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Meclisi C/415; Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1073) 593 

— 570 — 

http://soru.su


C. Senatosu B : 17 9 . 1 . 1968 O : 1 

1. — GEÇEN Tl 

Bu Eirbniır-de iki oturum yapan Geııcl Ku
rulda : 

İstanbul üyesi Tekin Arıburun, Birleşmiş 
Milletlere vâki ziyaret ve çalınmalara dair inti
balarıni anlattı. 

Kars Üyesi Mehmet Hazcr, Doğu illerimizde 
İnsi:-1. s!ddc':li geçmekte bulunduğu ciheti3 yaka
cak ihtiyacının samanında karşılanması ve yeni 
kontenjan ayrılmasını istedi. 

Ankara üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; Emekli, 
•dul ve yetimlerin almakta cldul>.arı aylıkların 
aslığını beyanla, bunların artırılması isteğinde 
bulundu. 

İstanbul üyesi Fikret Gündsğan; Abana il
çesinin nahiye haline getirilmesine dair Kamı 
nun Anayasa Mahkemesince iptaline rağmen 
hâlâ gerekli kanunun çkarılarak Abana'ya il
çeliğinin iade edilmediğini ifade ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi gere
ğini belirtti. 

Dovbt Bakanı Sadık Tekin Müftüoğkı, Hü
kümetin, Anayasa Mahkemesi kararlarının uy
gulanmaması gi'n bir düşünce, teamül ve tema
yül içinde bulunmadığını; A-rna'mn tolrrar 
ilçe haline gelmesi için bir kanun çıkması ge-
rek'"i~in.i ve bunurı da halen Bütçe Komisyonun
da clduğunn açıkladı. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna; Ana 
yasa Mahkemesinin iptalden clcğaoak boşluğu 
doldurma yetkisine sahi^clmadjğmı, aksi takdir
de Anayasa Mahkemesinin icranm yerine kaim 
olacağını, kamınım iptali Abana'nm otomatik 
olarak ilçe haline ge"irilmesi mânasını taşıma
dığım, Bor,kur':"un nahiye haine getirilmesi su
retiyle ka ram infaz edildiğini beyan etti. 

Mardin Üyesi Abdülkerim Saraecğlu; geçen 
birleşimde yaptığı, konulma münasebetiyle rad
yo yayınbnnda Güven Partisinden olduğu hal
de O, lî, Partisi mensubu olarak gösterildiğini 
cöy:iycrsk bıı hususun tashihini istedi. 

özel Yüksek O'mîlar Ara-tnma Komisyonu 
Başkanlığının; araştırmaya İstanbul ve izmir'de 

TAÎTAK ÖZETİ 

devama yetîd verilmesine ve üyelerin Ankara 
dışında bulunduğu müddetlerde izinli sayılma
larına dair tezkeresi okundu ve Komisyonun 
teklifi aynen kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat öç
ten'o için verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı teskeresi okundu ve izin kabul 
edildi. 

Bayram ve yılbaşı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu çalışmalarına, 29 . 12 . 1967 ta
rihinden itibaren bir hafta ara verilmesine dair 
A. P., C. H. P. ve G. P. si Grup başkanlarınca 
imzalı önerge okundu, kabul olundu. 

A. P. Grupu Başkanlığının, Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy'un partilerine katıldığını bildi
ren teskeresi okundu, bilgi edinildi. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ile, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve Memurları Kanununda ve 4887 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmaması
na dair kanun tasarıları görüşüldü ve kanun
laşmaları kobııl olundu. 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullan-
ma ve endüstri suyu temini hakkında kanun 
tasarısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü ve 
ilgili Bakanın hasır bulunmasını teminen müsa 
keresinin devamı gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs konusunda bir 
genci görüşme açılmasına dair önergesinin görü
şülmesi gelecek birleşime bırakıldı. 

Alman karar gereğince 9 Ocak 1967 Salı 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,40 ta son verildi. 

I Başkan Kâtip 
I Başkanveldli Kastamonu 
i Fibret Turîıangil Mehmet Çamlıca 

Kfıtfp 
! Yozgat 
1 S adile Artukmaç 
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0. Senatosu B : 17 9 . 1 . 1938 O : 1 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları îş-

btme Genel Müdrülüğü ijçlbri Emekli^ Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sr^ral Sigortalar Kuramıma devri hak
kında kanım taşanımın Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 1/403; Cumhuri
yet 'Senatosu 1/833) (Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar ve İskân, Millî Savunma, Sosyal isler, 
Malî ve iktisadi İsler, Bütçe ve Flân komisyon
larına) 

2. — işçilerin iyonizan radyasyonlara karsı 
korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy^un 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/342; Cumhuriyet Senatosu 1/840) (Dışişleri, 

Turizm ve Tanıtma, Sosyal işler komisyonla-
nna) 

Raporlar 

3. — Devb'; Orman işletmeleri ve kereste 
fabrikalarının 1C6D, 1C61, 1932 ve 1C63 yılları 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum 
huriye t Senatosu Bütçe Hîn Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 3/415; Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1070) 

4. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul cîıman metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapor
ları (Millot Meclisi 2/404; Cumhuriyet Senato
su 2/220) (S. Sayısı : 10O0 o ek) 

BÎEÎ:ÎÖÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldli Sırrı Atalay (Kars) 
KÂTİPLER — Nahit Altan (Ça lakkale), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 17 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. —- Başkan'ın; şalisi ve Başkanlık Divanı 
adına, Cumlıuriyct Senatosunun 1968 yılı çalış
malarının başarılı olması, üyelere mutluluk ve 
sağlık dileğini belirten demeci. 

BAŞKAN — Sayın Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri bugünkü Birleşim 1G63 yılında Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun yapacağı ilk 
birleşim olacaktır. Bu sebeple rahsım ve Baş-
kanhk Divanı adına yeni yılda Cumhur."yet 
Senatosunu basanla:1, Cumhuriyet Senatosunun 
sayıp, üyelerine mutluluk yo sağVklar dilerim. 
(Alkışlar) 

— 572 

2. — D eniz1 i Üyesi Hüseyin Atmacamın; tü
tün taban ve tavan fiyatlın €.e randımanının 
•'Jrzldinde ilân edilmemesi ve ekici tütün kredisi
nin azlığı sebebiyle müstahsilin emeğinin karşı
lığını alamet eh rina ve bunların önlenmesi için 
alınması gerekli tedbirlere dair demeci. 

BASK AH — Gündem dm üd sayın üye söz 
istemiştir. Sıyır. Hüseyin Atmaca tütün piya
sası konusunda -gündem dışı konuşmak istiyor-
la:\ Sayın Atmaoa buradalar usun olmamak 
ü~jro buyurun. 

ÎIÜ3EYİN ATMACA (Dsnizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; G Ocak tarihli ga-
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z etelerde Ege ekici tütür. piyasasiyle alâkalı 
ilginç bir haber çıktı. Haber şu: «Ege ekici tü
tün piyasasiyle ilgili hazırlıklar devam eder
ken, fırsatçı tüccar (40) milyon kiloya yalan 
tütünü, kilosu ortalama yedi liradan transfer 
etmiş vo muameleyi tamamlamıştır...» bu ha
ber üzerine Denizli, Çal, Tavas, Acıpayam, Ka
le, Güney ilçeleri ile İzmir'deki ilgililerden du
rumu tahkik ettim. Gerçekten ekici aleyhine 
müthiş bir dolap dönmekledir. Köylünün elin
den mahsulü yok fiyatına kapatılmaktadır. 

Ego'de tütün randımanlara Tekel idaresince 
gizlilik içinde tesbit edilmiş, tütünler aylar 
önco balyalanıp amba-:lanmıştır. Köylü piyasa
nın ne zaman açılacağından, tavan, taban fiya
tının ne olacakından haberdar değildir. Gü
nün yirmi saatinde çalışarak yetiştirdiği tü
tün köylüye düşen tek iş beklemek, endişeli 
duygularla beklemek veya almterinin karşı
lığı mahsulünü daha evvelden yok pahasına 
satmak. Satmayıp ne yapacak? Okula devam • 
eder. çocuk'an kitap, defter ister. Eskiyen, tü
tün tarlasında yırtılan urba yenilenmek i s'er. 
Kış basmış; uıı, odun, tuz alınmak ister. Oğlu
nu everocek, hızım gelin edecek masraf ister. 
Bu ihtiyaçlar."! tümü tütün satımı ile karşıla
nana":. Veresiye alır.an borçlar birken, iki, üç 
olmuş. Tüccardan, bakkaldan aldığı borçların 
ödemo zamanı gelmiş, tefeci sıkıştırmakta. Ya 
ödenecek ya ela üzerine bikaç misli zam yapa-
laca7.;. İşte bunun için k'iy'.ü geç kalmış piya-
r.r.nın aedmasırı beklemeden malını değ3rinden 
düşük tüccara satmak zorunda kalmaktadır. 

Halk arasında «Tütün ekimi kumardır» de
nir, Gerçekten do öyledir. Bunun nedeni; te
kel maddesi olan tütünün ekicisi, Devletin hi
mayesinden mahrumdur, tüccarın insafına ter
kedilmişti;. 

Köylü, tütünün fidesinin yetiştirilmesinde, 
tütün tarlasının hasırlanmasında, dikiminde 
ilaçlanmasında, çapasında, kırımında, diziminde 
vo balyalanmasında yeteri kadar kredi alamadı
ğından tefeciden % 53 - % 100 faizle borç al
mak zorunda kalmaktadır. Türkiyede (454) 
bin aile tütün tarımı yapmaktadır. 

Tütün ckiciVine, a;îe babına ortalama (500) 
lira kredi verilirken (90) tütün tüccarına (630) 
milyon lira kredi verilmesi köylüyü tefeciye 
muhtaoetmektedir. Tüccarla tefeci arasında 

— 573 
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ezilen tütün ekicisi boğazı tokluğuna çâ aş» 
maktadır. Dengesiz, adeletsiz kredi düzeni köy
lüden yana değildir. 

Tütüncünün çilesi bunlarla da bitmemek-
tedij. Tütün piyasasının geç kalması yüzün
den, ekici borçlarını ödiyebilmek, zaruri ihti
yaçlarını temin, edebilmek için piyasa açılması
nı beklemeden tütününü yok fiyatına satmak 
zorunda kalmaktadır. Piyasanın açılma arife
sinde her ekicinin tütün randımanını öğre
nen, ihraç fiyatını bilen tüccar adamlarını 
Ege'nin tütün bölgelerine salmış, ortalama ki
losu yedi liradan tütün almaktadır. Kanun
suz, nizamsız yapılan bu yolla, tütün ekicisi 
".-m bir defa daha aldatılmakta, soyulmakta
dır. HaEı araT.îida (önden kapatma) denilen 
bu aldatmaca abş - veriş Hükümetin gözü önün-
ÜJ devam etmektedir. Dara düşmüş köylünün 
soyulmasına Hükümet seyirci kalmaktadır. 
Ege tütün rekoltesinin üçte biri şimdiden ka
patılmıştır. Hem de en iyi kalitedeki tütün
ler elden oıkmırtır. Köylü satmasın, onu kim 
zorluyor denebilir. Bu ekmek bulameyorsa 
pasta yesin cğütüne benzer. 

Köylünün rızkna el uzanılmasına mâni 
olunmak di*. Yetrî'^r^nri "hihr-Ur emek ve mas-
'vı gerektiren tütünün satışı kumar olmaktan 

cıkarrlmalıdıv. Piyasa iîe ilgili olarak Sayın 
Bakandan şu hususlar?, rica ediyorum. 

