi veya vaitlerle özel
bankalara aktarma işinin söylentiler halinde da
vam ettiği, bunun önlenmesi için Hükümet ola
rak ne gibi bir çözüm yolu düşünüldüğü» şek
lindedir. Mevduat sahiplerinin paraları bâzı
bankalardan gizli ikramiyeler sözleşmesi veya
vaitlerle özel bankalara aktarılmamıştır. Sayın
senatörümüzün ifade ettiği gibi, söylentilerin
katî delil olamıyacağı izahtan varestedir. Bunu
delil ile, neticeyi istihsale medar delil ile tedbir
alma bakımından ortaya koymak gerekir. Biz,
Hükümet olarak, böyle bir delile mâlik değiliz.
Ve böyle bir delil de şimdiye kadar Hükümete
intikal ettirilmiş değildir. Şayet böyle bir hal
var ise ve bize bu delil sayın önerge sahibi tara
fından veya başka senatörler tarafından veya
hut her hangi bir vatandaş tarafından verile
bilir ise, biz tesbit edemedik, Hükümet olarak
bunun üzerinde hassasiyetle duracağımız ve
muktezasmı ifa edeceğimiz tabiîdir, saygılarım
la arz ederim.

İkinci sorularında; «Bu usullerden vazge
çilerek her müessesenin bu konuda ihtiyar etti
ği masrafların kendi adları ve bağışları yayın
lanmak suretiyle hayır kurumlarına veya yar
dıma muhtaç öğrenciler için burs ve kurslara
tahsisine imkân yaratılıp, yaratılmıyacağının
Hükümetçe düşünülüp düşünülmediği?»
Üçüncü soru, «Bugüne kadar yukarıda belir
tilenlerden bâzılarını bu müesseselerden hangi
lerinin yapıp yapmadıklarının açıklanması.»
Dödüncü soru ise; «Bankalar Kanununda
ikramiye ve hediyelere yapılan masrafların kamu
yararına kullanılmasını sağlıyacak bir değişik
lik yapılması için Hükümetçe bir teşebbüs olup,
olmadığı» dır ki bu üç sual birinci soruyla irti-

BAŞKAN — Sayın Öztürk.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; Sayın Devlet Bakanının
verdiği cevap katiyen tatmin edici değil, hiç
tatmin edici değil. O kadar sudan cevap ki,
bugün bankalardaki yapılan bu işlemleri görmemezlikten gelmek...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sudan ce
vap olmaz.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bir Ba
kanla... İlgilendirmez kelimenin anlamını bilmez
siniz siz, önce okuyun, lügutlara bakın öğrenir
siniz. Ona göre konuşursunuz.
BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayınız.

Birinci soru: 440 sayılı Kanunla kurulan İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı bu
lunan kuruluşların, bu arada özellikle 7129 sa
yılı Bankalar Kanununa göre, kurulup işliyen
bankaların yılbaşlarında diğer özel günlerinde
ve açtıkları yeni şubeler vesilesi ile, müessese
müşterileri dışındaki kişilere dağıttıkları ikra
miye ve hediyelerin yıllık miktarıdır.
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sudan
cevap demek katiyen gerçeklere inmeden boş
sözlerle burada konuşmak demektir. Evet.
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) —
O kürsüye yakışır şekilde konuş.
BAŞKAN — Sayın öztürk vaktinizi geçirmeyiniz, 15 dakikadır konuşmanız. Konuşma
nızı cevaplara inhisar ettirmeyiniz, lütfen.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi,
evet ben dalaşmak istemiyorum. Ama dalaşmak
istiyenler var Sayın Başkan, yok eğer dalaşacaklarsa buradan cevabını çok iyi alırlar.
BAŞKAN — Demek istiyorum ki, bu sözlü
soruların her defasında 15 dakikadır konuşma
müddeti. Zamanınızı iyi. kullanın.
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) —
Konuşmasını öğrende ondan sonra o kürsüden
konuş.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Da
laşma ne deme"k Ne biçim konuşuyorsun?
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hizaye gel
sin.
BAŞKAN — Lütfen efendim rica ediyorum.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — E., an
lamıyorsunuz maalesef kelimelerin anlamını, bil
miyorsunuz. (A, P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın öztürk müdahaleyi celbetmeyin, istirham ediyorum.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Mevzu ile ilgili konuşun lütfen
efendim.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efen
dim, bu sözlü soru önergemin birinci maddesin
de 440 sayılı Kanunla kurulan iktisadi Devlet
Teşekkülleri ve bunlara bağlı kuruluşların,
bu meyanda özellikle 7129 sayılı Bankalar Kanu
nuna göre kurulup işliyen bankaların yılbaşla
rında diğer özel günlerinde açtıkları yeni şube
ler münâsebetiyle dağıttıkları ikramiyelerin
Türkiye'de hakikaten bugün bankanın başında
olan genel müdürlerin de müşteki olduğu bir
yarışına haline geldiği bunun için de büyük
mikyasta paranın bu kırtasî işlere harcandığı
hatta, yalnız müşterilerine değil müşterisi olmıyan bir çok kimselere de defter gibi, takvim
gibi çeşitli hediyelerin verildiği bu miktarların
çok para tuttuğu bilinen bir gerçektir.
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Sayın Bakan, bu gerçekleri bir tarafa bıra
karak böyle bir şey yok diye ortaya çıkması
bu gerçekleri bir nevi bir bakanın hiç üzerine
eğilmeden sırt çevirmesi demektir. Ayrıca bu
rada müşterileri dışında, mevduatı olanların
dışında olanlara sözü üzerinde en çok durdular,
diğerleri üzerinde de durmalı, yani bankalarda
yarışı, mevduatı olanlar arasında bile şu ban
kanın şu kadar çok, bu bankanın bu kadar
daha değerli şeyler vermesiyle bir nevi banka
lar arasında bir yarış meydana getirilmesi bu
paraların hakikaten bir boş yere harcanıp git
mesi Türkiye'de muhtaç olan, eğitim öğretim
bakımından kültür bakımından sanayi bakımın
dan çeşitli imkânlara yatırılması gereken bu pa
raların bu şekilde gitmesinin memleket ekono
misi ve millî ekonomimiz bakımından zararlı-ol
duğu kanaatiyle birinci sorunun cevaplandırıl
masını arzu etmiştim.
ikinci, üçüncü, dördüncü sorular olmadığı
için böyle şeyler, yani hediyeler verilmediği
için bu soruların da cevaplandırılmasına lüzum
yoktur, dediler, Oysaki bunlar verilmekte, bı
rakın sayın senatörlerin bu işi çok iyi bildiğini,
Türkiye'de lüzumsuz bir ikramiye masrafının
bankalardan yapıldığını bilmeyen hiçbir vatan
daş yoktur, işte yılbaşı geliyor, yılbaşı geldiği
zaman bankalara, banka şubeleri önüne mev
duatı olan ve olmıyanlarm sıra ile dizildiğini
gördüğünüz zaman, hatta hatta mevduatı olmıyan sizlere ve bir çok dairelere gelen ikrami
yelerle de bunu görüyoruz. (AP sıralarında
«ne ikramiyesi» sesleri?) Pardon, affedersiniz
hediyelerle de bunun siz kendiniz şahitlerisi
niz Sayın Bakan da bu şahitler, bu tanıklar
arasındadır.
Bu bakımdan ben ikinci, üçüncü, dördüncü
maddeleri bu birinci maddeye dayalı olarak in
celemek istiyorum. Buna göre bu usullerden
vazgeçilerek her müessesenin bu konuda ihti
yar ettiği masrafların kendi adları ve bağışla
rı yayınlanmak suretiyle, diyoruz, hayır kurum
larına veya yardıma muhtaç öğrenciler için
burs veya yurtlara verilemez mi? Böyle bir ça
lışma ve böyle bir teşvik mümkün değil midir?
Nitekim Sayın Başbakan bu konuyla daha ön
ce ilgilenmiş Sayın Devlet Bakanı Sayın Baş
bakanın bu hazırladıklarından, bu incelemesin
den, bu yöndeki çalışmasından bence hiç ha-
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bersiz gibi çıktılar. Sayın Başbakanla sıkı te l teki mümkün değildir. Yüce Senato kürsüsünde
ifadesi mutadolmıyan, beyanı mutadolmıyaıı
mas kursalardı, Sayın Başbakan bunu iki sene
kelimeleri kullanmak bu tarz elfas ile hitapta
önceden ele almış, bu yönde bankaların çalış
bulunmak zannediyorum ki, sayın senatörlerim
masını bir nevi yönetmek bakımından bir ha
kabul edemiyeceği bir beyan tarzıdır.
zırlık içerisine girmişti bile.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nedir o ke
Bugüne kadar yukarıda belirtilenlerden bâ
limenin mânası?
zılarını bu müesseselerden hangilerinin yaptığı
DEVLET BAKANI REFET SSZGİN (De
diyoruz. Yapanlar var biliyorsunuz. Bir çok ban
vamla) — Arz edeceğim efendim.
kalar okullar açmakta, bir çok bankalar bu kı
sım hediye ve ikramiyeleri kısarak daha çok
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Bakaa sizi
yurtlara, çeşitli muhtacolan yerlere bu serma
dinledi,
yeyi yönetmektedirler. Bu bankalardan meselâ
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
Şeker Bank köylerde okul yaptırmakla gerçi
vamla) — Her halde soru sahibi bir sükûnet
ikramiyeleri ve mevduatı azdır ama, kültür yö
içerisinde beni dinliyecektir. Üslûbu beyan ayni.
nü ile hizmet etmektedir, öbür taraftan iş Ban
ile insandır. Üslûbu beyan aynı ile insan oldu
kasının, Yapı Kredi Bankasının bu konularda
ğuna göre bu konuda başkaca beyanda bulun
kültür konularında hizmetleri olmuştur, bunla
maksızın simdi meselenin esasına dönmek isti
ra hepiniz şahitsiniz. Derlerki onlar, eğer biz
yorum,
bu ikramiye yarışını, hediye yarışını bir tara
Sayın senatörler, soru hanşi istikamette tev
fa bırakabilirsek memlekete büyük mikyasta
cih edilmiş ise cevap da o istikamette olmuştur.
hizmet ederiz derler; banka bunu ister genel
İzin verirseniz Hükümet olarak Sayın Başbaka
müdürler bu fikirdedir. Genel olarak bu iş üze
na soru sahibi tarafından tevcih buyurulan so
rinde ihtisası olan kişiler bunu benimser, fakat
runun ne olduğunu bir kere daha tesbit edelim.
Sayın Bakan böyle bir şeyin olmadığını söyle
Sayın soru sahibi aynen 28 . 1 . 1969 tarihli
mekle kısaca işin içinden çıkmak ister. Mev
soru Önergesinde 440 sayılı Kanunla kurulan
duat sahiplerinin paralarını bâzı bankalardan
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı
gizli ikramiyler sözleşmesiyle alıp öbür banka
kurulukların bu mey anda özellikle 7129 sayılı
lara devrettiği bir gerçektir. Yani bugün bir
Bankalar Kanununa göre kurulup işliyen ban
inceleme yapılmadan, bu şekilde olmuyor, yok
kaların yılbaşlarında diğer özel günlerinde ve
tur diye söylendiği zaman yarın biz bu delil
açtıkları yeni şubeler vasıtası ile müessese müş
leri şu bankadan şu bankaya, ikramiye günleri
terileri dışındaki kişilere dağıttıkları ikramiye
taşınan paraların, bir aylık bir ikramiye için
ve hediyelerin bir yıllık yekûnu nedir diyor, ve
miktarlarını tesbit edip getirirsek ki biliyorsu
diğer sorularını da buna bina ediyor. Sayın
nuz bu ar tik gerçek olan herkesin bildiği bir
Başbakana sorulan hu.^us özetle şudur :
durumdur sayın bakanın söylediği ile burada
Müessese, müfterileri dışındaki kişilere dağı
çatışacaktır. Bu bakımdan Sayın Bakandan
tılan
ikramiye dereceleri nedir, bir yıllık yekû
bu sorumuzun cevaplanmadığı kanaatiyle ben
nu nedir? Bendenizin verdiği cevap da bu.. Tet
bunu yazılı olarak arzu edeceğim, istiyeoeğim.
kikinizde idarelerden, bankalardan aldığımız
Ve böylece de bu gerçekleri mutlaka ortaya
cevapta, yaptığımız incelemede müesseselerin
koymaya çalışacağız. Saygılar sunarım.
müşterileri dışındaki kişilere bu namlar altın
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet
da bir şey dağıtılmadığını tesbit etmişiz, bunun
Sezgin...
cevabını veriyoruz. Eğer sayın senatör müşteri
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
lere ne hediye dağıtılıyor, ne ikramiye veriliyor
REFE SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Sa
diye sorsaydı bendeniz onun cevabını verirdim.
yın Başkan, muhterem senatörler, Yüce Senato
Soru bu değil, maksat ne ise hüküm ona göre
ya ve onun muhterem üyelerine sonsuz bir saygı
dir, bu suali tevcih buyuruyorlar, bunun ceva
içerisinde bulunmaktayım. Bu saygı duygusu içe
bını takdim ediyoruz. Bendeniz sayın senatörün,
risinde sayın soru sahibinin konuşmalarında
Saym Başbakandan soru önergesinin dışında,
kullandıkları kelimeleri benim kullanmam elbettamamen dışında vazıh olarak yazıldığını zan405 —
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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 buhmmıyan 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-
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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 clair Millî 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 AUhocagiVin, 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 saym üyeleri; Cumhuriyet Senatosu Kars
Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın sözlü sorusuna ce
vaplarımı arz ediyorum.
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1969 Nisan ayında Araş nehrinde vukubulan
taşkınlar şimdiye kadar zuhur edenlerin en
şiddetlilerinden biri olup, yapılan hesaplarda
feyezan debisinin takriben 2 200 metreküp sa
niye olduğu tesbit edilmiştir. Taşkınlar Mürşit
Ali, Çiftlik, Alican köylerinde problem yarat
mış, Doğan, Kaçarcalı kısmındaki su şebekeleri
ni de basmış ve takriben onbin hektar arazinin
su altında kalmasına sebebolmuştur. Takriben
dokuz Km. lik yeri her hangi bir zarar görme
miş, diğer kısımlarda yırtılma ve patlamalar
meydana gelmiştir. İğdır ovası taşkın korun
ması için mevcut ve takriben 45 Km. uzunlu
ğundaki şeddelerin hasar gören kısımları bakım
ve onarım faaliyetleri meyanmda ihya edilecek
ve ovaya şâmil taşkın korunması plânlama ça
lışmaları ise 1969 yılı sonuna kadar ikmal edil
miş olacaktır. Bu çalışmaların ikmalini mütaakıp, projenin tadili inşa ve rantabl bulunacak
ünitelerinin bütçe imkânları muvacehesinde
peyderpey inşaatları cihetine gidilecektir. Şed
delerin tamiri, 1969 yılı içinde tamamlanmış
olacaktır. Halen çalışmalar devam etmektedir.
Bunların dışında Araş nehri üzerinde inşa
edilecek ve Sovyetler Birliği ile müştereken
yapılacak olan Arpaçay Barajının tahakkuku
halinde de İğdır ovası taşkınları büyük ölçüde
azalmış olacaktır. Arpaçay Barajı İkinci Beş
Yıllık Plânla teklif edilen projeler arasında yer
almakta olup, inşaatına 1970 yılında başlanıl
ması ve 1973 yılında tamamlanması programlaştırılmış bulunmaktadır. Arz ederim. Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Sayın Ayrım.
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakanın
izahatına teşekkür ederim. Yalnız şunu belirt
mek isterim ki, uzun süredir Nisan - Mayıs
ayları içerisinde daima bu bölgedeki halk,
ördek yavruları gibi suyun içerisinde yüzer.
Ve ordu birlikleri yardıma
gelir,, diğer ka
yıklar Trabzon'dan gelir, bu vatandaşlar kur
tarılır, Kızılay işte biraz zeytin ekmek dağı
tıl'. Bu geçtikten sonra tekrar gelecek sene
ki feyezan beklenir.
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miktarı her senekinin aksine olarak 2 200 metrenıikâp olarak
geldi, fakat geçen sene bu
1 400 metremikâbdı yine 1 400 metremikabda
da köylerin durumları aynı idi. Hattâ imar
İskân Bakanlığı tarafından burada bir sürü
prefabrik evler yapılmaktadır. Fakat mesele
şu : Bizim köylümüz müstahsil olmaktan çık
mıştır, müstehlik bir unsur haline geldi. Hat
tâ bu yıl bu mıntakanın köylerine 2 500 ton
buğday yardımı yapıldı. Şöyle böyle ikibuçuk milyon demektir. Bizim en zengin köyle
rimiz, pamukla pirinç yetiştirmekte olan bu
köylerde bilhassa Kars, Ağrı ve Erzurum dı
şında iktisadi bakımdan çok iyi olan köyler,,
bu şedde evet 1969 yılında bitirileceği emir
buyuruluyor. Fakat ben şunu burada ifade
edeyim ki, 1970 yılında yine aynı akibet ola
caktır. Çünkü, şedde teknik vasfı haiz olarak
yapılmıyor. Bâzı yerleri toprak, bu Araş neh
rini tutmadığı için üzerinde beton kalıplar at
mak gerekir.
Benim tebarüz ettirmek istediğim husus şu
dur; sayın ilgililer bu konu üzerine eğilerek,
her sene hemen hemen şedde muayyen mıntakaJlardan patlıyor. Bu bölgelerde tahribata
uğrıyan bu bölgelerde beton mahmuzlar ve be
ton kaplamalar yapılsın, köylülerimiz de bu
sıkıntıdan kurtulmuş olsun ve bu köyleri müs
tahsil hale getirelim, teşekkür ederim. (Alkış
lar).
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
13. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, turneye çıkan tiyatro oyun
cularının uğradıkları tecavüze dair sözlü soru
su ve İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun
cevabı. (6/533)
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı burada.
Sayın Mebrure Aksoley burada. Soruyu okutu
yorum:.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına

Aşağıdaki sözlü sorumun içişleri Bakanı
tarafından cevaplandırılmasını arz ve teklif
ederim.
Mebrure Aksoley
istanbul Senatörü
Dsvlet Su iğleri tarafından bir şedde ya
Sözlü soru :
pılmıştır. Toprak olan bu şeddenin vermiş ol
Turneye çıkan (Marko Paşa Kabare Tiyatduğu imtihan yalnız hakikaten bu seneki su 1 rosu oyuncuları) 10 Mayıs 1969 da Antalya'da
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24 Mayıs da Bayburt'da (Eşşeği saldım çayıra)
adlı piyesi temsilden sonra din uğruna seyit
olacağız,, kelle isteriz, komünistlik aşılıyorlar.
Yuh sesleriyle hücuma uğramışlardır.

25 . 11 . 1969
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kendilerine tecavüz eden olmamış ve tecavüze
uğradıklarını beyan £den bir ihbar ve şikâyeti
de kanun mercilerine intikal ettirmemiş buUmmaktadırlar.

Kostümler, dekorlar, teyp ve diğer malze ı
Bu vesileyle sayın arkadaşıma arz etmek
me parçalanmıştır. Oyuncular Aspendos yo
isterim ki emniyet, asayiş politikamızda gerek
lunda gecenin karanlığında 10 Km. yol yürü
mânâ zabıta tedbirlerinin alınmasında, gerek
mek suretiyle canlarını ancak kurtarabilmiş I suç işliyenlerin takibinde dikkatli ve süratli
ler dir.
olmaya gayret sarf etmekteyiz. Bunu hassas bir
Bayburt'da temsilden sonra şehir dışında
görev olarak kabul ediyoruz ve mevcut imkân
mütecavizler oyuncuların bindiği münibüsü taş
ları en iyi bir şekilde kullanmanın gayreti idin
lamışlar, tiyatro sahibinin gözüne kırılan cam
de bulunduğumuzu arz eder, saygılar suna
lar girmiştir.
rım.
Mal ve can emniyetini ihlâl eden bu müte
BAŞKAN — Sayın Aksoley buyurun efencavizler hakkında her hangi bir işlemin yapı
I dim.
lıp yapılmadığının içişleri Bakanı tarafından
cevaplandırılmasını arz ederim.
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın
Başkan,
sayın senatörler evvelâ bakana teşek
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Haldun
kürle
sözlerime
başlıyayım. İkidir bu kürsüden
Menteşeoğ'lu,
«emniyet
konuları
üzerinde çok hassas olacak
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞElarını»
bize
vaad
ediyorlar
ve yüreğimize bir
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
ferahlık
veriyorlar.
daşlarım, Antalya İlimize bağlı SerüMi ilçssi
Ortaokul Aile Birldği yararına Markopaşa Karabs Tiyatrosu oyuncuları 9 Mayıs 1969 gecssi
ilçenin Zafer Sinemasında (Eşeği Saldım Çayı
ra) adlı müzikal komedi oyununu temsil etmiş
lerdir.
Temsil sonunda dağılan halkın bir kısmı si
nemanın kapısı önünde toplanarak, bu temsil
millî ve kutsal duygularımızı rencide etmiştir,
diyerek ve bilhassa Serd'kli olup o tiyatro eki
binde çalışan Kâzım Özsaym'a karşı tecavüze
teşebbüs etmiş, fakat bu tecavüz fiilî safhaya
intikal ettirilmeden zabıtanın aldığı tedbirlerle
önlenmiş, tahkikat yapılarak adliyeye intikal
ettirilmliştir. Ama adlî merciler bu sucu takibi
şikâyete bağlı gördüğünden - kanunlarımıza gö
re - ve fcöyîs de bir şikâyet dilekçesi mevcut
bulunmadığından yürütememiş duruma düşmüş
lerdir.
Yani dâva açmamışlardır, yahut açamamış
lardır.
Keza aynı tiyatro grupu 22 Mayıs 1969 gü
nü Gümüşhane İlimize bağlı Bayburt ilçesine
giderek 20,30 da anyı temsili icra etmişler ve
temsil mensupları aynı gece ilçeyi terketnıişlerdir. Zabıta kayıtlarımıza göre G-ümüşane va
liliğinden aldığımız yazılara müsteniden arz
ediyorum : Ne şehir içinde ne şehir dışında