1. Randıman tesbiti köylüye güven vere
ce" : açıklıkta yapılmalı. Ekici, tütünün sınıf ve 
randımanını bilmelidir. 

2. Tütün piyasası en kısa zamanda açıl
malı. Maliyetteki artışlar nazara alır arak ve 
ekicinin, emeğinin karşıkğı taban fiyat ola
rak tesbit edilmelidir. 

3. Tekel idaresi sembolik alım ve ağır 
davranr* ile tüccarı koruma eğilimi gester-
ımrı-îîidi;. Tüccar dc?er fiyatına tütün almaya 
mosbur edilmelidir. Tüccarın aldığı tütünlerin 
bedelinin zamanında ödenmesi teminata bağ-
lamnafcrVv, HM* geçen yıl tüccara, sattığı tü
tün bedelini alamıyan ekici vardır. 

4. Bir aldanmaca düzeni olan (önden kapat
ma) ya derhal müdahale edilmelidir. 

C. Tütüncüyü koruyacak, soyulmasını ön-
liyecek, tütün kanunu biran evvel çıkanlma-
îıdı*\ 
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Netice : 
Hükümetin tütünden geçimini sağlıyar, üo 

milyon ekiciyi perişan olmaktan kurtaracak 
tedbirleri almasını rica ediyorum. Saygılarım
la, 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzaVın; Türk 
Öğretmenler Sendikasının yılbaşı münasebetiy
le gönderdiği siyah zemin üzerine basılmış teb
rik kartındaki «meslek ve memleket için karan
lık bir yıl geçirdik» ibaresi ile ilgili demeci. 

BAŞKAN — Bir sendikanın yeni yıl teb
rikleri sebebiyle gündem dış1. Sayın Ömer Ucu
za! beş dakikayı geçmemek üzere söz istemiş
lerdi.. Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın se
natörle:1, gündem dışı süz alarak değerli za
manımızı israf ettiğim için çok üzgünüm. 

Değerli arkadaşlarım, islâm âleminin dı
şında kalan ülkelerde yaşıyan insanla:-, kendi 
inançlarına göre, yılbaşlarında gerek şahıs 
olarak, gerek müessese olarak yeni yılın hu
zur içinde geçmeğini birbirlerine en iyi dilek
leri ile ulaştırırlar. Büyük Atatürk'ün Garp 
âlemine yakınlaşma yönündeki tutumlar1, ne
ticesinde memleketimizde de milâdî takvim 
yılının kabul edilmesi neticesi Türkiye'de eş, 
dost ve müesseseler birbirlerinin yeni yalları
nı huzur ve sükûn içinde sıhhatli olarak ge
çirmesi yolunda iyi niyet ve dileklerini tasın, 
telgraf kartvizit gibi birtakım vasıtalarla bir
birlerine ulaştırmak son zamanlarda gittikçe 
artan bir âdet haline gelmiştir, insanlar ara
sında böyle gönül birliğini temin eden yasa
malar memleketimiz için bir huzur kaynağı ol
duğunda şüphemin yoktur. Şu elimdeki kart
ta bu niyeti taş-yan bir maksada matuf olmak 
üzere tanzim edilmişse de, maalesef gerek 
tanzimi, gerekse içindeki yaz1, bu gayenin dı
şında başka bir tutumu ifade etmektedir. Ben-
deniz3 çeldiği giH hepinize de muhakkakki 
geldi. Türkiye Öğretmenler Sendikacı Genel 
Merkezi zemini karanlık, - şeklini istediği şe
kilde tesbit etmekte sendika kurulu haklıdır, 
ona bir diyeceğimiz yoktur - kart üzerindeki 
ya^ı aynen söyle bağlıyor. «Meslek ve memleket 
için karanlık bir yıl geçirdik.» 

Değerli arkadaşlarım, bu sendikalar Ka
nununa göre kurulmuş bir teşekküldür, G24 sa
yılı Devlet Memurları Sendikaları Kanununu 

sin çıkardınız. Bu kanunun 1 nci maddesinde 
kanunun mânası vo mahiyeti tesbit edilmiş, 13 
ncü maddesinde sendikanın yapacağı hizmet
ler tesbit edilmiş, 14 ncü maddesinde ise ya
nal: hükümleri vas'edilmiştir. Kanunun çıka
rılış maksadı Anayasamızın 40 ncı maddesinin 
bir hükmüne dayanır. Kanunun birinci mad
desi sendikayı, kuran memurların meslekî yön
den, içtimai ve sosyal yönden birbirlerine yar
dımlaşmayı temin maksadına matuftur. Siz-
br bu kanunu çıkarırken -birtakım fer a yolla
ra götürülmesin diyo tahdidedici hükümler
de vazettiniz. 14 ncü maddenin (D) fıkrası ay
nen şöyledir: «Hiçbir siyasi teşekkülün leh ve 
aleyhinde her hangi bir davranışta buluna
maz» sendika. 

Çimdi değerli arkadaşlarım, 1CG7 yıkmn 
Türk Mil?etinin hayatında karardık bir yıl ol
duğunu ilân etmeye bir memur sendikasının 
hakkı olmadrğı kanısındayım, 02' sayılı Ka
nun hükmü gereğince. 

EKRU-M ÖZDEN (İstanbul) — Yapma, olur 
mu böyle şey? 

ÖMER UCU3AL (Devamla) — Sizin anla
yışının öyle olabilir Sayın Özden. 

BAŞKAN — Devanı edin efendim. Karşılık
lı konuşmayın. 

ÖMEE UCUZAL (Devamla) — Ben burada 
1937 Türkiye'sinin karanlık gedmediğine cah
san inanan bir arkadaşınızım, 10G7 yılında Türk 
Milletinin mukadleraunda vazife alan kimss-
le -̂'r. de Türk Milletinin hayatına zerre kadar 
golgQ düşürmek yolunda bir caba sarf ekmediği
ne inanan bir arkadaurüzım ve hepiniz de bu 
hissiyatın irindesiniz. Ama ne kuruluş kanu
nuna göre ve ne de almış oldukları memleket 
hizmetindeki vazifelerine göre. ki biz her za
man, her yerde öğretmenlerin Türk Milletinin 
istikbaline, irfan ve fmine ışık tutan bir top
luluk olduğuna inancb&ınuzı ifade ettiğimiz 
halde, bu topluluğun 196? yılın durup durur
ken kendiliğinden karanlık bir yıl olarak ifa
de etme-i ne vazifosin:"n şümulü içindedir, ne 
de kendis'ne bu şekilde bir beyanda bulunma 
ve bıı yolda bir propaganda .yapma baklana sa-
hlb^~a-bğ"^a inanv'crum-. 

Vaktin darlığı sebebiyle sözlerimi kesmek 
moc'umyotindeyim. 

Say/ı Millî Eğitin Bakanlığının bu mesele 
j üzerine ciddiyetle eğilerek sendikanın, sendi-
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kayı kuran kanunun hudut ve şumülü içerlsin-
do çalışması yolunda kendisine düşen vazifeyi 
yapmasını istirham ele:*, Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarını. (A. ?. sıralarından alkışlar) 

4. — Tabiî Üye Suphi Karaman; Kıbrıs gibi 
mitti bir dâvada, büyük tirajlı bir gazetenin yap
tığı hakikate uyımyan seri yayınlara dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Karaman gazetelerde çı
kan bir İnsim yayınların olumsuzluğu üzerin-
do beş dakikayı geçmemek üzere gündem dışı 
söz istemektedir. Beş dakikayı geçmemek üze
re Sayın Karaman, buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Baıkan, sayın senatörler, büyük tirajlı bir ga
zetenin birkaç gündür taşlayan, millî menfaat
lere aykırı, bir yayınından söz etmek için gün
dem da]?, konuşma isteğinde bulundum. 

Bu yayında, kamu oyunu yanıltarak, iç po
litikada bir tarafa avantaj sağlamak için te
malar, sloganlar işlendiği muhakkak. Konu
nun bu yönü bizi ilgilendirmiyebilir. Kıbrıs gibi 
millî bir dâvada hepimizin bildiği gerçeklero 
aykırı söz ve yardardan dolayı da bir derece
ye kadar meselenin üzerine eğilebiliriz. Oysa 
bu gazetenin, yayınında mesele bu noktada bıra-
înlmamaktadır. Asken sırlar, harekât plânla
rı en ince ayrıntılarına kadar pervasızca ifşa-
edilmektedij. Kıbrıs için ordunun yığınak dü
zenine, çıkarma sahasına ve çıkarma dalgala
rının tertip tarama, Trakya'da hangi noktadan, 
hangi yönde ve ne ölçüde bir taarruz düşünül
düğüne kadar bilgi verilmektedir. Harekât 
plânlarının bu ayrıntılı bilgilerini silâhlı kuv
vetlerden ve onların bir mensubundan alınmış 
olabilmesi asla varit ve mümkün değildir. Bun
ların hepsi yalar, veya yanlıştır. Dünyanın hiç
bir yerinde bu derecede sorumsuzluk, bu dere
cede gaflet ve hattâ bu derecede ihanet ola
maz ve olmamıştır da. Kıbrıs için yarın askerî 
durumun ne ola sağı ve ne getireceği bilinebilir 
mi? Düşman istihbaratı için, askerî sır olabi
lecek konularda şimdiden düşmana tutamak
lar vermek bir ihanet sayılmaz mı? Küçük 
politika amaçları için bile oka, kâr sağlama uğ
runa bu derecede sorumsuzluğa düşmek de gaf
let ve ihanetin bir başka belirtisidir. Bu gaze
tenin yayını baklanda Hükümetin derhal taki
bat açmasını talebediyorum. 

| Diğer taraftan T. B. M. M. gizli toplantıla
rında Parlâmento üyelerinden saklanılan ve hâ
lâ da saklanan siyasi sırlar açıkça kamu oyu
na sunulmaktadır. Parlâmento üyesi olarak, 
Hükümete harJ yetkisi veren parlâmento üye
leri olarak bugün kamu oyunun gerisme düş
müş bulunuyoruz. Ayrıca bu yayınlarda gizli 
oturumlarda çeşitli hatiplerpe ortaya konan 
vo Hükümetçe tekzibcdilmiyen, aksi söylenmı-
y^r. bâzı gerçekler de, kamu cyuna yalan ve 
yankş sunulmaktadır. Bunun el.;e;te bir sorum
lusu olacaktır. îradei milliye ve demokrasi hay
ranı sorumluların Devlet idaresindeki bu tu-

I tum ve davranışlarına, iç politikada çıkar sağ
lama!;, hatalı tutumları ört bas etmek gayret 
ve anlayışlarını tarih önünde, Meclis tutanak-
lamıda tescil etmek isterim. 

Gizli oturumlardaki her konunun, artık be
lirli kanuni süreyi beklemeden açığa vurul
ması her parlömanter için bir hak olmuştur. 
Devlet anlayışını bu derecede zedeliyen dav
ranışlara sebebolan Mşileri tel'in edelim. 

Arkadaşlar, bu gazetenin daha sekiz ay ön
ce, son Orta - Dcğu Arap - İsrail buhranında 
Hükümetin resmî politikası ile ne derecede çe
lişkiye düştüğü hafızalardan çıkmamıştır. Ya
bancı ilân kurumlarının etkisi ile yapıldığı 
belirli olan o yayınlarda bu gazete resmî Hü
kümet politikasının ve Türk kamu oyunun aksi 
yöndeki davranışı ile millî menfaatlerle ne de
recede kayıtlı olduğunun örneğini vermiştir. 

Bugünkü yayınında da bu durumu çok daha 
ağır olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşin 
bizler için ibret verici yönü de, gizli belge ve 
sırların kamu oyuna daima bu gazete aracılığı 
ilo ulaştırılmasında gösterilen ısrar ve duyu
lan ihtiyaçtır. 

Bu yayınlarda dikkati çeken diğer bir hu
sus da, iş politikada avantaj sağlamak üzere 
Silâh1!! Kuvvetlerin sırtından geçinmek için 
sarf edilen gayrettir. Bu durum ordunun po
litikaya çekilmesinin bugüne kadar acemice 
denenmiş ve daima ters sonuç vermiş bir başka 
şekildir. Görevi İş Hizmet Kanunun 31 ncü mad
desinde belirtilen silâhlı kuvvetleri, T. C. Or
dusunun iç politikanın, küçük oyunların, irti-

I cam küçük menfaat gruplarının peşinde veya 
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paralelinde gösterme gayretleri yakın tarihimiz-
do bu tip olumsuz davranışlara düdenler için ha-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden İhsan Sabri 
Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, İçişleri Bakam 
Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/653) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dıgsna giden Dışişleri Eaka-

m ihsan Sibri Çağlayangü'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Faruk 
Sükar.'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
r in . 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinizo sunulmuştur. 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkın
da kanun tasarısının havale edildiği komisyon
lardan üçer üyenin iştirakiyle kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair Ulaştır
ma Bakanı Sadettin Bilgiç'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurulma
sa hakkmda Ulaştırma Bakanının bir tezkeresi 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Demiryolları ve l imanları işletme 

Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ilo 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kındaki kanun, tasarısının havale edilmiş bu-
lunduğr. Bayındırlık, Millî Savunma, Sosyal iş
ler, Malî ve iktisadi İşler, Bütçe ve Plân ko
misyonlarında*1. seçilecek üçer üyenin iştiraki 
ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Sadettin Bilgiç 

9 . 1 . 1983 0 : 1 

zln neticeler vermiştir. Saygsiannıı sunarım. 
(Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — H'izü geçen kanun tasarısının 
geçici bir komisyonda görüşülmesini istiyen 
önergeyi cylanjıısa arz ed.'yorum; Kabul eden
le..'... Eimiyenlej... Kabul edilmişti,-. 

3. — Yugoslavya Parlâmentosundan bir he
yetin memleketimizi ziyarete davet edilmesinin 
Müşterek Başkanlık Divanınca uygun görüldü
ğüne dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Gene! Kurula 
İcabet olunan vl.ki davete mukabil Yugos

lavya Parlâmentosundan bir heyetin memleke
timizi ziyaret maksadiyle davet edilmesi, Müş
terek Başkanlık Divanının 22 . 12 . 1C67 tarihli 
toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞEAH — Gorelfi davet hurar/.ınu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Çekoslovakya Parlâmentosundan bir 
heyetin memleketimizi ziyarete davet edilme
sinin Müşterek Başkanlık Divanınca uygun 
görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi oku'uyorum. 

Genel Kurula 
İcabet olunan vâki davete mukabil Çekoslo

vakya Parlâmentosundan bir heyetin memleke
timizi ziyaret maksadiyle davet edilmesi; Müş
terek Başkanlık Divanının 25 . 12 . 1987 ta-
ri'ıli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

î e r ah lo Şevki Atasalım 

BİIŞÜAH — Davetin kabulü"ü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
bı-Jl edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

576 — 



Ö. Senatosu B : 17 9 . İ . 1908 O : 1 

o. — 

1. -~ CıınıJınrijct Senatosu Ta 
Kadri Kaplan ve 1 arkadaşını, Kıbrıs konu
sunda bir genci görürr.ıs adamasına dair öııcr-

GENEL GÖBÜŞMB 

Üyesi 

ücsi (8/17) 

BASIIAİT Oiıorgcyı O-intuyoram. 
G. Senatosu Baskınlığına 

Kıbrıs'ta san olarak 15 Kasım da meydana 
çıkan saldırı olay na karşı Hükümetin politi
kası, tutumu ve davran:rı ile sonradan girişi
len pektik ve diplomatik faaliyetlerin ve Kıb
rıs konuşandaki liükümel; politlkasmm aydın
lığa çıkarılması irin bir genel görüsms açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî üye Tabiî Üyo 
Kadri Kaplan Haydar Tunekanat 

Tabi Üye Tabiî Üyo 
Ahmet Yıldım Fahri özdilek 

Tabiî Üye 
I.Iu32f fer Yurdakuler 

BAŞKAIT — İştüzüğikı 128 nci maddesi ge
reğince önerge sahiplerinden birine, önergenin 
lolı ve aleyhinde birer üyzyo söz vereceğim. 
önerge lehinde Güven Ferlinindin Oaym Bidat 
Çumra!:, abyhindo, Adaal Partisinden Sayn 
Ziya Termen, daha önceki birlerimde sez almış
lardır. önerge sahipleri adına "ayın Yıldız bu
yurun. 

Cayın Sedat ÇumraTı burada bnlunmamak-
tadır. Lehte herhangi b'r üye söz isteme bakla
na sah'p tir. 

FİKRET GÜITD03A1T (istanbul) — Ben is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAIT — Sayın Yıldın buyurun. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bayın 

Başkan, Cumhuriyet Geralcsurıoı sayın üye
leri; Kıbrıs başından bsai yanlışlıklar, tutar
sızlıklar, ve karammlıklar içinde yürütülen b'r 
pelitikanın kurbanı olmustvr. Con samanlarda 
yaarısları doğru ve yenilgileri zafer göstermek 
ve hasımlarımızın propogandalarma yarıyaeak 
beyanların resmî cğızlardan duyulması gibi an
laşmam bir çelişiklik iğine düştük. Bu duruma 
meclislerin seyirci kalmaması ve Hükümete 
ışık tutacak görüşlerin verilmesine ûrsat ver
mek amacı ile bir gmol görüşme işleminde bu
lunduk. Hükümetin Kıbrıs'la ilgili politikasın

daki hatalar ve falselar serisini göz önüne 
getiren keraesin bine Lak vereceği Kamsmda-
ym. Gerçekten, insan haldarıaa saygın hiç 
kimsemn enm bile sıkmaya yanaşmad gi ımıan 
üuata yönetimi iıe tavızn İmcs-S gioı Dünyaca 
antrpaaı ile karşılanacak uir pa_arıığa oturıruk. 
Bmeşmiş İmliCîieria bağımsız üır üresini bo
ğaz .amak isleyen çeteci papazın ve cuntama 
ineklerini kabul eaer bir nrcekk gösterdi bu 
davranışımız, üski beyanlarla bunu Lağüaşür-
mak mümkün d sg ildir. 

Liakarios'u yok sayıp Yunanistan'la Kıbrıs 
konuşana çözmeye inauıa ısrar oltik. Halbuki 
bütan kararların Hakarios'un onayından geç
mesini de bekliyoruz. Bütün isttkiermıiz de 
oradan geri demiyor. Bütün a. aya gnenıer \e 
"ü'tkınt da ker.şey Makarios un Kabulüne bağ-
iıcLi' diyor. Vanan-S'ian da aradan çeküorek Di
zi i-iaka-iOs'La kargı karşıya bıraktı. «B~n» di
yor «eimıdsilileri yapacağını ger.sine karışmam, 
3.Z iuakariosüa anıaşm.» Bu «un. ouniar or<.aaa 
ük.m biz halâ Cunta, uunta, deyip tutturuyoruz 
ve ama Makarios'un onayını bokLyoruz. 

Boğazköy ve Geciikalo vahşetinin gereklir-
diği darsi verip canileri suçüstü yakanyarak 
cc^alandiramaaıiı. Bulunmaz, karşimızaak.ie-
rln akılsızca haz-rkkları bulunmaz bir fırsatı 
da kasırdık. 

Falsolarla dolu bir politikayı överken iste
diğimizi en fron sınırına değin elde ettiğimiz 
için müdahale etmedik. Ve barış yolu ile büyük 
zafer kabandık sözlerini hükümet ve iktidar 
yetkilileri söyliyerek Birleşmiş Milletlere gidi
yoruz. 

Bunu Bütçe Komisyonunda yerdiğim zaman 
yanlış yansıdı bu sözler elediler. Sonra bir gün 
sonra Millî Savunma Bakanı da aynı sözleri 
tekrar etti. O halde ne istiyoruz? İstediğimizin 
hepsini elde ettik, pazarlık masasına bunu söy-
liyerek gidiyoruz. Bunlar ne istiyorlar? Biz na
sıl istiyeceğiz diye karşımızdakilere yanlış, ha
talı bir gerekçe vermeyi elbette pek yadırga
dım. 

Sayın Başbakanın buhranlar içinde çözüm 
aramayı yeren müdahalemizi saldırı ve hareketi
mizi do savaşçılık şeklinde tanmılıyan beyanla
rını da sağduyu ile bağdaştıramadık, 
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E:ı alçalıra saldırı vo vahşet karşısında, ba
n ı havariliği edebiyatı i b hasımlarınızın Türk
ler müdahale edemezler, propagandalarını haklı 
çılıaraya koylelak. Çünkü böyle hareketleri en 
yetkili ağıllarda yeriyorum. 

Cyrus Vanco, Jolmson'un aracısı ile b ib ra
porunda Johnson'a sunduğu ve Türkiye'ye gön
derdiği mejasda, «belirli bir tez teklif ettiği 
hakb biz Yunanlılar kabul etmiyor gerekçesi ile 
belli bir tezi savunmaktan kaçmıyoruz. ITo an
lama geldiği ve hangi çölümü öngördüğü belli 
olmıyan ve adına Diplomatik Saplcn diyebf c-
c eğimin, her ise uyan döri ilkeli bir politikayı 
temcit pilavı gibi tekrar edip duruyoruz. En il
kelerin bir kısrıı kimseye bir soy demiyor, Kimse 
anlamıyor bu ilkeleri. Bâzı i 'kcbr de boş. <"Değu 
Akdeniz'de I Okan'la kurulan dengeni bozma
mak.» Lozan'la Doğu Akdeniz Yo k-makn den
genin bozuluşu 25 sene oldu. 13 Ada gittikten 
sonra hâlâ «-Lozan'la kurul: n denge» yi bezma-
rıak demede îl'lkümet 12 Adarı mı geri abuak 
istivor bilrnivosrım. Böyle anbmsız ve kimseye 
ne dediği belli cfmıyrn rnp!cn"u diplermsi seri
yorum ki başarılı delildir. Di~or yandan 3Ya-
Imrios'un ve Yunenklarm l i la ikbr i ^ v b r i l i b 
Hükümet bizden g k » i w \ Plı rotayı BYkarics'a 
v v d i . Ynurnkbr biliyor b'z hYâ bilml-'-omı.z. 
BeliYt^imiz öbüde hztalarb dolu b'r peTika-
yı. Miven Hükümeti son günlerdeki c b ^ ' - ' : 
h^ ıkmda büsbütün konulmak r's'-amivon halde 
gösüvo^uz. TTb ke-^rmuvon î k r a c v n u da 
yeter derecede rydmbtrırdikL iYn t—ı b b p^ . 
myr, biz de varamu-o-nz. ITe ok:p biYY'lm his 

r.ed^nbrml Irbmedl^lm'z İra tutumu karsısında 
bir genel görüşme ile açık beyanlara zorlana-

mayı evet durum başında beyle bir açık beyanı 
istedik. Fakat bugünkü durum içinde madem 
beyle davranıyor Hükümet, biz de bir gene! 
görüşme i b açık beyanlara zorlamamayı bugün 
için daha olumlu bir hareket sayıyoruz. Millî 
Birlik Orupu genci görüşmenin ileri bir tarihe 
ertelenmesini uyrfun gördüğünden, önergemizi 
geri alıyoruz. 

Fakat, belirttiğimiz hataların hiç olmazsa 
bundan böyle tekrar edilmemesini önemle rica 
ediyoruz. 