Bu konu bana artistlerden biri tarafından
] aksettir.iuii. Bir genç, 22 yaşındaki bir genç
] -kızcağız; üziarüKten epeyi gün geçmiş olduğu
j halde avuçlarının içini gösterdi ve 10 Km. lik
ı yolu yaya, gece yarısı yürüdükleri zaman çalı| lardan avuçlarının içi el'an dikenlerle ve yırtık
1 bir haldeydi. Ben de çok etkilendim. Bu suali
». çordum. Zaman da üzerinden epeyi geçti. Ken| dilerine hiç şüphesiz ki, itimadediyorum. Yalj nız kendisi çok da küçük değildir. Dediğim ço1 cuğun ellerini gördüm, elleri paramparça idi.
j Epeyi korkmuşlar, büyük heyecan geçirmişler| dir. Bundan böyle, böyle hâdiselerin önlenmej sini bilhassa tekrar rica ediyorum.
I

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

i
11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
\ Nejat Sarlıcah'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev| kiirideki Hazineye ait arazinin tevziine dair Baş\ bakandan sözlü sorusu (6/534)
i

I
BAŞKAN — Sayın Başbakan adma Sayın
l Devlet Bakanı burada. Sayın Sarlıcalı?., Yok.
\ Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır.
]

j
15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
l Ekrem Özden'in, Gendik ve Spor Bakanlığının
\ ihdasına dair Beişbakeından sözlü sorusu (6/535)
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BAŞKAN — Sayın Başbakan adına Devlet
Bakanı Sayın Sezgin burada. Sayın Özden?..
Burada,
Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin buyurun.
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
E E F E T SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu Yüksek
Başkanlığından 7 . 11 . 1969 tarihinde Başba
kanlığa intikal etmiş bulunan soru önergesinin
cevabının hazırlanması ikmal edilememiş bulun
duğu cihetle yakın bir tarihte gelmiş bulunan
soru cevabının bilhassa 3 ncü maddesinde
«Spor ve Gençlik Bakanlığı Teşkilât Kanunu
hazırlığını» Yüce Senatoya ve soru sahibine arz
etmek bakımından bir mehil lûtfedilmesini istir
ham ediyorum.
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BAŞKAN — Sayın Bakan, ne kadar zaman
da olabilir?
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
REFET SEZGİN (Devamla) — 15 gün efendim.
BAŞKAN — Peki. Hükümete 15 gün mehil
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, Edirne'den Viyana'ya ka
dar Türk şehitliklerinin durumuna dair Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/539)
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok.
Sayın Aksoley burada. Soru gelecek soru günü
ne bırakılmıştır,

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1.— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 ve 2
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Bütçe ve
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/854;
Cumhuriyet Senatosu 2/2(18) (S. Sayısı : 1282)

(V

'

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var
okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
237 sayılı Taşıt Kariii.nr.na bağlı 1 ve 2 sa
yılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun teklifi tabedilip cayın üyelere dağıtılmış
bulunmaktadır. Görülme süresi dolmak üzere
bulunduğundan tasarının gelen kâğıtlardan
gündeme alınarak bütün Mors takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek iif ede
rim,
Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü
O.ıman Salihoğlu
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
teklifte mevzuubahsedilen kanunun müddeti
ayın 1 nde bitmektedir. îki görüşme günümüz
vardır. Yani birisi bugün, diğeri Perşembe gü
nü. Bu itibarla takriri oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 1282 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun teklifinin gündeme alınmasını oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun gerekçesinin okunup okunmamalı
nı oylarınıza arz ediyorum : Okunmasını kabul
edenler... Etmiyenler... Okunması kabul edilme
miştir.
Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın
üye?.. Yok.
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Kanun eli
mize gelmedi ki, bunun ne olduğunu bilelim?
BAŞKAN — Şimdi usulümüz bu sayın arka
daşım,
FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Bugün gün
deme alınacağını bilmiyorduk ki. Burada bil
meden elimizi kaldırıp indireceğiz veya çekip
gideceğiz.
BAŞKAN — Zaten bu kanunun müddeti
dolmuş vaziyette gelmiş. Eğer görüşülmezse otomatikman kanunlaşacak. Bu itibarla komisyon
başkanı gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını
teklif etti. Tüzüğümüze göre muamelesi yapıl
dı. Komisyon?.. Burada. Hükümet?... Burada.
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

O : 1

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde
yazılı; Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sa
yıştay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Danış
tay Başsavcılığı ve Yüksek Hâkimler Kurulu
Başkanına tahsis edilen binek otomobilleri, «Da
nıştay Başsavcılığı» ibaresi «Danıştay Başkanun Sözcüsü» şeklinde değiştirilecek, aynı ka
nunun (1) sayılı cetveline nakledilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir,
Teklifin tümü üzerinde, lehte - aleyhte söz
istiyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... EtmiyenBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa j 1er... Kabul edilmiştir. Teklif kanunlaşmıştır.
8.

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunekanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan Kredi Anlaşmasına dair Senato araştır- ması istiyen önergesi (10/23)
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Rahatsız.
BAŞKAN — Önerge sahibi rahatsız, Hükü
met burada,
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan
olaylara dair
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26)
BAŞKAN — Hükümet?.. Yok. (Devlet Ba
kanı burada, sesleri)
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın İçişleri Bakanı
cevap verecekler.
BAŞKAN — İçişleri Bakanı yok. İstemde
bulunan Sayın Ataklı?.. Yok. Başka birleşime
bırakılmıştır.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Şimdi bu konuşulur Sayın Başkan. Sorularda
olduğu gibi değildir, onu ikaz etmek istedim.