Hepinizi saygı i b selâmlarız. (Soldan ve or
tadan alkışlar) 

B^GKA H — Sayın Yıldız, bir dakika, öner
genizi geri almış bulunuyorsunuz. Başka bir is-
lem vm^inııvacaktız-. 

TTÎT.T,V BÎBLÎK CBYPü ADINA AHMET 
YILDIZ CBovaria) — Evet, geri aldık. 

B AHU AİT — Beki, buyurun, önerge geri 
aknmı- bulunmaktadır. Bu sebep7 e genel görüş
me talebi üzerinde her hangi bir işlem yapılmı-
yaeaktır. 

SİYA. TEBİYBIT Y'meakkab) — Usul hak
kınca rYr-mat'm olacak efendkn. 

BAT^Ar? — iTr-n-ı usul hakkında? 
YâYk YŞYYYY'T •'Çanakkale) — Ahmet Yıl-

dez Boy, genel görüşme önergesizi geni ald?k-
bezm K c v n eetlb-r, Yonu'malarımn son hü
kümleri hakikatte konuşmalarının iptidasında 
İra) calim.ek meoguriyetuıde i l i . Oüıkü Hükü-
melo vl.lu taarruYarınd*-'. Hükümet siyasetini 
t.;nl:l". ettikten sonra, önemşebrini geri almış 
elmalar". î r l i bu kürsü Hc 7:ir kaklun suiistima
lini iYYo cm: niştir ki, bu hususun tescil olun-

B i YIAÜT Usul ile ilgisi yoktur efendim. 

A) SÖZLÜ SORULAR CEVAPLARI 

i. — Cumhuriyet 'eueıiozu 7V-, .:-?,• 

Hüseyin Atmaca'nın, avans a^amıyan memur 

(6/4ii) 
BAŞKAIT — O'yuı Atmaca? Buraia. Hü

kümet ad:na cevap vereeek ?yı~?:ı Bakan? Yok, 
öoru gelecek birleşime kaknıştır. 

2. — Cumhuriyet Seııa'osu. Anlara Vu-yri 
Hıfzı Oğuz Behatanın, Etin? meselesine eeir 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BYniiÂlI — fj-şrn Bekata? Burada. Dıgiş-
1 Bakanı "7ekili burada. 

YTYYYYYl: B.A'AAZTI YZYİLİ İÇİŞLERİ 
BAYİ..YI FİYUY fjÜILAIT (Konya Milletve
kili) — Ge.yzı Başkanım; Gaym Hıfzı Oğuz 
B;kata, ccıularının, bizzat Dışişleri Bakanı ta-
raûndan ccvaplanümılmasını arzu ederler. 

BA-şYîA?! — Gayuı Bekata, sorunusun Sa
yın Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırıl-
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masını mı arzu ediyorsunuz? O halde s'izbü so
runum gelecek. 

HIFZI O Ğ ' J S BBIÎATA (Ankara) — Evet 
efendim. 

3. — Cumhur''jet Senatosu Ankara Üye:i 
Yiğit Eökcr'în, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/447) 

BAŞKAIT — Sordu soru sahibi Spyrn Yiğit 
Köke:-? Yok. Cayın Turizm vo Tanıtma Baka
nı? Yoklar. Bu sebeple sözlü çoru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'nııı, Bi'yükada'da Tartın Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (G/440) 

BARK AİT — Sayın Erdoğan Adalı?... Yok. 
Sayın Tanr ı Bakanı?... Yoklar. Soru gelecek 
birledim e bırakılm:şt:r. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
R'fat Öztvrkçinenin, dış ülkelerde yasıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşiarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (G/482) 

7. — CültÜbüLEH 

1. —• Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu i emini hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kaimi olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Mali 
V3 İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/107; Cumhuri
yet Senatosu 1/815) (S. Sayısı : 1068) (1) 

BâŞZAIT — Komisyon ve Hükümet lütfen 
/er ini abra,. 

Sayın Bakanın bulunmamasına rağmen gö
rüşmeye devam edeceğiz. Çünkü, bakanın bu
lunmadığı gerekçesi ile kanun tasarılarının gö-
rüzülmemesi hususu an sak bir defa tehir edi
lebilir. Bu sobenle Hükümetin bulunmamasına 
rağmen komisyon bulunursa görüşmelere de
vam edeceğiz. 

(1) 1068 S. Saydı lasmayazt 28 . 12 . 19C7 
tarihli 16 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

9 . 1 . 1968 O : 1 

BAŞKAÎT — Sayın Eifat Öztürkçino?... Bu
rada. Hükümet arlına cevap vereeck kimse?... 
Yok. Seru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

G. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdendin, Beykoz ile-e merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞ2AÎT — S-ym Özden?... Burada. ilgili 
Bakan veya yerine cevap verecek kimse bulun
madığı inin seru gelecek birlerime bırakılmış-

7. •—• Cumhuriyet Synatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdcn'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — S?ym özden? Burada. Sayın 
Tisc/rc! Bakam?.. Yok. Soru gelecek birlerime 
bırakılmıştır. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
IJiheyin Atmaza nm, açılacak üköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/453) 

BASI-IAÎT — S^ym Atmaca burada. Sayın 
Millî Eğiîim Bakanı?... Yok. Soru gelecek bir
lerime kalmıştır. 

| Geçen birlerimde tümü üzerinde görüşme-
1er başlanın sayın bir üye konuşmuş idi. Şim
di Sayın Cündoğan, Sayın özden, Sıym Hazer, 
Sayın öziüdıçine, S^ym Tuna, S?yuı Ömer 

ı Uoıızal, Sayın Muhittin Kılıç, Sayın Akif Eyi-
j doğan vo bu arada Sayın Âmil Artus söz iste

miş bulunuyorlar. 
Sayın Gündoğan, buyurun. 
C. II. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

Ğ!YH (istanbul) — Sayın Başkan, s^yrn sena
törler, müzakeresini yapmakta olduğumuz ka-

! nıınu, G. îî. P. si olarak nesnen arz edeyim ki, 
cok olumlu karşılıyoruz. Hakikaten istanbul ve 
Ankara gibi iki büyük şehrimizin içme, kullan
ma ve sanayi suyunun temini işin bir hususi 
kanuna ihtiyacolduğu cok aşikâr i :1i. Partimin 
koalisyonlarla iktidarda bulunduğu sarada mem
leket su işlerine verdiği önemi bu arada bu, il i 
büyük şehrimizin içme, kullanma ve sanayi 
sularının temini halamından yaptığı plânlardan 
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g-jralüycr ki doğrulur vo bugün A. P. iktidarı i olan olmuştur vo yapılması îâaımgeien §cy bu-
tarafuıdan cvnen uvaulamsıaktabrr. ! ,1 — h-ı. II.YJ I kamın do ğr a bur. Ana bundan sonra 
gibi Ankara'nın Kurtboğanı ve diğer yakıma- dengeli vo böigolerarası dengesizliği giderici 
rnıdaki barajlar, 0. II. ?. Hükümetleri kabanıma yöntemlerine cğliuıessek, yalnız bu 
sananınela planlarını} biroeldarınııı ilr.- iki şehir etrafında saneyilcşrıe vo şekirbşmo-
lesi yapılmış» birçoklarının hattâ inhanı bi- .ain vakumıa güre yunarsak tunun gibi daha 
hayu ilerlemiş buranmakta i .'i. Pbmbili bıükü- bieeok kananları bu kürsüden dinlemek veya 
metlerin bu planlara vo programlara itibarla çıkarmak zonanda kalasağm. Onun igkı muhte-
bu iki şehre en temini için bu kanunu sevk et- rom ikil bardan öyle big'eylm, şehirleşme konu-
mosi bini yalımca sevindirir. rmıba plbndabi görüşlerini derhal dcğiştirmeli-

Ansak mahborem arka balkırını., bu kanun birler vo dengeli, bilhassa belgeler aracındaki 
vesilesiyle iki hususa değinmek is lorum parti dengesizliği iaalo cdccol: bir şehirleşmeyi öngö-
olarak. mu yeni yöcıtemdor peşinde konmalıdır. Akd 

alnli.de bu Türkiye'nin kaderi bu ild şehir et-
•afma toplanmaktan ne onların da sosyal dâva-
ar:nı bir tilrlll kallcbcmomckten öteye bir ka
viller arz etmlyeecklir. bu Ikmuııu doîayıslyb 
malar", ara cb'yrraru parti olarak bu görüşün 
esegurmdaym. fj:l±;legmcyi yeri yöntemlerle 
be almak ve bir bana beyle kanunlarla bu 
:ı selislerin krryrma gobmemenkı güresini ikti
basla 1. akvımssıaı arsaim'orua. Hürmetlerimle. 

Birisi, Türkiye'nin istikbalinin iki l 
hir etrafında toplanması ribi bir istll. 
makta olduğunu gür 

Diğeri do, bu iki 
hamaktan dcğaoak ; 
deşilmesi için iktidarın elinde hır 
programın, görüsün veya düşünüşüı 
mayısı. 

uyal 

^ a . . U _ -

Bn hususta şunları ifade etme!-: isterin kğ 
ikinci Cihan Harbin ren beri, Tl n usrıcn. 

. . ,, , „ ' . . . " . . b ,. JiJBnM o^D-IT (istanbul) — Sayın Başkan, 
bsıne C3.ı vj nıseone mu: L.ue smamsmm.srr. „.. g .. , . . , J , 

' ,. ,„ • . .. " . , , . - , , . - ~ . ^ u o Senatmnn muu.orom ıv/eıcn; istanbul ve 
Bu curationm^v- veren lutmarerr n m r a . . ıs- „ _ , . „ . . _ :_ ,.. . 

x. . . : . , L. . - , . - . " mimara s.--esrene isme, kullanma ve endüstri 
tıııanet.ıersm LU moınmuctm umyrmarma u/- t - -. ... , . . . 

, . " : . . : suyu ceman cnumosı üaiuıınelam kanun tasarısı-

gun yönlere sevi: cımıo yermo s o 
"-'"•" -̂- köylerden şehirlere alunlaı 

i i. olan rvmirknn et 
mışlar v 
eski elan cic büyaı 

i n1. burada g'uüşürken bası mülalaaiarı bu kürsü-
| den ifade etmek mecbur?yctlri hissediyorum. Bu 

maiı süresiyle oınujtur, in, r.u a: 
asır Avrupa'sında görülen geü*rl::g 
sı±r ve 13 neu arır d-vrupa'eı buy 
bundan büyük ıstıraplar rjokmKen 
Türkiye'de, Avrupa'da ya^.aumi] re 
yatmlan ders alınarak ild büyük gehir etra 
fmda toplanmayı önleyici todlirler abnmij ol 
çaylı hem sanayileşme bakımından, negad ne 
seleler bakiiırn:Ia:ı bugün iande bubunduğa 
mua durum Iıboıl olmazlı VJ k-enun gibi ir 
artık elan olmuştur, İstanbul ve Ankara rtra 
fmda plbnsı.3 bir gehLuo;mo vukubuknurtur 
Büyük nüfus kütleleri ^nğdmutra bkmlrrm. ir 
ma, kullanma, cndüslri igln Irurrgelen erte'.m 
temin etmek lâaımdrr. Belediyele 
saraeak küvette değillerdir. Bur 
rak ele aknması gerekir. Itirru evvel do ar^ et
tiğim gibi, C. II. ?. Hükümetleri Devlet olarek 

mm ı 

i-.VViCu OL 

liunuyerum. 
rarra- istanbul ve Anka'm tekirlerinin su dâvası öte-
ılrlerl dm beri o ok önemli bir durum arsetmekte idi. 
blbuki Lledenl, sınaî ihtiyaçla'un barında gelen su, bu 
IO ha- iki şehirde maalesef yeteri kadar bol doğildi ve 
etra- halen do öyledir. Eu meselenin biran evvel hal-

Yi- ûg 11 iein usun samandan beri feryadetmekLeyiz. Bu 
i asarının meclislere n,elmcsi hususunda Hükümet 
aamanında hareket etmemkür. Halk ve sanayici
ler, istanbul'da ve Ankara'da su derdine deva 
bulunmadığından elim sıkıntı gekmisler, bu yüz
den kalkınmamış; zarar görmüştür. Türkiye'de 
halkın en fasla tekasüf eltiği ve daima da arttı-

aı ğı bu iki büyük, şehirde su ve elektrik, trafik, 
a- yel meseleleri Hükümet meselesi halini almıştır. 