BAŞKAN — Evet işte başka bir güne bırak
tım yani gündemde kalacak demek istiyorum.
Dikkat buyurdunuzsa ifadem başka soru günü
ne demedim, başka bir güne dedim.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Hükümet var burada, öyle zannediyorum ki,
ben fikrimi ifade edemedim.
BAŞKAN — Efendim, bunu Dahiliye Vekili
cevaplandıracak. Önerge sahibinden sonra Hü
kümet adına Sayın içişleri Bakanı görüşecek.
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunekanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan Kredi Anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23)
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Bir maruzatım var.
Bundan önce gündemde kayıtlı bulunan, günde
min bir defa görüşülecek işleri arasında Sayın
Haydar Tunekanat'ın vermiş bulunduğu araş
tırma önergesiyle ilgili olacaktır. İzin verirse
niz arz edeyim.
Hükümet olarak bu Cumhuriyet Senatosu
araştırmasının açılmasını talebedeceğiz. O iti-
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barla eğer izin verirseniz bunun müzakeresinde
İçtüzük bakımından, soru sahibi, araştırma
önergesi sahibi burada olmamakla beraber bir
mahzur bulunmuyorsa bendeniz Hükümet adına
cevaplarımızı arz etmek isterim.
BAŞKAN — Şimdi efendim, bununla ilgili
maddeyi okuyayım müsade ederseniz, «önce
önergeyi verenler, sonra Hükümet adına ko
nuşacak bakan dinlenir, netice araştırma ko
misyonu kurulup kurulmamasma işari oyla
karar verilir.»
Yani demek istiyorsunuz ki, ben izahatımı
\ereyim, önerge sahibini dinlemeden izahatımı
vereyim, ondan sonra açılmasını talebedeceğim demek istiyorsunuz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu müm
kün değildir Sayın Başkan.
BAŞKAN — Anlıyorum, daha fikrimi be
yan etmedim. Yalnız burada benim üzerinde
durmak istediğim nokta şu: önergeyi veren
ler, deniyor. Yalnız Sayın Tunçkanat vermiş,
başka imza yok. Şu halde önce Sayın Tunçka
nat'm dinlenmesi, belki talebinden vazgeçebi
lir. Bu itibarla tüzüğe göre tam ve kâmil bir
işlem yapılması gerekmektedir. Bu itibarla
görüşmeye başlatamıyorum.
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Sayın Tunçkanat Heyeti Umumiyeye mâ
ruzâtını takdim etmiştir. Binaenaleyh, sıra Sa
yın Bakandadır. İçtüzüğün hükmü gereğince
Sayın Tunçkanat olmasa dahi kanaatim odur
ki, Sayın Bakan konuşabilir.
BAŞKAN — içtüzük buna cevaz vermiyor.
Ancak önergeyi veren..
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Konuştu,
BAŞKAN — Ne zaman konuştu?
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Konuştu,
altı ay evvel konuştu. Bunun müzakeresine baş
landı, Sayın Bakan bir mehil istedi.
BAŞKAN — Bir dakika sorayım efendim..
Tamam efendim.
SEZAİ O'KAN (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, 30 - 40 kişiyle yeni bir tatbikat icadetmiyelim.
BAŞKAN — Onun da bir usulü var beye
fendi. Ne demek istiyorsanız onu tatbik mev
kiine tüzük gereğince koyabilirsiniz.
Şimdi 18 . 2 . 1969 tarihinde bu isteğin
müzakeresine başlanmış, tüzüğün 135 nci mad
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desi gereğince önerge sahibi konuşmuş, Hükü
met adına konuşacak olan Sayın Bakan mehil
istemiş ve böylece kalmış. Şu halde kaldığı
yerden başlayabiliriz. Hükümet izahat vermek
istiyor. Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin bu
yurun efendim.
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) —
Sayın Başkan, muhterem senatörler; Tabiî Üye
Sayın Tunçkanat Karadeniz bakırları için ku
rulması düşünülen tesisler bakımından Ameri
ka Birleşik Devletlerinden alman 30 500 000
dolarlık kredi anlaşması bakımından Yüce Se
natoya bir araştırma önergesi takdim etmiş
bulunmaktadır.
Öteden beri bâzı vesilelerle gerek Yüce
Senatoda, gerekse Millet Meclisinde ve zaman
zaman basında, kamu oyunda bu mesele dile
getirilmiş bulunmaktadır, işin aslını, esasını
ortaya koymaksızm, birtakım peşin hükümler
le bu mesele sanki içerisinde ve altında başka
konular varmış gibi takdim edilmektedir. Bu
itibarla meselenin esasına girişmeden önce HüKümetiniz bu araştırma önergesinin Yüce Se
nato tarafından kabul edilmesini istirham et
mektedir.
Bu önergeyi kabul ediniz ki, gerçekten Tür
kiye'nin millî menfaatları korunmuş mudur,
korunmamış mıdır, Türkiye'nin bağımsızlığına
aykırı bir işlem yapılmış mıdır, yapılmamış
mıdır, bu ithamlar ne dereceye kadar varit
tir veya değildir; bu mesele ortaya çıksın.
Bu mesele ortaya çıksın ki, bu kabil iş
lerde, bu meselelerde hem icrada vazife alan
lar, hem de bu kredi muamelelerini, her kredi
işlerinde olduğu gibi, müzakere eden, karar
safhasına kadar getiren idaremizin mümtaz
memurları şaibeden kurtulsunlar. Bunu bütün
sayın senatörlerden ve mensubolduğumuz A. P.
Grupunun mümtaz senatörlerinden bilhassa
istirham etmekteyim.
Bu girişten sonra meselenin, Senatonun za
bıtlarına intikalini temin bakımından, ne oldu
ğu ölçüleri içerisinde, zamanınızı suiistimal et
memeye âzami itina göstermek suretiyle arz et
meye gayret edeceğim.
Evvelâ 29 Ekim 1968 günü Cumhuriyet Ga
zetesinin ikinci sayfasında olaylar ve görüş
ler sütununda Sayın Tunçkanat, «Yeni bir ka-
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pitülâsyon örneği» başlıklı bir başmakaleyi,
bir yazıyı kaleme almış ve bu beyanı yapmış
bulunmaktadır.
Bu makalede; Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
Karadeniz bakır projesinin dış finansman mas
raflarını karşılamak üzere 31 Mayıs 1968 ta
rihinde imzalanmış olan kredi anlaşmasından
söz etmek istediğini beyan ile, bu anlaşmanın
bükümlerini kendi görüş açısından tahlile tabi
tutarak Türkiye'nin başarılı Devlet teşebbüsle
rini yıkarak, bunların yerine Amerikan kont
rolünde suni bir özel teşebbüscülüğü hâkim kıl
mayı asıl amaç güden modern kapitülâsyon
ların yurdumuza hangi yollardan girerek, na
sıl yerleşmekte olduğunu Hükümetin, içişleri
mize yabancı müdahalesinin her türlü şartına,
bu kredi anlaşması ile, boyun eğdiğini iddia et
miştir. iddia, gerçekten çok ağırdır. Bu iddia
varit ise böyle bir anlaşmayı imza edenlerin
her halde Türkiye'de Yüce Divana gitmesi ge
rekir. Bu kanuna tabi olan şahıslar bakımın
dan onunla irtibatlı şahısların da, irtibat dere
celerine ve kanun hükümlerine göre, gerekli
kanunî takibata mâruz kalmaları ieabeder. Do
kuz noktada iddiayı toplamak mümkündür.
1. Dış piyasada çok aranan bakırın çıka
rılması, izabe edilmesi ve pazarlanmasının yeni
kurulacak tesislerle birlikte Etibank'm elinden
ahnarak özel teşebbüse devredildiği.
2. Kredinin proje için lüzumlu mal ve hiz
metlerin Amerikadan satmalmması şartına
bağlı bulunması sebebiyle, tesislerinin pahalı
ya mal olacağı.
3. Satmâlınacak malzemenin Amerikan
gemileriyle taşınması ve Amerikan sigorta şir
ketlerine sigorta ettirilmesi, kredi şartlarından
bulunduğu cihetle, borcun büyük bir kısmının
nakliye, sigorta ve hizmet masrafları olarak
Amerika'ya ödeneceği ve fakat
Türkiye'nin
borç ve faizini 40 sene müddetle ödemeye de
vam edeceği,
4. Hükümetin kurulan şirketi hiçbir su
rette kontrol edemiyeceği, şirketin Amerikalı
ların arzusuna göre kurulacağı, kilit noktala
rına Amerikalıların seçtikleri kimselerin geti
rileceği,
5. Amerikan Yardım Kurulunun bu şir
ket üzerinde Türk Hükümetinin her türlü
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kontrolünü önlediği, buna mukaibil kendilerine
kontrol yetkilerini temin ettikleri, kredi se
bebiyle şirkete baskı yaparak çalışmalarını ar
zu ettikleri istikametlere çevirebilmek üzere
tesir yapabilecekleri,
6. Etibank'm kontrol ve murakabe yetki
sinin de konu ile ilgili tesis ve fabrikalarını bıi
şirkete devretmiş olacağı sebeple kaldırılmış
olduğu,
7. Etiıbank'ca devredilecek tesislerin Ame
rikan Yardım Teşkilâtının şayanı kabul göre
ceği, bir hurda fiyatı ile devredileceği,
8. Etibank'm elindeki üç bakır cevheri
bölgesinin çok düşük bir fiyatla şirkete devre
dileceği,
9. Hükümetin, şirketin kuruluş statüsünü
muhafaza etmeyi taahhüdettiği, bu sebeple bah
se konu şirkete 40 sene müddetle dokunulmaz
lık sağlandığı, bu dokunulmazlığın Anayasa
nın bu gibi özel teşebbüslerin devletlestirilebileceğine dair olan hükmüne aykırı olduğu Sa
yın Tunçkanat tarafından bir düşünce olarak
kabul ve kredi anlaşmasının kapitülâsyon hü
kümlerini getirdiğini de ilâve ve beyan etmek
tedir.
Deühal ve kesin olarak şunu söylemekte za
ruret vardır, sayın senatörler. Karadeniz bakır
işletmelerinin dış parla ihtiyacını temin maksadiylle imzalanmış bulunan kredi anlaşmasında
mündemiç bulunan hükümleri böylece yorumlıyarak fevkalâde ağır bir ithamın mesnedi say
mak; finansman meselelerinde, bugünkü dünya
nın kredi alışverişi usulerinde, kredi anılaşmala
rının tatbikatı gibi meselelerde sureti katiyede
bilgi sahibi olmamaktır. Kurulan şirketi ithamkâr şekilde, olması lozımgelenden, suni bir gay
retle, farklı anlamakla, velhasıl meseleyi taraf
sız bir gözle ve dikkatle incelemeden bir fikri
sabitin icalbettirdlği istikamette gayret sarf et
mekle kabili izah bulunmaktadır.
Kapitülâsyon iddiasına mesnet alınan kredi
hükümlerinin, istisnasız olarak, hepsinin iddia
edilen istikamette anlaşılmaması lâzımdır. Bun
lar, bütün kredi anlaşmalarında tabiî olarak
hükme bağlanan hususlardır. O kadar M, 1950
yi mebde olarak alıyorum, hattâ ondan evvel
ki devirlerde; ondam sonraki zamanlarda, 1960
ihtilâlinden sonra gelen bütün hükümetler za
manında yapılan kredi anlaşmalarında bu ka-
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bil hükümler mevcuttur. Bunlar, Araştırma I lacak bdr şirket 'kurulmuş ve lüzumlu yalarımın
Komisyonunun tetkiki sırasında ortaya çıka dış ödemelerini miiımküm kıllacak bir kredi an
caktır. Bizi teyit için, tenlkid edilen huisusatın laşması temin edilmiştir.
çoğunun standart hükümler haslığı altındaki
Şimdi, Sayın Tumıçkanjat tarafından vâki
bölümde bulunduğunu, beyan etmek kâfidir.
olan iki iddiayı, bu açıdan, iki noktada topla
Yine görülecektir ki, bu kredi anlaşması mak mümkündür.
iki ana husustan terekkülbetmektedir.
Birisi; özel teşebbüs prensipleri ile çalışa
cak
bir şirket eliyle (bu işin yurütlüllmesine ne
Birisi; kredinin vâdesi, kredinin faizi ve |
den lüzum görüldü?
miktarı,
ikindisi; kendisine göre iyi almayan batta
ikincisi; bütün kredi anlaşmalarında, bu
ağır
ithama sebebiyet veren knedi anlaşması
memlekette yapılan kredi anltaşmialannda, uy- ;|
hükümleri
neden kabul edildi?
gulanan ve asıl kredi anlaşmasına ilsak edi
Bu
iki
noktayı
müsaadenizle inceliyeceğim:
len standart hükümlerin içerisindedir, her mem
leket için böyledir, değişmemektedir her za
man da böyle olmuiştur.
Meseleyi anlamak ve vuzuha kavuşturmak
için Kanaderiiz balkırları üzerindeki tasarrufun
ne olduğunu açıkça ortaya koymakta bir zaru
ret vardır.
Memleketimizin muhtelif bölgelerindeki ba
kır madenlerinin özelikle; Murgul, Küre ve Esbiya madenlerinin istihsalini artırmak mâksadiyle tesislerin idaresinin birleştirilmesini, bu
maksatla bir şirket kurulmasını ve bu şirket
eliyle izabe tesisleri kompleksimin birleştirilme
sini, tevsi ve geliştiriimeSiinlim sağlanmasını, ge
rekli yeni tesislerin inşa ve teçhiz edilmesini,
Samsun'da yeniden yılda kırk bin ton blister
bakır kapasiteli izabe tesisleri ve bu tesislerle
ilgili sülfrilk asit ve diğer tesislerin de birlikte
olmasının teminini mümkün kılmak üzere özel
teşebbüs prensipleri ile çalışacak bir şirketin
kurulmasını teşvik ve gerekli vasatın sağlan
ması yolunda çaba gösterilmiştir.
Karadeniz Bakır cevherlerinin daha iyi iş
letilmesini, yıllik istihsallerim büyük ölçüde ar
tırılmasını, memleketimizin bilhassa gübre sa
nayii alanında büyük ihtiyaç maddelerinden,
olan sülfrik asidi bu bakır kompleksinin de
ihtiyaçları ile ahenkli (bir şekilde temin ve di
ğer yan ürünlerin istihsali ile büyük bir iş sa
hasının açılması maksadıma matuf olan bu gay
retler, başlıca iç ve dış finansmanın temini ile
özel teşebbüs karakterli bir şirketle idare edil
mesi fikrinin gerçekleştirilmesi sekilinde ifade
edilebilir. Hükümet, bu gayretlerin içerisine
girmiş, ibu gayretler 'semere vermiş, Karadeniz
balkırlarının daha iyi işletilmesini mümkün kı