'- "^ Hükümetlerin bu meseleleri bilhassa önemle ka
bul ölmesi verinde olur. Ideelİso gelmeden evvel 
de ilgili şahıslara bu davaların Hükümetlerce ele 
alınması hususunda ısrarla tabnbrde bulunmu-eb almış ve planlamıştır. Bugünkü iktidar da 

aynı goyi takibetmekiedir. Bu bakınman artık | gumdur. üzülerek ifade edeyim id, gelip geçen 
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Hükümetler bu meselelere cevap vermekten da
ima uzak kalımlardır. Çimdi Hükümetin bu yol
da bir tasalıyı Meclise p--—-^1 olmasındald dav
ranışa. takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. 
Ancak Ankara ve istanbul' Hn kanunda öngörü
len tahsisatın kâfi olduğuna kaani delilim. Sade
ce istanbul im su dâvasının halii ir ki iki milyar 
liraya ih'iyaç okluğunu yayınlanan hesaplar ve 
bildirilerle sabittir. Sadece İstanbul suyunun 3 
ncü isalo hattının yapılması bu.^ün beşyüz mil
yona ihtiva? mosşetmek'odlr. Hükümetin bu he
saplara sırt çevirerek dilediği C'ibi bir rakamla 
Meclislere sökmesini ciddiye':1e kabili telif olma
dığına kaaniim. Gönül isterdi ki, tasarıda göste
rilen rakamlar ihtiyaçlara tam mânasiylc tetabuk 
otsin ve meseleler kuruşu kuruşuna hesaplansın. 
tasarı brMo tanzim cdlkln, maalesef bu yapılmış 
değildir. Usun zaman istanbul pirinin ihtiyaç
larına yalandan ikd {jl*3İorr:ıî  bir istanbul hem
şehrisi ve Ankara'da oturan ve Ankara'nın neva
ma bir hemşehrisi olarak ifade edeyim ki, bu ta
sarı ihtiyaçları tatmin edici mahiyette değildir. 
•İki şehre bir parmak bal sürmekle ihtiyaçlar tat
min edilmiş olmaz. Ergeç samanla bu dâvaların 
esasına nüfus eden Hükümetin yeni tahsisat ta

lepleri ile karşımıza geleceğini muhakkak görüyo
rum. Bu mülâhazalar muvacehesinde her iki re-
hir için verilen bu tahsisat az da olsa, hesapsız 
da olsa, bir parmak bal da olsa bu ta:arı ihtiyar
lara kısmen cevap vereceği irin buna müspet ey 
vereceğimi sayrılarımla arz ederim. 

BASILAN.— Sayın Ilazer. 
MEHMET HASEE (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, İstanbul ve Ankara şehirle
rinin çekmekte olduğu su sıkıntısını hepimiz bi
liyoruz. Bu sıkıntıları kısmen de olsa, giderecek 
bir teşebbüsü tasvip eder ve başarıya ulaşmasını 
temenni ederim. Yalnız bu kanun bünyesi itiba
riyle yanlıktır, güttüğü bedeller bakımından hiz
meti yanlış istikamete götüreceği endir esinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu kanunun 
yürütülmesini üzerine alan Devlet Su İsleri 
halen teşkilât kanunu cıkmıyrn bir Bakanlı
ğa bağlıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar. Ba
kanlığının istikrarlı, ömürlü, bir bakanlık 
olup olmıyaeağı tereddütlü bir ha da bulundu
ğu bir sırada böyle bir bakanlığa bağlı bir teş
kilâta şimdiye kadar hiçbir yerde tatbik edil-

mlyen bir yeni hizmetin verilmesi düşündürü
cüdür. Ayrıca bu hizmet tesis olunurken bir
takım ihtüılCar da kanunun bünyesi içerisinde 
daha başlangıçta yor almış bulunuyor. Kanu
nu tetkik buyuran arkadaşlarımız görmüşler
dir ki, kanun bu tesislerin kurulmasının bir 
Ir.smını Devle S Su işlerine vazife olarak ver
miş, bir kısmını belediyelere vermiş. Birta
kım protokoller, taksitler, ödemeler gibi hü
kümler getirmiştir. Belediyelere ayrılan hiz
metler de ayrıca yine Devlet kesesinden, yine 
Devlet kasasından bu Devlet Su İş'eri yoluyla 
belediyelere verilecek. Bu kadar komplike bu 
kadar ihtilaflı bir mevzu daha doğarken bu
nu tatbikat sahasına aktarmaktansa bu işlet
meyi bir elde toplamak ve şimdiye kadar bir
çok işletmelerde görülen, birçok işlerde görü
len ihtilâfları daha başlangıçta kesmek müm
künken bu kanun ihtilâtları doğuran, bir ih
tilâflar mecmuası halinde gelen bir kanundur. 
Arkadaşlarım, Devlet Su işleri sulamayı ya
par. Barajlar çok çeşitli maksatlıdır, sulama 
yapar, kurutma yapar, içmesuyu verir. Bina
enaleyh bu bakımdan ayıra'ım diye mülâhaza 
olunabilir. Ama bu barajlarla Devlet Su işleri 
hem su vermekte, hem kendisi para tahsil et
mekte ve hem de idame masrafları ve tamiratı 
kendisi yürütmektedir. Şimdi bu kadar imkânı 
olan bu teşkilâ'm elinden bir kısım hizmetleri 
a iyoruz. ÎTclcri alıyoruz? Depoyu belediye ya
pacak, - isale hattını belediye yapacak, ambarı 
belediye yapacak, barajı Su İşleri yapacak. 
ÎTercye kadar yapacak? Ne kadar yapacak? 
île zamanda yapacak? Size bir misal arz ede
yim arkadaşlar. Kars'ta bir içme suyu işi var. 
iki üç senedir ele alınmış. Esefle ifade edeyim 
ki, birkaç milyon lira daha .şimdiden heder 
olmuştur. Su, Kars çayında yapı'acak keson 
kuyularla alınacak bir isale hattiyle halen 
Kars'ta mevcut bulunan bir suya karıştırılmak 
snrctiylo tevzi edilecektir, ihalesi yapıldı, ku
yular açıldı, depolar yapıldı, isa'e hattı ya
pıldı; aradan bir zaman geçti dendi ki, bu 
suyun mecrası değiştirilecek, bu su sulama 
suyu olarak sağ sahilden başka yere verile
cek. Binaenaleyh mecrada su kalmıyacak, ke
son kuyu da işlemez. E., ne olacak? Yapılan 
h'zmotler, arılan kanallar, döşenen borular 
bu hakle kalacak, en yak:n bir misal. Bunun 
başka türlü çeşitlerini başka arkadaşlar da 
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görmüşlerdir. Şimdi o belediye ile Devlet Su 
işleri arasında, belediye ile İller Bankası ara
sında bir ihtilâf. Halen yürü tü7 emiyor, çare
si bulunamıyor, hiçbir idare de bu sorumlulu
ğu üzerine akmıyor, ne belediye, ne Devlet Su 
işleri, ne iller Bankası... Şimdi arkadaşlar, 
bugüne kadar tatbik edilegelcn mevzuata gö
re içme suları iller Bankası hizmetlerlndendir. 
Yani, iller Bankası finanse eder, belediyeler 
bunu öder. Madem yeni bir idare kuruyoruz, 
tümünü hiç olmaz-sa Devlet Su işlerine verelim. 
Devlet Su işlerinin finansman imkânları mü-
saidolmaz, diye bir itiraz vâki o'abilir, malî 
kaynaklar yetişmez diye bir itiraz vâki olabi
lir. O kadar büyük meseleleri e"!e a^rken biraz 
etraflı düşünmeye mecburuz. Türkiye'de elinde 
rezervleri olan, büyük kapasitesi o" an müesse
selerimiz vardır. Meselâ Emekli Sandığı, me
selâ Sosyal Sigortalar. Bunlar paralarını, el
lerindeki imkân'arı bâzı verimsiz saha1 ara ya
tırmaktadır. Otel yapar, büyük bina'ar ya
par, bunlardan ya zarar eder veya uzun sa
manda ancak itfa imkânını bulur. Bu hizmet
ler verimli hizmetlerd'r. Bu hizmetleri, bu ida
relere, kanunları tadil etmek suretiyle de ol
sa, toptan verip is"etmelerini cnlara vermek 
veya hiç olmazsa o idareleri Devle' Su işlerine 
iştirak ettirmek suretiyle bu meseleyi başm-
dansonuna kadar bir e"da toplamak lâzımdır. 
Akıl takdirde yarın taksitini vermedin ya be
lediye, suyunu kesiyorum, isale hattını yapmı
yorum diye, çıkacak ihtilâfları taksitlerin tah
sili meselesini halletmiş oluruz. Yine size tat
bikattan misaller vermek suretiyle a~z edeyim, 
biliyorsunuz iller Bankasında be"ediyelerin 
paylan toplanmakladır ve iller Bankası aka
cağını bu fondan tahsil etmektedir. Devlet Su 
işlerln'n elinde böyle bir fen o'nryacak'ır. 
Belediyeler zaten sıkıntı içindedir. Mal im
kânları müsait değildir. Böyle bir belediyeden 
sen parayı vermedin, vaktiyle ödemedin, diye 
suyunu kesmek hem doğru olmıyacak, hem 
mümkün olmıyacaktır. Doğru olmıyacak, müm
kün olmıyacak bir mesele için nasıl kanun ya
pıyoruz? Niçin bunu daha şimd'den düşünmü
yoruz? Ben şahsan bu kanunun çok mahzur
lar getireceğini, yani su gibi çok mübarek, 
çok beklenen, çok arzulanan bir hizmet için 
birtakım ihtilâtlarm doğacağını, birtakım sür
tüşmelerin olacağını görüyorum. Benim bu 

kısa mâruzâttan sonra komisyondan bir istir
hamım var, komisyon, zaten bu kanun şimdi
ye kadar gecikmiş, yıllardır sıkımı çekilmiş, 
bu kanunu geri alsın, etraflıca tetkik ettikten 
sonra Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı ile 
konuşsun. Belediyelerin bugünkü imkânı mü-
saidolmadığı gibi CO sene senra ne olacağı da 
bilinmez. Bu hizmetleri 30 sene sonraki meç
hul şeylere talik etm:yelim. Yeniden bir esasa 
bağlanmak üzere komisyon bunu geri alsın, 
hiç olmazsa bugüne kadar bekled ğimiz bu ka
nun, biraz daha tamamlanmış, biraz daha 
derlenmiş, toplanmış olarak çıksın. Ben mik
tarlar üzerinde durmıyorum. Miktarlar azdır, 
her sene bütçeye şu kadar milyon lira kona-
cakmıs, bu para da bu hizmete ayrılacakmış. 
Bütçeleri tetkik edenler, bütçeleri takiboden-
ler görmüşlerdir, kaç senedir bütçelere hisse
ler konur, Halk Bankasına senede şu kadar 
milyon lira verilecek elenir, verilmemiştir. Or
manın bilmem nesine vereceğiz denilmiştir, 
verilmemiştir. Yani ne kadar bütçeye havale 
edilmiş tahsisat varsa tahsisat kifayetsizliği, , 
bir cenin müsaadesizliği dclayıslyle bunlar 
ödenmemiştir arkadaşlar, ödenemez. Binaen
aleyh, bunun için ayrı bir fen ayırmaya mec
buruz, Bunu ayrı bir kaynağa bağlamak mec
buriyetindeyiz. Yoksa bütçeden şu kadar mil
yon lira buraya aktarılacaktır desek de akta-
rılamıyor, misalleri çoktur. Bu misallere bir 
yenisini ekliydim. Hazan olmaktan kurtula
lım. Bu tamam'yle nazarî esaslara dayanan, 
faka* tatbikatta işlemlyecek bir tasarıdır. 
Bu balamdan çok lüzumlu ve bek"enen bir ka
nun olmasına rağmen böyle ihtilâflar doğura
cak, işe yaramaz bir kanıma bendeniz gönül 
huzuru ilo oy veremiyeceğim. Komisyonu va
zifeye davet ediyorum. 