Geçen dönem içerisinde Hükümetin, Barflâmentonum tasvibinden geçmiş bıılurnan progra
mına ve takilbetmekte bulunduğu iktisadi poli
tikaya uygun alarak, Devlet kontrolümde olma
sına kati lüzum ve Zaruret bulumimıyam iktisadi
faaliyet grupumla giren bakır işletmelerinden bîr
kısmının özel teşebbüs karakterli bir şirket ma
rifetiyle geliştirilmesi karları, sağhyiacağı çeşit
li faydalar sebebiyle, bize göre şüphesiz doğru
dur. Böyle bir kuruluş gerek çalışma ve gerekse
ticari sahada serbest ve süratli karar alma v©
uygulama yetkisine de sahinbolacağımdam kârlı
ve verimli çalışma istikametimde her türlü salâ
hiyeti haiz oladaktır. Bilhassa ihraç konuşumda,
ilişkiler kurmak mecburiyetinde olduğu Batı
âleminin benzer teşekkülleri statülerinin de
tamamen aynı olması şüphesiz ki, iyi ilişkiler
kurulması ve başarılı sonuçlar sağlamasını müm
kün. kılacaktır. Ayrıca, Batı grupuna dâhil olan
finansörlerin ekonomik faaliyetler için talebedilen kredilerde özel teşebbüs fikrini destekledik
leri de bilinen bir vakıadır. İşte, bu düşünceler
le, Karadeniz bakırlarının özel teşebbüs karak
terli bir Türk şirketi marifetiyle geliştirilmesi
kararlaştırılmış ve 300 bin hisse itibariyle, bun
dan önceki celselerde zaptı sabık hakkında yap
tığım konuşmada arz ettiğim üzere, 153 bini hâ
miline muharrer ve 147 bini de nama muharrer
hisse senedi ile bir Türk Anonim Şirketi kurul
muştur. Bu şirketin muhtelif bankalar tarafın
dan satmalmmış bulunan 153 bin hissesinin 06
bin hissesi halkın satmalmasma tamamen açık
bulunmaktadır. Nama muharrer 147 bin hisse,
tamamen Etibanka aittir. 28 . 5 . 1968 gün ve
3365 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayınlanan esas mukavelesinde açıkça kaydo-
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lunduğu üzere, tamamen % yüzü Türk olan ger
çek ve özel kişilerden kurulmuş bulunan bu şir
ketin hisse miktarları şöyledir :
% 49 Etibank,
% 25 Türkiye îş Bankası,
% 12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
% 7,3 Türkiye Vakıflar Bankası,
% 3 Akbank,
% 3,3 Endüstri Holding Şirketi ki, (Yapı
Kredi Bankasının temsilcisidir.)
Geriye kalan 20 bin hisse de, beşer bin lira
lık hisseler halinde, iki üç celse önce zapta tes
cil ettirdiğim Türk şahıslara aittir.
Böylece Etibankın büyük hissedar olması se
bebiyle kurulan şirket hem özel sektör karakter
lidir, hem de müessir bir Devlet kontrolunda
olacaktır.
Buraya kadar açıklanan hususlarda neden
özel sektör suali hem cevaplanmış, hem de şir
ketin nasıl bir özel sektör olduğu da, zannedi
yorum, açıklığa kavuşturulmuştur. Bu sebeple
bakırların Etibankın elinden alınarak özel teşeb
büse devredildiği iddiasının gerçekle ne derece
ilişkili olduğu da meydana çıkmaktadır. Etiban
kın elinden hiçbir şeyin alınması söz konusu de
ğildir. Ancak, Etibankın daha iyi bir bakır işlet
meciliği için memleketimizin muteber ve tama
men millî olan müesseselerle işbirliği söz konu
sudur. Talep vukuunda tasarruf sahibi olan hal
kın işletmeye iştiraki söz konusudur. Bizim eko
nomik politikamıza uygun halk yararına güzel
bir teşebbüs ve doğru bir karardır.
Şimdi de, ithamın ağır mesnetlerinden biri
sini teşkil eden kredi anlaşması ile ilgili hüküm
lere gelelim.
Deniliyor ki, «Amerikan malzemesi pahalı
dır. Kredi, malzemenin Amerika'dan satınalmmasmı âmirdir. Bu sebeple tesisler pahalıya mal
olacaktır.» iddia budur. Bu noktaya girmeden
önce, bununla ilişkili olarak bugün dünyada
kredi müessesesinin nasıl işlediğine kısaca bir
göz atmada zaruret vardır.
îster Devlet, isterse banka kredileri olsun,
kredi muameleleri, krediyi veren devlet veya
bankanın, krediyi alanın içinde bulunduğu şart
lara bağlı olmaksızın, düzenlemiş bulunduğu ni
zamlar içerisinde cereyan etmektedir. Yani, finansör devletler; verecekleri kredilerin hangi
şartlarla verilebilir olduğunu, talebeden devlete
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veya kredinin kullanılacağı işe bağlı olmaksızın,
anahatları ile önceden tesbit etmişlerdir, Dünya
Bankası ve bağlıları ile, Avrupa Yatırımlar Ban
kasında da benzer talimatnameler vardır. Evvel
den tesbit edilen bu husus içerisinde müşterek
olan kayıt şudur :
Şayet krediyi veren devlet ise, kredi o mem
leketten satmalmacak mal ve hizmet için kulla
nılabilir. Eğer, krediyi veren banka ise, kredi
bankanın ortağı bulunan memleketlerden alına
cak mal ve hizmetler için kullanılabilir. Yine
müşterek olan diğer bir nokta da; krediyi kul
lanan, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti mümkün
olan en ucuz fiyatla elde ettiğini vesika ile ispat
etmeye mecburdur. Bir diğer ifade ile, yani bir
devletten kredi alınmış ise, bu kredi ile satmalınacak mal ve hizmetlerin o memleketin mütaahhit, imalâtçı veya müşavirleri arasında açık re
kabeti sağlıyan ihale yolu ile alınması ve eğer
banka kredisi ise, banka ortağı olan memleket
ler firmalarının teklif verebildikleri bir ihale ile
temin edilmiş bulunduğu belgelere bağlanmalı
dır. Müşterek, önemli olan bir diğer husus da;
finansör devlet veya bankanın muayyen kredi
hacmi ile, diğer bir tâbirle, kredi taleplerini ka
bulde imkânlarla bağlı olduğudur. Binaenaleyh,
kredi almak istiyen memleketlerin, projelerin
getireceği yıllık gelirleri ve dolayısiyle projenin
geri ödeme kabiliyetini göz önünde tutarak, kre
di alması ve mümkün kaynakları ona göre kul
lanması her halde aklın icabıdır. Şayet böyle
yapılmaz ise, kredi kullanma hacminin çok dü
şük kalacağı da apaçık bellidir. Bu sebeple kre
di alma durumunda bulunan memleketler kredi
anlaşmaları ile her defasında ayrıca tesbit olu
nan faiz, ödemesiz periyot, itfa müddeti o mem
leketteki mal ve hizmet fiyatları ile, kredinin te
min edilememesi halinde, projenin gecikmesin
den doğacak zararları hesaba katarak kendileri
için bir hesap yaparlar. Bu hesap uygun netice
verir ve daha uygun sonuç verecek bir kredi
bulunması ihtimali olmaz ise o krediyi talebedemez.
Karadeniz bakır projesi için kredi temin et
me yolu da, şüphesiz biraz önce izah ettiğim şe
kilde, cereyan etmiştir. Bu kredinin miktarı 30,5
milyon dolardır. İlk 10 sene anapara ödenmiyecek, yalnız % 1 faiz ödenecektir. Mütaakıp 30
sene eşit taksitler ile anapara ödenecek ve bu
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devrede anaparaların ödenmemiş kısmı için
% 2,5 faiz verilecektir.
Çok dikkate şayan bir husus; erken ödeme
nin mümkün bulunduğu açık bir gerçek olması
na rağmen; bu, anlaşmada ayrı bir hüküm ha
linde de sevk edilmiştir.
Bunu, şunun için arz ediyorum : 40 sene vâ
de ile alınmış bir kredi, senede 40 milyon dolar
döviz tasarrufu sağlıyacak bir proje için Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti, istediği zaman 40
milyon doları vermek suretiyle, anlaşmayı tama
men ortadan kaldırma hakkını, konulan bir hü
küm ile elinde mahfuz bulundurmuştur.
Kredi verme ve almanın milletlerarası tea
müllere, şartları itibariyle uygun; ödeme süresi
ve faiz nispetleri itibariyle, genel ortalamaya
göre çok iyi olan bu kredinin şartları ile Amerika'daki mal ve hizmet belirlerinin fiyatları he
saba katılmış ve bu kredinin alınması kararlaş
tırılmıştır.
Şimdi, deniliyor ki; «Amerika'da mal ve hiz
met belirleri pahalıdır, onun için tesis pahalı
olacaktır» açıklanan şartlar içinde bu iddianın
doğru olmadığı aşikâr olmakla beraber biran
için iddianın doğruluğu kabul edilse, ne yapmak
lâzımgelirdi? Sorusunu sorarak bunun cevabını
aramak lâzımdır.
Biz, bunun da araştırmasını yaptık. Üç al
ternatif karşımıza çıktı. Ya, daha iyi bir kredi
temin etmek gerekir; yahut da, tesis peşin para
ile yapmak lâzımdır; veyahut da, tesisi daha bir
müddet yapmamak gerekir. Daha iyi bir kredi
bulmak, şüphesiz ki, doğru bir çözüm yoludur.
Ancak, takdir buyurulacağı üzere, daha iyi bir
krediyi bulmak imkân meselesidir. Bundan daha
iyi bir imkân bulunamamıştır. Çok iyi şartlarla
temin edilmiş olan bir kredinin bu açıdan ten
kidini, kredi mekanizmasının işleyiş tarzını bi
len herkes tarafından gayrimümkün görmek ge
rekir. Tesislerin döviz ihtiyacının peşin para ile
karşılanmasının, içerisinde bulunduğumuz şart
lar itibariyle, tesisi bir müddet yapmamak alter
natifi demektir ve ondan farksızdır. Tesisin g'eciktirilmesinde memleketin kaybı olacağı da hesaJben sabittir. Aslında bizim çok iyi yürütemediğimiz bir noktayı burada ifade etmek istiyo
rum, kadirşinas olarak, o da şudur :
Bu kredinin gelir anlaşması uzun müzakere
ler neticesinde yapılmış ve şirketin kurulması
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uzun bir zaman sürmüş olduğundan bir sene
kaybetmiş bulunmaktayız. Ben, öyle ümidediyorum ki; bize, «neden bir sene daha önce bitirilmedi de memlekete 40 milyon dolar tasarruf
sağlanmadı?» şeklinde bir sual tevcih edeceksi
niz ve o yoldan bir muahezeye mâruz bırakacak
sınız. Onun cevabını vermek biraz zor idi.
Mal ve hizmet belirlerinin Amerika'da pa
halı olduğundan hareketle krediyi yermek; bil
gi ile, samimî düşünce ile, memleket menfaatleriyle bağdaşmamaktadır. Bakır kredisi, şartlan
itibariyle, iyi bir kredidir. Sayın senatörün bu
iddiasını da haklı bulmaya imkân yoktur. Çün
kü, Amerika'dan kredi alan tek Avrupa devleti
Türkiye değildir. Belki Avrupa ülkeleri içerisisinde krediye muhtacolup da, en az kredi alan
Devlet de Türkiye'dir.
«Satmalmacak malzemenin Amerikan gemi
leriyle taşınması, Amerikan sigorta şirketlerine
sigorta ettirilmesi, alman kredinin nakliye, si
gorta, ve hizmet masraflan olarak Amerika'ya
ödenecektir; fakat, Türkiye, borç ve faizi 40 se
ne müddetle ödiyecektir» şeklindeki iddiayı da
dikkate aldığımız zaman şu noktayı tesbit etme
mizde fayda vardır.
Bir kredinin itfa süresinin uzun oluşu hiçbir
zaman ve hele imkânlar elverdiği takdirde, er
ken ödemenin kesinlikle belli olduğu hallerde,
tenkide mesnedolamaz. Sayın senatör, bunu tenkid ediyor.
Ödeneceği belirtilen faizin miktarları da
cari faiz nisbetlerinden çok düşüktür. Bu da,
kanaatimize göre, şayanı tenkid olamaz. Bu se
beple iddia, kredinin lehine söylenecek hususatm kasden aleyhe söylenmesi veya anlaşılama
mış olması haliyle kabili izahtır.