Yüksek Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın öztlirlıçlne. 
RİFAT Ö2TÜSK0IN3 (istanbul) — Sayın 

Balkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın îiazer 
arkadaşım bu kanunun durumu hakkında çek 
karamsar konuştular. Bendeniz böyle bir ka
ramsarlık duymamaktayım. Zira kanunun mad
delerini tetkik ettiğimiz zamanda görürüz ki 
belediyenin bu işte ne gibi yardımı dokunaca
ğı ve Devlet Su iş'eri Müdürlüğünün de ne 
gibi hizmetler yapacağı kanunun 2 nci madde
sinde rahatlıkla tadadedilmiştir. Bu meyan-
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da 2 nci maddesine göre su kaynağını teşkil 
eden barajlar bale hatları ve tasfiye tesisleri 
DSİ O-enel Müdürlüğü tarafından yapılacak
tır. Depo ve tevsi vs şoboke işlerini ele belc-
dlyeler kendi imkânları dâhilinde yapacaktır. 
Fiilî durum böyle olunca, komisyon geri alsın 
Maliye Vekili ile konuşulsun, nı olsun, bu 
olsun gibi sözler bendenlzco tararının geri 
bırakılması için kâfi birer sebep değildir. Da
ha acık bir deyimle, esasen bu kanım G. XI. 
P. Koalisyonu zamanında hazırlanmış ve Sayın 
Hazer'in o zamanki grupundan gedmiş, gru-
punun tasvibini almış, o zaman G. H. P. nln 
tasarısı idi bu. Eğer tasarı... (C. II. P. sırala
rından, nereden biliyorsun, nereden biliyorsun 
sesleri) Müdaha'c etmekte haklıdır özden 
Bey. Çünkü Sayın özden o zaman Ser al ör de
ğillerdi. Lütfedin de hem bu kanunu destek
leyici oluyor sunu ı, hem de oturduğunu? yer
den bu kanunu kös'-oYeyici oluyorsunuz. Unut
mayın ki, Balurkoy'ibn hayli evleri susuzdur, 
vatandaş bugün değil yüzünü yıkayacak, ölü
sünün ağzına damlatacak, dinimizin sarıları
na uygun, su bulamamaktadır. 

Müsaade ediniz de bu kanun çabuk çıksın. 
Yabnız komisyon1 arımız nedense dalma bir 
dalgınlık içinde oluyorlar. Buna değinmeden 
de geçemiyeceğim. Çünkü, Elitçe ve Plrn Ko
misyonunun kabul ettiği kanunun başlığı An
kara, İstanbul ve nüfusu 53 C03 i aşan... 

BAŞKAIT — Cayın öztürkelne tabı hatası
dır, düze'tilmiştir. Bütçe ve Plân Komisyonu
nun metni doğrudur. Ancak matbaada basılır
ken hatalı basılmıştır. Başlığı 511 şekildedir: 
«Ankara ve istanbul şehirleri içme suyu» dur. 

EİFAT Ö3TÜBKÇME (Devamla) — Bende
nizin elimdeki metin bu. Matbaa tarafından 
hatalı basıldığını, betanın mevcudolup olmadı
ğını bilemem. Elimdeki metin bu vaziyettedir. 
ITedense bu metinler dalma matbaada gerek 1 

İ (L) cetvelinde, gerekse (1) numaralı cetveller- 1 
de daima hatalı basılır, bizim elimize geldiği S 
zaman da hatalıdır, denir. Ama bunun samimi- I 
yet derecesi nedir, biz yine komisyonumuzun 
samimiyetine inanarak doğrudur diyelim. Bi
zim elimizdeki metin hatalı basılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul'a günde 
ortalama bugün için 233 033 metreküb su ve
rilmektedir. Nüfusumuzu bir milyon yediyüz-

bln olarak ortalama kabul ettiğimiz takdirde 
bu durum nüfus başına günde 131 litre isabet 
etmektedir. Halbuki, nüfus başına orta dere
cede bir milletin su ihtiyacı ise 230 litredir. 
Görüyorsunuz ki, istanbul gibi medenî bir 
şehrimizde 230 litre suya mukabil günde 131 
litre su verilmekledir. Evet demin ds arz et
tiğimiz gibi vatandaşlarımız yüzlerini yıkaya-
naz bir durumdadır, ölülerimizi dahi gerekti
ği takdirde ağızlarına damlatacak su dahi 
bulamamak ladırlar. Bu itibarla kanunun biran 
evvel çıkmasının zaruri olduğu kanısındayız. 
ile'e istanbul'un 10C0 - 1935 yıllarında nüfusu
nun dört milyona yakın olduğu kabul edildiği 
zaman o zaman asgari günde su miktarımız 
dekuzyüzbin metrekübe baliğ olacaktır. Bu 
durum karşısında bendenizin maddelere geçil
diği zamanda bâzı önergeler verdim, bu is
tanbul ve Ankara nüfusunun yanıbaşmda yine 
bizim Mal ve iktisadi işler Komisyonumu
zun kabul ettiği hiç olmazsa 50 binin üzerinde 
nüfuslu şehirlerimizin do Devlet Su işlerinin 
himayesi alıma alındığı takdirde büyük bir 
boşluk giderilecektir. Yalnız Ankara ve İstan
bul değil bu endüstri, içme ve kullanma suları
nın -bir mesele olduğu, 50 C03 in üstünü aşan 
belediyelerin ele malî güçleri meydandadır, 
teknik dni'iımları meydandadır, önergemizin 
sırası g eki iği zaman bunu da Yüce Senatoya 
arz edeceğiz, eğer kabul ettiğiniz takdirde o 
zaman büyük bir boşluk giderilmiş olacaktır. 
Teşekkür ederim. 

BAHİS AİT — Sayın Tuna. 
AHMET NUSIİST TUITA (Kastamonu) — 

üuhteren arkadaşlarım, Ankara ve İstanbul 
gibi büyük şehirlerimizde hakikaten büyük su 
ihtiyacı duyulmakta idi. Demek ki be'edıyele-
-\in mali takacı vo imkânı müsait değil, bu 
dordi ktlıllnden halledemiyor, Hükümet isa
beti bir tasarı ile huzurunuza gelmhiir. Dev
let imkânını kullanmak suretiyle bu büyük 
ihtiyacı karşfıyacaktır. Binaenaleyh, tasarıyı 
han.71 Hükümet ve iktidar hazırlarsa hazırla
sın tasvibettlğlmi bidayeten arz etmek istiyo
rum, yerindedir, doğrudur. Benim şüphemi 
mucibolaıı şudur; işin ihtisas erbabı olmadığım 
için ancak duyduklarımla mukayese ettiğim 
içbtı huzurunuza çıktım. Şimdi bu iki vilâyet, 
Ankara ve istanbul Türkiye'nin en büyük vi
lâyetleri vo belediyesi de diğer Anadolu'nun 

T T 
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küçük belediyelerine nazaran çok daha kuv
vetli belediyelerdir. 

Şimdi i-arliimentodan Hükümet bir şeyler 
geçiriyor. Hükümet iki vilayet elemiş Milet 
Meclisine gelmiş yüsbin nüfuslu vilâyetler dâ
hil olsun denmiş, bizim komisyonun birine gel
miş yüsbin nüfuslu vilayetlere kadar olanları 
DSİ yapsın denmiş. Diğer bir komisyonumııza 
gitmiş o da ÜO bin niuuslnları da DSİ yapsın 
demiş. Diğer son komisyonumuza gelmiş o da 
demiş ki bu 10 ncu maddeyi kıldırdım. Bir te
reddüt var. Şimdi sözcüden ve Hükümetten ri
ca ediyorum. Şöyle bir madde olsaydı Ankara 
ve İstanbul'un suyunu belediyeleri karşılamak 
imkânını bulamadığı için Devlet oliııi uzatıyor. 
Nüfus mevsuubahis olmadan küçük bir beldede 
var, susuzdur, bilmem saatlerce mesafeden GITI-
ta su getirmektedir. Bu küçük ve fakir bele
diyenin bir Devlet kuvveti T e yardımı alma
dan suyu temin etmesi mümkün değildir. Böyle 
bir yere su temini için DSİ gibi daha büyük 
teşkilatı ve elinde imkânı elan bir müesseseyi 
bu işle vazifelendirmek değru elmas mı? Sö
zümü hülâsa edeyim, imkânı olmadığı için An
kara ve İstanbul'a su temin etmek üzere şu 
kanun tasarısını getiriyoruz. Diğer bir belediye 
vardır, iller Bankasının imkânı müsait değil
dir. Devlet gücünün gelmesi zaruridir, bey
le bir belediye elması da mümkündür. Bu gibi 
ahvalde, Devlet gücünü temsil câen, bu mevza-
uda Devlet gücünü temsil eden DSİ nin vadlo-
londirilmjsi doğTu olmaz nı? Kanun daha şü
mullü umumilik prensibine uygun şekilde ha
zırlanamaz mı idi? 

Bunun bir hususiyeti vardır. Hattâ böyle 
kanun olur mu olmaz mı, münakaşası dahi ya
pılabilir, diğerlerinden ayrıkp. 

İkinci bir husus, benim katladığıma göro 
İller Bankasından yardım alan belediyeler, il
ler Bankasından su için aldıkları para için, İl
ler Baeıkasuıa bir faiz ödemektedirler. Şimdi 
burada, malinde, kanunun metninde bunlar
dan faiz falan bir şey •ılınmaz de-ıalyor. Acaba 
bu esasına hakikaten iştirak ettiğim bu ka
nunda, acaba İstanbul ve Ankara gibi pek çok 
bakımlardan pek çok imtiyazlı vü ây etleri r_ü::o 
diğer küçük vilâyetlerimiz, sararma abey'fre 
bir imtiyaz tanınmıyor mu? Bu kaçlar yardımı 
yapmayı Devlet kabul ettikten sonra, niye f süz 
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bakımından asaba onlardan ayırdı. Bu mevzu
larda aydınlanırsam, esasına iştirak ettiğim 

'kanuna daha ferabüıkla oyumu kullanmak im
kânını bulaşalım. Teşekkür ederim. 

BASK AİT — Cay m Ucuzal. 
üüîEE UCUZAL (Eskişehir) — Dayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, tasarının mevzuu su 
gibi hepinizce malûmu oian aziz bir nesneye 
dayanmaktadır. Bendin evvel konuşan muhte
rem arkadaşlarım değerli fikirler katmak üze
re çaba gösterdiler. Hakikaten kendimizi bile
li 33 - 33 yıldan beri istanbul ve Ankara gibi 
büyük şehirlerimiz devamlı bir su sıkıntısının 
içerisindedir. Gittikçe de içtimai rartlann de
ğişikliğe uğraması sebebiyle bu iki şehirde nü
fus, beklenmad.k şekilde, artmaktadır. Ancak 
arkadaşımla birlikte arz ettiğimiz önergede 
olduğu üzere, kanun hak.ka":cn tasarı o'arak 
gelmiş İstanbul, Ankara vilâyetlerine şâmil 
Millet Meclisimiz nüfusu 103 030 nln üzerinde 
olan şehirleri de 19 ncu maddeye ithal etmiş 
ve haklıdır, kendileri ile beraber olduğumu 
ifade etmek isterim. Çünkü her türlü Devlet 
nimetinden kendimizi bildik bileli Ar kara vo 
İstanbul istifade etmektedir. Bu bakımdan bi-
z'm malî ve iktisadi komisyonlarımızı takd.'rle 
anarım. Bunlar biraz daha ileri giderek, elbet-
toki bir komisyon ciddî tetkiklerine dayanıp 
Hükümetin imkânlarını araştırmıştır, bunu 
yüz bin değil, eli bini aşan belediyelere de teş
mil etme hükmünü kabul etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Derlet Gu İşleri Ku
ruluş Kanunu var veya yok, ama Türkiye'de 
büyük bir klarnetin içerisine girmiş, hizmetinin 
mukabili olarakta bütçeden büyük bir payı al
maktadır. Bir baraj yapılır elektrik istihsali 
için. Ama bu baraj, elektrik istihsal ettikten 
sonra akan suları cihetteki içme, kullanma veya 
sanayide kullanılacak sular haline getirme im
kanı da sağlarsa, çek büyük fayda yapmış ola-

' bH>. 
G-isıntı sadece İstanbul vo Ankara'da değil 

a "kudaslarını, brşüııiz'n gezip dolaş Lığımız Tür
kiye'nizde belediyelerin ilk karşüaştılfarı 
s urluk, içme suyu, kullanma sryn, deha büyük 
vilâyetlerde de sanayi suş̂ u sıkıntısıdır. Şayet 
Vakan varsa Defletin gücü buna yetiyorsa, 
"3 velet 3u İşleri bugünkü kadre ra 1b beled'yo-
üorin hizmetine yetişecek irnüHea rahip ise, be
nim istirhamım, madde geldiği saman da arz 
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edeceğim üzere, bunu 50 000 in üstünde nüfusu 
o^an belediyelere teşmil etmekte büyük fayda 
olduğu kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, usun görüşmiyeceğim, Çünkü bir 
kısım fikirlerimi söyledi bası muhterem arkadaş
larım. 

Evvelâ Saym Öztürkçine'nin ortaya attığı 
bir hususa değinmek isterim. Cumhuriyet Halk 
Partisinin grupunun bir üyesi olarak bu husus
ta Cumhuriyet Halk Partisinin bir grup kararı 
olduğunu ben bilmiyorum. Varsa Hıfzı Oğuz Be-
kata, grup başkanvekili, buradan, beyan edebi
lirler. Ben böyle bir grup kararı tanımıyorum, 
bilmiyorum. Onun için serbestçe Fikret Turhan-
gil, istanbul Senatörü, kendisine mahsus, özel 
olması icabeden bir konuşmayı grup adına yap
makla beraber... (Fikret Gündoğan sesleri) Sa
yın Fikret Gündolan arkadaşımıza da belki ce
vap teşkil eder. Bu konuşmayı yapmaya mecbu
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kısım arkadaş
larımızın liyakatle belirttiği gibi. Cumhuriyetin 
kurulduğu tarihten itibaren Ankara, istanbul 
imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz dö
vizlerine rağmen, yardım görmektedir. Yardım 
görecektir bu da güzel, Fakat gerektiği kadar 
yardım görmelidir. Gerektiği yerde Devlet elini 
çekmelidir. Her iki belediye ve umumiyetle bü
tün belediyeler bir kere israftan kaçınmalı. Dev
let kaçınmadığı gibi belediyeler de aynı tasar-
rufsuzluk içinde, israftan kaçınmıyorlar. Bun
lar bir realitedir. Türk tarihine göre. Şimdi 
böylece tasarruf yapmıyan belediyelere her ko
nuda yardım yapılmaması gerekir, istanbul ve 
Ankara belediyeleri bir istisna halinde burada 
gelmiş, bir kanım tasarısıyla gerek saym İsmet 
İnönü Hükümetleri zamanında, gerek şimdiki 
Demirel Hükümetleri zamanında bu aynı kanun 
getirilip çıkarılmak isteniyor. Şimdi bakınız bir 
kere, İlk şevkine baksın lütfen Komisyon üyesi 
arkadaşlarımız. Benim hatırladığıma göre dört 
sene kadar oluyor. Dört sene olmuş bu kanun 
tasarısı sevk edileli. Hâlâ meclislerden çıkmamış, 
yani neden çıkmamış acaba? Her halde bir kı
sım pürüzlü yerleri var. Orada takılmış, burad? 
takılmış. Evvelâ Saym Turan'm beyan buyur-
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duğıı gibi evvelâ gelmiş Millet Meclisi yerinde 
olarak nüfusu 100 000 i aşan belediyelere de 
imkân nisbetinde yardım yapılsın, demiş. Doğru 
demiş. Fakat, o zaman ballık yine Ankara ve 
istanbul şehirleri olarak kalmış. Bu sefer baş
lıkta hata yapmış, Millet Meclisi bunu söyledi mi, 
muhalefet şerhimde? Burada İçişleri Komisyo
nunda ekli olarak vardır. Bu tasarıda da var
dır. Yani ne diyecek, istanbul'una, Ankara'sına 
lüzum yok arkadaşlar, isim söyleyip birbirimize 
düşürmesin. Hattâ affm?zı rica ederek söylüjro-
rıım arkadaşlarım kısmen bölgecilik, şehircilik 
gibi bir hava yaratmaya da lüzum, mâna ve ma
hal yoktur. Şu sebeple yoktur: Buradan kanun 
objektif olarak geçer. Ne Ankara'nın adını söy
ler, ne de istanbul'un adını söyler. Nüfusu şun
dan yüksek olan belediyeleri içme suyu der, bir 
kriteryum kor, bir kıstas kor; böyle indî olarak 
Ankara belediyesi, İstanbul belediyesi denmez, 
denmemelidir. 

Bundan başka bir kısım arkadaşlarımızın 
belirttiği gibi, ödeme şartlarına bakıyoruz. Dör
düncü madde ve diğer alâkalı maddeler şöyle 
olur, böyle olur filân. Ne faiz var, ne bir şey 
var. Kasaba belediyesi buradan belediyeler ban
kasından para aldığı zaman faiz verecek. An
kara, istanbul vermiyecek. Neye rağmen? Bu 
kanunda gösterilen limite, yani paranın kıy
meti, açık söylüyorum arkadaşlar, seçik söylü
yorum; birisi faizsiz para alsa, beş sene sonra 
ödese aynı parayı mı ödemiş olur? Aynı parayı 
ödemiş olmaz arkadaşlar. Fiyatlar her gün yük
seldiği için para da düştüğü için daha düşük 
bir değer ödemiş olur. Böylece de burada Dev
letin ziyanı açıktır, bu kanunda. Böyle tarafgir
lik yapılamaz, yapılmamalıdır. Şimdi muhterem 
Bütçe Plân Komisyonunun 10 ncu maddenin ya-
'••.i, nüfusu yüz bini aşan sonradan Sosyal İşler 
komisyonunda 50 000 i aşanlar için derpiş etti
ği yardım için serd ettiği mütalâalara bakınız 
arkadaşlar: Gelmiş madde 2 demiş, işte 100 000 
-ien fazla olanlar tasarıdan çıkarılmıştır, diyor. 
<II 6 1 e» geçiyorum, bir bakınız. Tasarının bü-
^ün hükümleri İstanbul ve Ankara şehirlerine 
İt hükümleri ihtiva etmektedir ve şümulü tek 
nadde ile genişletmek yoluna gidilmesi, kanun 
tekniğine uygun olmamaktadır.» diyor. Yani, 
rüz bin olsun, diğer belediyelere de teşmili ka
nun hükümlerine uygun olmaz, diyor. Ben de 
soruyorum şimdi, neden buraya gelip birinci 
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maddesinde 6200 sayılı Kanunun 37 nci madde
sinin limitleri mevzuubahsolduğu halde 6200 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesi değiştirilerek bü
tün belediyelere şâmil olarak, nüfusu şu kadar
dan yüksek olan belediyelere şâmil olarak ka
nun getirilmiyor da bu 6200 sayılı Kanımda 37 nci 
maddesi özel bir şekilde değiştirilmek isteniyor? 
Görüyorsunuz ki, Bütçe ve Plân Komisyonu ken
di ifadesiyle kendisi intakı hak kabilinden mah
kûm olar, yanlış bir esbabı mucibe içindedir. 

Bundan başka madde hükmüne bakınız : 
«2 nci madde hükmünün Ankara ve İstanbul dı
şındaki diğer şehirlere ait su meselesini dü-
senliyen t i r kanun idinde yer almacı gerek
mekte d'r.» He güzel bir de temenni burada, 
Başka bir kanun olsun. Beraber yapalım ar
kadaşlarım, mal kaçırır gibi, Ankara gidecek 
ve İstanbul gidecek, ötekiler de kalacak, Hep 
bize söylenen budur, komisyonların hep bize 
söylendiği budur. fcte başka bir kanunda ol-
sun, öteki bilmem nerede, okun, böyle şey 
yok arkadaşlarım. Bu da istical edilin, 
çıkarılmak isteniyorsa burada beraber çıkarıl
sın pekâlâ, Nüfus kriteri bakınız, gerçek duru
mu tam olarak yansıtmak özelliğinden mah
rum bulunmaktadır. Nitekim memleketimiz
de öyle şehirler vardır İri, nüfusları 100 000 
den az olduğu halde kuvvetli sanayileşme do-
layısiyls büyük ölçüde, suya, ihtiyaçları vardır 
deniyor. Y'ne kendi esbabı mucibesi ile ken
disi tenakuz halindedir. Kanun yapılırken 
denir ki, sanayileşmeyi önplânda a'Mık, İkinci 
Beş Yılılk Plâna göre bunu yaptık, sanayi
leşmeyi İkinci Beş Yıllık Plân öngörmüştür. 
Bu öngörmey-s göre nüfusu falandan yüksek 
ve evvelâ sanay'leşmesine, ondan sonra ieme-
?JTQ. C"">dar' poııra k^llanm^e'na. ke*" "̂ e ^e 
kriteryumu, ilmî bir şekilde getirerek bura
da hise ilmi bir şekilde izah ederek bu 'ka
nunun çıkartılması gerekir. 

Madde 4 e bakını.;? : Bu madde- bütçe im
kânlarının raüsaidolması martını ihtiva etmek-
ted'r ki, bu durumun ob.iektif eleülere göre tes-
biti daima güçlükler ars edecektir. 

Bakın*z arkadaeler, foövle bir esbabı muci-
cevi ben eahsan vakı^tıramadım: cok değerli, 
cok bilgili, çoktan beri Büt^e Eome^-onu üye
limi yanan, arkadaşlarıma. Ben şahsan pek 
munis bulamadım, aflarını rica ederim. 