Nakliyenin hepsi değil, nakliyenin standart
hükümlerde olduğu gibi, % 50 sinin Amerikan
bandıralı ticaret gemileriyle taşınacağı, filha
kika kredi anlaşmasının şartlarmdandır. An
cak, hakkaniyete uygun ve mâkul ücretlerin dı
şına çıkılmıyacağı da aynı maddenin hükümlerindendir. Burada ister, istemez tenkidi yapan
bakımından, insan takrebüsselâte âyetini hatır
lıyor. Mâkul ücretlerle Amerikan bandıralı ta
şıyıcı bulunmaz ise durumun müzakere konusu
olacağı da gayet açıktır.
Mütebaki % 50 nin memleketimiz gemileriy
le taşınacağı mümkündür. Bu hükmüm, 16
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Ağustos 1968 günlü Resmî Gazetede yayınla
nan Anlaşmanın tetkikinden de açıkça anlaşı
lacağı veçhile, biraz önce de işaret ettiğim üze
re, standart hükümlerdendir. Yani, yalnız mem
leketimiz anlaşmaları için hazırlamış olmayıp,
AlD den kredi alan bütün memleketlerin peşi
nen kabul ettiği, AID kredi nizamının bir ica
bıdır ve şimdiye kadar AlD den alman bütün
kredilerde, hafızam beni aldatmıyorsa, tetkik
etmiş idim, Millî Birlik Komitesi zamanında
Ereğli Demir Çelik - için yapılan kredi Anlaş
masında, öyle zannediyorum, ondan sonraki
Hükümetler devrinde yapılan anlaşmalarda, da
ha evvelki Hükümetler zamanında yapılan kre
di anlaşmalarında bu hükümler aynen standart
hükümler içerisinde mevcuttur. Ama. nedense
bir talihsizliğimiz bu bakımdan devam etmekte,
bizim iktidarımız zamanında yapılan standart hü
kümler itham mesnedi teşkil etmekte, bizden
öncekiler itham mesnedi teşkil etmemektedir.
Esasen itham mesnedi olacak bir konu, hiçbiri
sinde de mevcut değildir.
Hükümetin, şirketi kontrol edemiyeceği id
diası, sureti katiyede doğru değildir.
Şirket Türk Ticaret Kanununa göre kurul
muş, ortakları tamamen Türk olan bir anonim
şirkettir. % 49 hissesi Etibanka aittir. Kredi
anlaşmasında iddiayı sabit kılacak hiçbir hü
küm mevcut değildir. Bahse konu şirketin
% 49 hissesi, bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan
Etibanka aidolduğu cihetle, şirket üzerinde mü
essir bir Devlet murakabesinin bulunduğu da
açıktır. Zira, Etibankm murakabesi sırasında
Etibankm ortak olduğu müesseselerin durumu
da şüphesiz inceleme konusudur. Bu sebeple,
iddia kabule şayan olamaz.
Amerikalıların arzusuna göre şirketin kuru
lacağı, kilit noktalarına da yine Amerikalıların
seçtikleri kimselerin getirileceği iddiası da asıl
sızdır. Şirket, uzun süreden beri çalışmış, kilit
noktalarına vazifeliler tâyin edilmiştir. Bunla
rın hepsi, Karadeniz Bakırları Türk Anonim
Şirketi içerisinde Türk vatandaşlarımızdan,
Türk teknisyenlerimizden seçilmiş zevat tara
fından idare edilmektedir. Bugünkü durum
da budur, kurulduğu gündeki durum da bu
dur. Bu istikâmette bir tatbikat yapılmıştır.
İddia istikâmetinde hiçbir personel, şirketin
idaresinde vazife almamıştır, kilit noktasında
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da vazife almamıştır. Kredinin işlemeye başla
ması için, anlaşmaya konulan şartlarla, şirke
tin kurulup krediyi kullanabilir hale gelme
sini tesbit eden ve kredi kullanıldıktan sonra
salâhiyetsizlik beyanı veya Türk kanunları
icabı olarak şirketin çalışmasına engel hususatm doğmaması gibi, tamamen hukukî mâna
da bir tetkiki mümkün kılabilecek evrakı müsbitenin verilebileceği hükme bağlanmıştır. De
niliyor ki, «evrakı müsbitenin verilmesi kâfi
değil. Madde Öyle tertibedilmiştir ki, verilen
bu evrakın şekil ve muhteva bakımından AİD
tarafından tatminkâr görülmesi şarttır gibi»
bir netice çıkarılmakta ve «işte bu madde
gereğince verilecek evrak tetkik edilecek, üst
kademe personeli Amerikalılar tarafından be
ğenilmez ise, tasdik edilmiyecek, dolayısiyle
kredinin işlememesi bahis konusu olacak, böy
lece bir baskı ortamı yaratılıp istenilen kişile
rin tâyini için ilgililer zorlanacaktır.»
iSayın senatörler, böyle bir şey sureti ka
tiyede bahis konusu değildir, olmamıştır da.
Bu beyan ve iddiayı asıl ifade ettiği mâna
ile değil, bir vehme bağlı olarak, gerçeklere
uygun düşmiyecek tarzda anlamak ve izah
etmekten başka çare yoktur. Anlaşma orta
da, hükümler ortada, tatbikat ortada. Ama,
zan ve tahmin ile, istidlal yoliyle birtakım
neticeler çıkarılarak itham konusu yapılmak
tadır. Bir Devletin diğer bir Devlet ile yap
mış olduğu anlaşmada kelimelerin gerçek mâ
naları dışında bir mâna ile anlaşılabileceğini
iddia etmek, bilmiyorum ki; bu, mantığın dı
şında başka nasıl izah edilebilir.
Karadeniz projesinin dış finansmanı ile
ilgili ikraz anlaşmasının hiçbir maddesi, bu ba
kırların daha iyi işletilmesi için kurulmuş
olan şirketin her hangi bir faaliyetine, zamamana bağlı olarak veya olmıyarak, bağlayıcı
her hangi bir şart getirmemiştir. Şirket, bir
Türk şirketidir. Kendi kuruluş mukavelena
mesi ve Türk kanunlarına tabidir ve şirket he
men böyle icrayı faaliyet etmektedir. «Eti
bankm şirket üzerindeki murakabesini önliyebilmek için, elindeki parası, tesis ve fabrika
ları, arsaları yine Amerikan yardım teşkilâ
tının şayanı kabul göreceği bir değerlendirme
ile hurda fiyatına bu şirkete devredilecek
tir» gibi her yönü ile asla varit bulunmıyan
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bir iddia da Sayın Tunçkanat tarafından or
taya konuluş (bulunmaktadır.
Sayın senatörler, bir şirketin % 49 hisseda
rının o şirket üzerinde hiçbir murakabe hakkı
olmıyacaktır demek, izahı olmıyan mesnetsiz bir
iddianın sahibi olmıya insanı mahkûm ettirir.
Deniliyor ki, «Etibankın kontrol ve murakabe
sini kaldırmak için elindeki parası ve malı şir
kete devredilmektedir.» Evvelâ, murakabe hak
kı bu ortağın, ortak olduğu bir şirkete ucuz ve
ya pahalı mal ve tesis devretmesi ile alâkalı bir
husus değildir. Murakabe başkadır, bu kısım
başkadır, ikisini birbirine karıştırmamak lâ
zımdır. Bir şirketin müessir murakabe hakkı,
onun şirkette sahibolduğu payla ifade edilir,
payla ölçülür. Ne hissesi var ise, hisse miktarınca bir murakabe hakkı bahis konusudur. Kanu
ni durum da bu olduğuna göre, şu suali sormak
gerekiyor: Mal ve tesis delili, Etibankın şirket
ortağı olarak hissesini mi azaltıyor da muraka
be hakkı önlenmiş oluyor? Elbette böyle bir
şey yoktur. Mevzuat hükümlerine ve kuruluş
mukavelenamesine göre böyle bir hal mümkün
de değildir. Karadeniz Bakır Şirketinin en bü
yük ortağı Etibanktır. Dolayısiyle şirket üze
rimde en büyük murakabe hakkı Etibanka ai'fctir. Devredilecek mal veya tesisin Amerikan
yardım teşkilâtının şayanı kabul göreceği bir
değerlendirme ile hurda fiyatına devredilebi
leceği iddiası da doğru değildir. Zira, ikraz an
laşmasının 3 ncü maddesinin 3 - 0 -1 bölümü (i)
fıkrası aynen şöyledir: «Finansman plânı uya
rınca Etibankın şirkete gerek nakdî sermaye ve
gerekse elinde bulunan kıymetleri, menkul pi
yasa fiyatlarına uygun olarak, hurda değil, men
kul piyasa fiyatlarına uygun olarak, borç vermek
suretiyle iştirak ettiği veya etmesinin resmen
karar altına alındığını gösterir belg«de devre
dilecek kıymetlerin değerlendirme tarzı da be
lirtilecek ve bu tarz AID ce kabule şayan görü
lecektir.» şeklindedir. iddiayı bu şart altında
tahlil etmeden evvel bir hususu kaydetmekte za
ruret görüyorum.
Sayın senatörler, kredi talebödilen müessese
ler, verecekleri kredimin, geri ödemeyi mümkün
kılacak bir tesis veya faaliyette kullanılmasını,
bu suretle geri ödeme imkânlarının garanti al
tına alınmasını, bidayeten tetkik ve tesbit eder
ler. Kısa bir ifade ile, rantabl olmıyan projelere
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bugün kredi verilmemektedir, tlâve olarak, te
sisin ekonomik hesaplarda öngörülen sürede in
şasını mümkün kılacak iç para imkânlarının da
temin olunabileceğini ve böylece kurulması mu
tasavver tesisin her hangi bir finansman açığı
nın olmadığım keza kredi verenler tesbit ve
tetkik ederler. Bu husus, ister banka, ister dev
let kredisi olsun, bütün finansörler tarafından
istisnasız talefbedilen şartlardandır, verecekleri
kredinin emniyeti bakımından. Bu cümleden ola
rak şirket finansman plânına, tabi olarak, kre
dinin işlemeye başlamasından evvel tesbit olun
mak üzere bu hususa ilişkin belgelerin ibrazı
karar altına alınmıştır. Finansman plânı, şüphe
siz, Etibankın şirkette devredeceği kıymetleri de
ihtiva edecektir. Mesele, bu kıymetleri değer
lendirme usulünüm ne olacağıdır. Anlaşmada bu
değerlendirmenin menkul piyasa fiyatlarına uy
gun olacağı kaydolunmüştur. Biraz önce mad
deyi okumak suretiyle ıttılaınıza arz ettim. De
ğerlendirme tarzının AID ce kabule şayan gö
rülmesi şartı, bu kıymetlerin hurda fiyatına şir
kete devredileceği mânasına asla gelemez. «Öy
le ise neden AID ce kabule şayan görülme şartı
konulmuştur?» suali iddia edenler tarafından
sorulabilir. Onun da sebebi şudur; aslolan te
sisin vücuda gelmesi için lüzumlu iç paranın da
evvelden garanti altına alınması ve değerlendir
me hataları sebebiyle kredinin söz konusu oldu
ğu tesisin inşasında, iç para eksikliği sebebiyle,
gecikme olmaması ve dolayısiyle proje ekono
misinin bozulmamasıdır. Şu halde bu değerlenidirmenin mâkul piyasa fiyatlarına uygun bulun
duğu hususunda taraflar mutabık bulunmakta
dırlar. Maddenin sarih mânası da budur. Krödi
konuları ile ilgili tecrübe sahibi olan herkesin
derhal kabul edeceği bu açık mânayı, Amerika
lıların değerlendirmede Etİbank mallarını hur
da fiyatına şirkete devrettirebilecekleri anlamı
na gelecek şekilde tefsir etmeye elbette imkân
yoktur. Bunu müsaade ederlerse bilgi noksanı
şeklinde huzurunuzda kaydetmek isterim, iddia
sahibi bakımından. Hükümetler adına imzalan
mış bir kredi anlaşmasını tatbik edecek olan ta
raf ve idarecilerin mâkul piyasa fiyatlarını tak
dir etmekte ve bu husus üzerinde mutabık kal
makta güçlük çekmiyecekleri aşikârdır.
Muhterem senatörler, mâruzâtımın son kıs
mına geliyorum, sizi daha fasla meşgul etmek
istemiyorum. Böylece hurda fiyatla devir id-
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diasının gerçek ile bir ilişkisi olmadığını kay
da mecburum. Etibankm elindeki üç bakır
madeni cevheri bölgesinin çok düşük bir fiyat
la şirkete devredilmesi sureti katiyede bahis
konusu değildir, ikraz anlaşmasındaki hü
küm, bir reduvans ile işletme imtiyazının
15 yıl süre ile devri şeklindedir. 15 yıl süre ile
bir reduvans karşılığı verileceği şeklindedir.
Bu itibarla kati devirden söz edilmesi mümkün
değildir. Ayrıca, çok düşük bir fiyat karşılı
ğında bu devrin yapıldığı iddiası da yanlıştır.
Etibankm işletme imtiyazı sahibi olarak şir
ket ortaklığından doğan her türlü hakkına ilâ
ve olarak mâkul bir ücret alacağını, bunun ak
dine her hangi bir vesikada hüküm bulunma
dığını Yüce Senatonun huzurunda kayıt ve be
yan etmek isterim. Yine bir hususu istidraten
ifade etmek istiyorum: Reduvans olarak 35
milyon lira ve Etibankm eline bu teşebbüsten
ilâve kâr olarak 72 milyon 240 bin lira kâr
geçmiş olacak. Diğer ortakların eline de 38
milyon 760 bin liralık bir kâr intikal edecektir.
«Hükümetin, şirketin kuruluş statüsünü
muhafaza etmeyi taahhüdettiği, dolayısiyle 40
yıl süre ile şirkete dokunulmazlık sağlandığı,
bu halin Anayasanın bu gibi özel teşebbüslerin
kamu yararının gerektirdiği hallerde devletîeştirilebileceği hükmüne de aykırı bulunduğu» id
diasına gelince: Sayın senatörler, bu iddia da
doğru değildir. Çünkü, kredi anlaşmasında,
bir vesile ile işaret ettiğim gibi, erken ödeme
nin mümkün bulunduğu ve taahhüdolunan ve
cibelerin borç ödeninceye kadar hüküm ifade
ettiği yani, hangi tarihte vâdeden önce borç
ödenirse vecibenin ortadan kalkacağı, aşikâr
bulunmaktadır.
Şu hale göre, ileride bu müessesenin günün
birinde devletleştirilmesi gerekirse o tarihteki
bakiye borcun ödenmesi suretiyle ikraz anlaş
masının tadilini istemek ve böylece neticeye
varmak, anlaşma hükümlerine göre, mümkün
dür. Ancak, böyle bir şartın konması lüzumu
nun neden icabettiği de bir sual olarak ortaya
konabilir. Karşılıklı ilişki kurulan her finansor vâki anlaşmanın müzakere sırasındaki şart
larının devamını ister. Şu hale göre bir şirket
kuracağız, şu projeyi realize edeceğiz, kredi
talebediyoruz diye müracaat ettiğimiz muhata
bımıza şirketin devamlılığı hakkında bir nevi
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garanti verme anlamına gelen anlaşma madde
sini, «Anayasaya aykırıdır» diye tefsir etlmeye,
elbetteki imkân yoktur. Kaldı ki, bu ekono
mik faaliyet dalının devletleştirilmesinin bize
gere bahis konusu olmaJdığı da bilinen bir ger
çektir. Krediye ilişkin bilcümle malzeme ve
hizmetlerin kullanılışı ile, diğer defter, kayıt
ve sair belgeleri teftiş etme hakkı kreditöre
tanınmıştır noktasından hareketedip finansörün iç işlerimize müdahale ettiği, neticesini çı
karmak çok yanlıştır. Zira, iddia sahibi tara
fından da belirtildiği üzere, bu hüküm, anlaş
manın standart hükümleri ekindedir. Bu iti
barla finansörün her memlekette, her krediye
tatbik ettiği usuller cümlesindendir. Krediye
ilişkin hususat üzerinde fiilî icraatın anlaşma
ya uygun cereyan edip etmediğinin tetkiki
maksadiyle vâki olacak talebin isaf edilmemesi
için de hiçbir sebep mevcut değildir. Elbette
alınan her kredi, kararlaştırılan şartlara göre,
kullanılacaktır. Bu maddeyi, finansörün, şir
ketin her türlü muamelâtını kontrol yetkisini
aldığı şeklinde anlamak çok yanlıştır, tesis edi
len vecibe münhasıran kredi ile ilgili işlemlere
aittir.
Muhterem senatörler, kredi anlatmasında
mevcut bulunan hükümler bunlar, tenfcİd konu
su olan hükümler bunlar, bunların arasında,
ben hangi hüküm kapitülâsyon niteliğinde ol
duğunu anîıyamadığımı huzurunuzda belirtmek
istiyorum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri)
Eğer, standart hükümlerde bulunan maddeler
kapitülâsyon niteliğini taşıyor ise hepimiz hey
hat demeliyiz. Çünkü, bu iddiaya göre Türki
ye'de kapitülâsyonlar devri 15 - 20 seneden beri
devam etmektedir. Ama, Elhamdülillah Tür
kiye'de böyls kapitülâsyon devri çok gerilerde
kalmış, kapanmıştır. Bundan sonra da hiç bir
veçhile açılamıyacaktır, açılması da mümkün
değildir. (A. P .sıralarından «bravo» sesleri)
Karadeniz bakır madeniyle ilgili kredi an
laşması, sayın senatörler, asla yurdumuzun ba
ğımsızlığına aykırı bir hüküm taşımamaktadır
Bu anlaşma sebebiyle yabancı bir Devletin,
içişlerimize müdahalesi tasavvur dahi edilemez.
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Krediye ait
ödeme süresi ve ödemesiz periyot ve diğer şartlariyle de iyi bir kredidir. Ben, öyle ümidediyorum ki, Yüce Senato araştırmanın açılması
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istikametinde reylerini izhar buyurur, araş
tırma yapılır, araştırmanın neticesinde noksan
bilgiye, peşin hükümlere istinadeden ithamla
rın vâridolmadığı ortaya çıkar, Türkiye'nin
bağımsızlığına aykırı bir işlemin yapılmadığı,
yapılamıyacağı ve Türkiye'de, Türkiye Cumhu
riyeti mevcudoldukça, hiçbir Hükümetin böyle
bir anlaşmanın altına imza koyamıyacağının
bu vesile ile ortaya çıkmış ve memleket için
iyi bir hizmet yapılmış olduğu neticesine varı
lır, buna inanıyorum. Bu komisyon kurulduğu
zaman Devlet arşivinde bulunan bütün mal
zemenin komisyonun emrinde olacağı izahtan
varestedir. Komisyon mesaisinin kolaylaştırıl
ması için Hükümet olarak her nevi gayreti
göstereceğimizi huzurunuzda ifade eder, bu
araştırma önergesinin bütün dedi - kodulardan
ayrı olarak, meselenin vuzuha kavuşturulması
bakımından, verilmiş olmasından dolayı da
Sayın Tunçkanat'a teşekkür ederim.
Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî
Üyesi Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
ti arasında akdolunan Kredi Anlaşmasına dair
Senato araştırma istemi üzerinde müzakereler
bitmiştir. Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulması hususunu Yüksek
Heyetin oylarına arz edeceğim. Araştırma is
temini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Araş
tırma istemi kabul edilmiştir. Bu istemin ka
bulü ile Araştırma Komisyonunun kurulması
hususu kabul edilmiş olmaktadır.
Şimdi, Tüzüğümüze göre en az üç üyeden
müteşekkil bir komiyon olacağına göre yuka
rı haddini Yüksek Heyetiniz tesbit edecektir.
Bugüne kadar yapılan tatbikata göre, Araştır
ma Komisyonu üye adedi tesbit edildikten son
ra oranlar üzerinde çalışma yapılacak ve bu
oranlar tesbit edildikten sonra komisyon üye
lerinin seçimi yapılacaktır. Şimdi, Araştırma
Komisyonunun kaç üyeden kurulması...
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben, bir
teklifte bulunacağım, 9 kişi olsun.
SIRRI AT ALAY (Kars) — Oranların tesbiti yönünden 9 kişi olmalıdır. (A. P. sıraların
dan «7 kişi olsun» sesleri)
BAŞKAN — Başka bir teklif var mı efen
dim? Sayın özden'in teklifi 9 kişidir, bir ya
zılı teklif daha var, onu da okutuyorum.
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Başkanlığa
Kurulacak Araştırma Komisyonunun 7 ki
şiden teşekkülünü arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Aleyhande
konuşacağım.
BAŞKAN — Şimdi efendim, iki teklif var
dır. iki teklifin en aykırısını oya vaz'edeceğim.
En aykırısı sizin teklifinizdir.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Niçin 9 de
dik onu izah edeceğim.
BAŞKAN — Onu izah için buyurun. Tek
lifinizi izah sadedinde.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Senatomuzda gü
zel bir gelenek oldu. Hükümet bir konunun
araştırılması işine taraftar oldu. Bunu mem
nuniyetle karşılıyoruz ve cidden...
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Çok, çok...
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yok, o ka
dar çok değil Sayın Tuna. O kadar çok değil,
çok büyük meseleler...
BAŞKAN — Meseleyi münakaşa mevzuu
haline getirmiyelim.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Reddedil
miştir. Onu bir tarafa koyalım, eskileri hiç
karıştırmıyalım. Şimdi, yeni defterler açtık,
onun üzerinde konuşuyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, niçin 9 teklif et
tim, niçin 7 olmasın veya 5 olmasın? Şu suretle
burada bir kaç grup vardır. Tabiî Senatörler
Grupu vardır, Cumhurbaşkanınca tâyin edilen
arkadaşlarımızın grupu vardır. Güven Partisi
Grupu vardır, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
vardır. Eğer, iktidar, meselenin her türlü cep
hesini tetkik ettirmek istiyor ve grupların bu
intihab edeceğimiz komisyonda temsil ettirilmesi
ni arzu ediyorsa, o zaman adedinin fazlalaşması
nı terviç etmeniz lâzım gelir.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — O husus Hükümeti alâ
kadar etmez,
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Eğer beş
derseniz, 7 derseniz, zannederim ki, gruplar
dan bir arkadaş bile almak imkânı hâsıl olma
yacaktır. Böylece, 7 iyi değil de 9 olarak kabul
ederseniz, her grup o komisyonda kendini tem419 —
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sil ettirebilir ve burada da, kürsüde geniş, geniş
bu meseleler mütalâa edilmiş, salim bir noktai
nazara varılmış olur, kanaatindeyim. Onun için
9 adedini desteklemenizi bütün Senato üyesi ar
kadaşlarımdan istirham ederim.
Hürmetlerimle.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de, tek
lifimi izah edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Ucuza! siz de mi tekli
finizi izah edeceksiniz?
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem
Başkan, değerli arkadaşlarım, müzakerenin so
nunda komisyonun kurulması ve neticede de
adedine gelindi, içtüzüğümüzün hükmü, «üç
kişilik» diye bir esas vermiştir bize. Ama, Yüce
Senatoda grupları bulunan arkadaşlarımızın da
bu komisyonda vazife alması isteniyorsa, üç ki
şinin 7 kişiye çıkarılması suretiyle, Tüzüğün
verdiği imkâna dayanarak bendeniz 7 kişiden
teşekkül etmesini uygun buldum. Tüzüğün hük-
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müne yakm bir sayı, komisyonların teşekkülün
de, komisyon üyelerinin adedi çoğaldığı müd
detçe, arkadaşların bir araya gelemediği, çalış
ma imkânının zorlandığı da, senelerden beri,
tatbikatta görülmüştür. Bu sebeple 7 kişilik bir
komisyon kurulduğu takdirde 4 arkadaşın bir
araya gelmesiyle yapılacak işe hız verme imkânı
kolaylaşır ve yine içtüzüğümüzün tâyin ettiği
müddet içerisinde bu iş bitirilmiş olur. Ben bu
kanaatle bir takrir verdim, kabul buyurmanızı
istirham ederim.
EKREM ÖZDEN (istanbul)
fark eder.

—

Bir

aded

BAŞKAN — Şimdi efendim; Tüzüğümüz,
aşağı haddi tesbit ettiği, yukarısını tesbit etme
diği için en yüksek teklif, en aykırı teklif mahiyetindedü*. Bu itibarla Sayın özdenin 9 kişiden
müteşekkil olması teklifini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Komisyon üyelerinin, oranlar tesbit edildik
ten sonra, seçileceğini arz ederim. Tüzüğümüze
göre komisyonun çalışma süresi iki
aydır.

6. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN! L KURULA SUNUŞLARI (Devam)
2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvehillerinin
Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp
katûmıyacakları» halikında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porları ve Başkanlık Divanı hararı.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
mevzuu Başkanlık Divanına bendeniz götürmüş

olduğum için kendimle ilgili bir mevzuun müza
keresinde Başkanlık edemiyeceğimi arz ederim.
Bu mevzuun bir başka ilgilisi Sayın Atalay'dır.
Bendenizin, bir tatbikat ayrılığım birleştirmek
için müracaatim olmuş idi, Bunun, her ikimizin
dışında, bir başka Sayın Başkanvekili arkadaşı
mızın Başkanlık ettiği zamanda görüşülmesini
arz ederim.

8. — CUMHURİYET SENATO; T ARAŞTIRMASI (Devam)
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagürün faaliyetleri hakkında Se
nato araştırması istiyen önergesi (10/28)
BAŞKAN — Bu mevzuda Hükümet adına
görüşecek Sayın Bakan?. Yok. Bu itibarla baş
ka birleşimde görüşülecektir.
4. — Cumhuriyet
Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969 günü Kayseri'de vukubıılan hâdiselere dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/30)

BAŞKAN — Hükümet yok. Sayın Atmaca,
burada. Bir başka gün görüşülür gündemde ka
lacaktır.
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran ÖzkayaJnın, İller Bankası ve Banka,
tarafından kurulan S im el Şirketinin
sorumlu
kişilerine dair Senato araştırması istiyen önerge
si (10/31)
BAŞKAN — Bu mevzu ile ilgili Hükümet
üyesi yok. Sayın Şükran özkaya? Yok. Başka
birleşimde görüşülecektir.
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi
Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümleleri
nin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabınm
•ve (A) fırkasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 59, 60, 72,
73, 74, 120 ve 125 nci maddelerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonu raporu (2/211, 2/255)
(S. Sayısı :
1272) (Dağıtma tarihi: 28 . 5 . 1969)

l
4. — Su ürünleri kanun tasarısının Millet
I Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi
i 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026) (S. Sayısı : 1281) (Dağıtma tarihi: 18 . 11 . 1969) (Gö
I rüşme süresi: 19 . 1 . 1970)
BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yok. Hükü
met? Yok. Gelecek birleşimlerde görüşülecek
l tir.

BAŞKAN — Bunun da, demin arz ettiğim
sebepten, başka bir birleşimde görüşülmesini arz
ediyorum.
|

Gündemimizde görüşülecek başka bir madde
bulunmadığı cihetle 27 . 11 . 1969 Perşembe gü
nü saat 15,00 te toplanılmak vizere birleşimi ka
patıyorum.

• r •• T t ^ r t
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Kapanma saati : 17,40
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Türkiyfe Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin topraklarından
akan nehirlerin sularından faydalanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanıt n tasarısına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 183
: 119
: 119
: 0
: 0
: 63
: 1

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi G-ürsoytrak
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Selâhattin Özgür
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin
AFYON &AKAHÎSAB
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şeııocak
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cemalettin İnkaya
BİLECİK
Mehmet Örhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan Kürünıoğlu

BOLU
Alâettin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
İ. Sabri Çağiayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihoeagil
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HATAY
Enver Bahadırlı

İÇEL
Lütfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Nazif Çağatay
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Cumralı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
î. Etem Erdinç
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MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Doğan Barutçuıoğlu
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Adnan Karaküçjük
MARDİN
Abdurrahman Bayar
MUĞLA
İlyas Karaöz
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeei
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Alt ay
Nurettin Ertürk
Rifat öçten
Hüseyin öztürk

C. Senatosu
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğhı
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
Reşat Zaloğlu
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TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
1. Etem Karakapıcı
UŞAK
.Mehmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen
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YOZGAT
Hidayet Aydmer
Sadık Artukmaç
Hayri Dener
İsmail Yeşilyurt.
Vehap Güvenç
ZONGULDAK
Fahri KJorutürk
Tarık Remzi Baltan
Tayfur Sökmen
Mehmet Ali Pestilci
Zerin Tüzün
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN Âdil Ünlü
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lûtfi Akadk

[Oya katılmıy anlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Kadri Kaplan
Kâmil KaraveMoğlu
Fahri Özdilek
Mehmet öz güneş
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı
(Bşk. V.)
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı (H.)
Akif Tekin (1. Â.)
ARTVİN
Fehmi Alpaslan

AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Güleız
(B.)
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
Edip Samunoğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu (İ.)
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan

[Açık

HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Halûk Berkol
Fikret Gündoğan
İZMİR
Mümin Kırlı
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer
KIRŞEHİR
Halil Özmen (H.)
KOCAELİ
Hikmet İsmen
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.)
KONYA
Fevzi Halıcı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
MALATYA
Hamdi özer
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu

üyelikler]

Eskişehir

1

Yekûn

1

»&<*
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MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
(B.)
NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağun
(Başkan)
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Mustafa Tığlı
TOKAT
Zihni Betil
URFA
Hasan Oral
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Kasını Gülek
Mehmet İzınıen (I.)
Osman Koksal
Cemal Madanoğlu
Nadir Nadi
Ragıp Üner
Suad Hayri Ürgüplü

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
10 NCU BİRLEŞİM
25 . 11 . 1969 Sah
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ BENEL
KURULA SUNUŞLAEI
1. — Komisyonlara üye seçimi.
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye
seçimi.
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl
üye seçimi.
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek
üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, Orman idaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından
sözlü sorusu (6/500)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üyesi
HaliJ Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan
çiftçilerimize Konya'nın Al tın ova, Devlet üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/516)
8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpanar bu
cağına bağlı Hiımmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521)
4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sonibU (6/523)
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in istnbul'da LCC, Language And Culture Center ismi ile faaliyette
bulunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524)
6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde

birbirini kesen kara ve demiryollarına dair
Ulaştırma Bakanından sözlü soruşu (6/460)
7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından
sözlü sorusu (6/528)
8. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529)
9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/530)
10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/495)
11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagirin, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'ın, Araş Nehri kıyısına yapıla
cak şedde dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/532)
13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, turneye çıkan tiyatro oyun
cularının uğradıkları tecavüze dair içişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/533)
14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlacalı'nın, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/534)
15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/535)
16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, Edirne'den Viyana'ya(Devamı arkada)

kadar Türk şehitliklerinin durumuna dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/539)

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA tVEDÎLÎK KARARI
VERİLEN İŞLER
X I , - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014)
(S. Sayısı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2.6.1969)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato
araştırması istiyen önergesi (10/23)
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbul'da vukubulan olaylara dair
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26)
3. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacakları»! hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı.
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak

kında Senato araştırması istiyen önergesi
(10/28)
5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi
Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17,
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211,
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi :
28.5.1969)
6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato
araştırması istiyen önergesi (10/30)
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran özkaya'nm, İller Bankası ve Banka
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31)
V
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
A

- İKİNCİ

GÖRÜŞMESI YAPILACAK

İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X 1. — Su ürünleri kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet
Meclisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 1/1026)
(S. Sayısı : 1281) (Dağıtma tarihi : 18.11.1969)
(Görüşme süresi : 19.1.1970)

Toplantı : 9

I

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

|

282

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
(Millet Meclisi 2 / 8 5 4 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 6 8 )
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 883)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı: 9080

16 . o . 1969

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 13 . 5 . 1969 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birl&te sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not: Bu teklif 21 . 3 . 1969 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 5 . 1969 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı: 883)

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 2/268
Karar No. : 162

17 . 11 . 1969

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 13 . 5 . 1969
işari oy ile kabul edilen, 237 sayılı
şiklik yapılması hakkında kanun
ilgili Danıştay, Sayıştay ve M'aliye
müzakere olundu.

tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
Taşıt Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde deği
teklifi, komisyonumuzun 17 Kasım 1969 tarihli Birleşiminde,
Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve

I - Teklif, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı;
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları ile, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcılığı ve
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanına tahsis edilen binek otomobillerinin, aynı kanunun (1) sa
yılı cetveline nakledilmesini öngörmektedir.
Nakil vasıtaları, hakkındaki 15 . 5 . 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanımda; Yargıtay, Danıştay
ve (Sayıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısına tahsis edilen binek otomobilleri (1) sayılı

_ 2 —
cetvelde bulunmakta iken, bu kanun yerine yürürlüğe giren 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununda, sözü edilen makamlara ait taşıtlar, her hangi bir gerekçe gösterilmeden (2) sayı
lı cetvele alınmış ve Danıştay Başkanım sözcüsüne ait bir binek otomobili de, Danıştay Başsavcı
lığı adı altında aynı cetvele ilâve edilmiştir.
Bilâhara, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen makamlardan, Dışişle
ri Bakanlığı Genel Sekreteri ile il valilerine tahsis edilen binek otomobilleri, bu memuriyet mev
kilerinin önemine binaen, 240 ve 631 sayılı kanunlarla (1) sayılı cetvele nakledildikleri; ve Ana
yasa Mahkemesi Başkanına, 27 . 8 . 1903 tarihli ve 310 sayılı Kanunla tahsis edilen binek oto
mobili de doğrudan doğruya (1) sayılı cetvele alındığı halde, aynı suretle Anayasada yer alan
ve yukarda belirtilen makamları temsil edenlerin binek otomobilleri (2) sayılı cetvelde kalmıştır.
Sözü edilen makamlara tahsis olunan taşıtların, bu makamların Devlet teşkilatındaki mevkii ve
önemiyle mütenasibolarak (1) sayıh cetvele alınması Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş
ve kanun teklifi benimsenmiştir.
II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 neü maddeler, Komisyonumuzca da aynen
kabul edilmiştir.
I I I - Teklifin, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Kök er

Sözcü
Sakarya
0. Salikoğlu

İstanbul
/ / . Berkol

Niğde
K. Bayii an

Ordu
S. Koksal

Trabzon
Ö L. Hocaoğlu

0.

Manisa
Karaosmanoğlu
Yozgat
1. Yeşilyurt

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde değişiklik
yapılması
hakkında
kanun teklifi

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237
sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı cetvel
de yazılı; Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı,
Sayıştay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Da
nıştay Başsavcılığı ve Yüksek Hâkimler Kurulu
Başkanına tahsis edilen binek
otomobilleri,
«Danıştay Başsavcılığı» ibaresi «Danıştay Başkanunsözcüsü» şeklinde değiştirilerek, aynı ka
nunun (1) sayılı cetveline nakledilmiştir.

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

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

ıva^ı
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1282)