Bundan başka 5 nci maddeye bakınız aıka-
dadanm, bunların hepsi birbiri ile tenakuz 
halinde. Genel olarak mahallî idarelerle il
gili görevlerin Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne verilmesi... Bu müesseselerin çalış
malarında aksaklık meydana getirir. Bu iti
barla burada artık büsbütün şâmil oluyor, büs
bütün yurdu içine alıyor, meselenin Köy İşleri 
Bakanlığı, îlier Bankası ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce müştereken bir plân çer
çevesinde ele alınması gerekir diyor ne ka
dar tenakuz içindeyiz arkadaşlar. B'r mad
desi öteki maddeyi tutmuyor. Ankara ve İs
tanbul kayrılsın diye ne kadar güzel lâflar 
varsa yasılmış geliyor bana; çok özür dili-
yerek ctİı kıymetli arkadaşlarımı üzdüğüm 
için de cok müteessir olarak bu bej/anları 
yapmış bulunuyorum. Bu itibarla ben de bâzı 
arkadaşların vukufla arz ve izah ettiği gibi 
komisyonun cididyetle bunu tekrar tetkiki ta
raf lısıyım. Bu şekilde, bu anladığım mânada 
tasarı iein olumlu, müspet oy kullanamıya-
eağımı ars ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAM — Sayın Eyidoğan, buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, belediyele
rin teşkilâtı yokken dahi şehirlerimizin ve 
kalabalarımızın suları vardır. Osmanlı İmpa
ratorluğu saman'nda vakıflar sistemij/ie şehir 
ve kasabalarımızın ihtiyacı olan suları temin 
edilmişti. O zamanki nüfuslarına göre İstan
bul şehrinde Bizanstan devraldığımız bentlere 
ilâveten Fatih Sultan Mehmet'in vakfı olarak ve 
T~Q:vnr\\ Saltan Süuevman'ın vakfı ninv^ir v^-nt.. 
ler kurulmuş ve şehre sular isale edilmiştir. İs
tanbul'un yani, Osmanlı payitahtının su ihtiyacı 

o zaman dahi Devlet eliyle idare edilmiştir. Ve 
Devlet Başkanının vakfı olarak bir âmme tesisi, 
bir âmme hizmeti halinde idare edilmiştir. Tan-
zimattan sonra bakın tam yüzüncü yılına geliyo
ruz, Sultan Abdülaziz'in Paris ve Londra'ya yap
tığı seyahat sırasında, kalabalık bir heyetle seya
hat ediyordu hükümdar, istanbul Şehremini 
Muavini Hafız Kâmil Bey heyete dâhil ediliyor. 
Protokol Dairesi bakıyor ki, gelen heyetin içeri
sinde İstanbul Belediyesinin de bir temsilcisi 
var; bir başkanvekili, bir yardımcısı var. Buna 
da ayrıca mahallî belediyece ve protokolunca bir 
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karşılama ve bir ağırlama sekli hazırlanıyor. O 
zaman da Paris'te Baron Hosman Paris Belediye 
Reisidir. Baron Hosman Kâmil Beyi sureti mah-
susada belediyede kabul ediyor, belediye âzala-
riyle beraber teklif ediyor, diyor ki, İstnbul şeh
rinin su ihtiyacı gayet önemli bir durum arze-
diyormuş. Mevcut sular o günün nüfusuna yet
miyormuş, kurak olduğu zamanda çeşme başla
rında sıkıntı çekiliyormuş. Buna karşı ne düşü
nüyorsunuz. Hafız Kâmil Bey diyor ki ; bizim çeş
melerimiz gürül gürül akar, şadırvanlarımızda 
şöyle aptes alınır, şöyle namaz kılınır; ara sıra 
kurak falan olduğu zamanlarda da mektep ço
cuklarını alçacık tepelere yağmur duasına çıka
rırlar Hosman bunu Osmanlı'nın bir nüktedanlı
ğı olarak alıyor. Zaten sempatik bir zat. Güzel ya 
diyor, canım şu istanbul'un şimalinde bir Ter-
kos gölü varmış oradan şehre su isale edilmesini 
düşünüyor musunuz? Hafız Kâmil Beyin Terkos 
gölünün mevcudiyetinden dahi haberi yokmuş. 
Onun üzerine Osmanlı Hükümetine ve belediye
sine Fransız sermayesiyle istanbul şehrine Ter
kos gölünden su isale edilmesi için tekliflerde 
bulunuluyor. Tetkikat yapılıyor, müsabakalar 
oluyor. Bir Belçikalı ve bir de padişahın başkâ
tibinin ortaklığı ile imtiyaz almıyor, istanbul 
Terkos suyunun imtiyazı almıyor. Ve bu imtiyaz 
makanizması içerisinde de Terkos suyu tesis edi
liyor ve işletiliyor. Cumhuriyet devrine gelinciye 
kadar İstnbul suyunun belediyeleştirilmesi Cum
huriyet devrine nasip olmuştur. Ondan sonra
da muhtelif tevsiatlar yapılmıştır. Ankara'da yi
ne Devlet yardımı ile Ankara'nın suyu Elma
dağ'ından, Hanım Pınar'mdan getirilmiştir. An
kara'nın kanalizasyonu dahi, hatırlarsanız, bun
dan 20 - 25 sene evvel Devlet eli ile yapılmış idi 
ve o zamanın parası ile 7 milyon liraya mal ol
muştu ve tıpkı bunun gibi bir program gibi ka
nun getirilmişti. O tatbik edildi. Sordular kanu
nun müzakeresinde, mebus arkadaşlardan soran
lar oldu. Denildi ki, bu kanalizasyon tesis edile
cek. Bunun için Ankara Belediyesini borçlandır-
mıyacağız. Canım, belediye kanununda beledi
ye bir yere bir kanal veya lâğım yaparsa onun 
masrafına, o yolun iki tarafındakiler iştirak 
eder borçlandırılırlar. Hayır, burada o da olmı-
yacaktır, dendi ve bu suretle Ankara kanali
zasyonu tamamiyle Devlet masrafı ile yapıldı. 

Şimdi bugün bizim İstanbul ve Ankara Bele
diyeleri asfalt yolların üzerindeki çamurla dâhi 

mücadele etmiye mecali olmıyan belediyeler ha
lindedir. Bir kere Devletin, Hükümetin bir ma
hallî idare politikası olması lâzım. Ve bunu 
getirmesi lâzım. Mahallî idareleri malî bakım
dan esaslı bir şekilde kuvvetlendirmeye ihtiyaç 
vardır, bu tedbirleri getirmeleri lâzımdır. Şim
di biz bugün 3 ncü Koalisyon Hükümetinden 
bu yana sallana sallana gecikmiş ve bugün yu
murta kapıya gelmiş durumda âcil bir ihtiyacın 
karşısında, o günden bugüne iyi işlenmemiş, iyi 
çalıştırılmamış, yani gerekçelerini okumaya ih
tiyaç var, yok diye veya konuyor ya; okunsa 
hepinizin dikkatini çeker; 1965 sayımlarından 
evveline ait rakamlar muhtelif komisyonların 
gerekçelerinde olduğu gibi basma kalıp tek
rar edilmiş. Yani gayet tembelkâri bir eser. 
Yani bir travay değil. Bu, bir travay değil, 
kusura bakmayın. Birçok emsali sabıkası da 
mevcudolduğu üzere katiyen eşitliği de bozma
mak sartivle İstanbul ve Ankara'nın işbu sula
rını bedava olarak yabalım. Bu bir noktai na
zar. Devlet yanar, İstanbullulara ve Ankaralı
lara h^divem olsun. Efendim! der, yapar b"nu. 
Bu bir fikirdir, bir kanaattir, bir meslektir, 
bir tutumdur. Borçlandırır, öteki belediyeler 
Rulp.rını nasıl pretiriyorlarsa. falan filân, bu da 
övle olur. Bu da bir tutumdur, Şimdi efen
dim burada benim teşhis e+ti^im şu var : İs-
ta-ıbul ve Ankara ile: hani. nüfusu elli binden 
vakarı, nüfusu yü*. binden yukarı şehirlerin su 
i.Viyaları deniyor bunların arasında esaslı 
°övle bir f^rk var. Bir ç^h^in oîvsrmdf., uza^ın-
d°, veva vakımnda kuvvetH bir kaynak veva 

I bir mn«T bulursunuz. Saniyedeki sarfiyatını 
öV»*»i"<şpı}-5. o «ehrin nüfus"nu ölçersiniz, hilir-

| ^İTI.I^ müstakb0! «eh^in sn kadar zam^n dâhi-
] IrMe r̂t,cıonT<; nüfusmu hesar)larsmi7. nüfus ba-
I «svn.a, #R0 metrik"b su v^rraeve elvevjcli sn ^u 

Varmaklar var dersiniz buna o'örç d^ o kavn°k-
| lo^on. h"i"p.vo, su getirirsiniz. Bu içme suyu 
! isâle proiesidir. 

Bu belediye vazifesidir. Bu raûvcut kanun-
Jn.rımırçfl, pYv*e !B*>ladive!er Bankasının finanse 
&riaY)iTp>oa?n ^jv jc?tir. \)jr p^ni^dir. B"nu i^°le 
yolu ile İmar ve İskân Bakanlığının tasdik ile, 

i pyTflkını. şartnamesini tasdik ed°r, faiiw-ne 
ihale edenler, yaptırırlar, isâle edenler. Bu bir 

I ««İve ieme suvu fe+vmek kevfivotidir. fsiTV,dit 
I îo+arıTy-»]. ve Ankpra'va vanil^n is b " de<rildiv? 

! bundan farklıdır. İstanbul'un Ankara'nın civa-
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rmda çok maksatlı barajlar yapılıyor. O baraj
ların suyundan, bu şehirlere kullanma &uyu, 
içme suyu, sanayi suyu veriliyor, fark bu. 
Elde bulunan para 890 000 000 lira. Bu 890 
milyon liraya göre bir program kanunu getir
mişler, dar zamanda. îyi de işlenmemiş. Niha
yet, ancak Ankara ile İstanbul'un içme ve sa
nayi ve kullanma suyunu bu yoldan temin 
edecekler. Bilmiyorum. Arkadaşlardan meselâ 
İkinci Oubuk Baraima teşrif edenler var mı? 
İkinci Clubuk Baraû zaten yapılmış, baraj yapıl
mış bara T m arkasında göl teşekkül etmiş. Bu 
gölün suyunu nereye veriyorlar? Bu gölün su
yunu bir boru ile Ankara'ya dahi isa'e etmi-
yo^ar. ?Je yamvorlar? fîu.buk caymın yatağına 
verivovHr. vani buoiin barai cok yağmurlu 
m^^imlerde akan yağmurları biriktirmeye ya
rıyor. 

Ne v^k+e? Vakti hacete, yani yağmurun, su-
y"»n 9-z Cide'm veva tamamen kuraklığın hâkira 
olduğu ve Birinci Oubu.k Barajının yetersiz 
hale geld^i zamana kadar orada biriktiriyor 
suyu., saklıyor. Bu bir ambar, bir depo. 
Ne yanacak? Birinci Ouhrk Baraiı Ankara'yı 
ta^diveve y^t'^e.^ hale /yelmive bacdamac!ivle be
raber ikinci Cud^uk Ba^-armn suyunu Gud^uk Oa-
yının ya ta^na verecek, o yataktan gelecek. Bi
rinci Ç'duık Baraüna. O su dolacak, ikincide bi
rikmiş olan su birinciye dolacak. Oradan da na-
ten tehiri tardiye eden borular var, oraya vere
cek. Bugünkü vasiyet budur. Pimdi, bu proje ile 
yapr,ıak istedikleri; hayır, yatağı öyle veruıiye-
liri ve bunu kıttan, yaza sn biriktirmiye mah
sus olarak çalışır bir baraj halinde bırakmıya-
îım, burra. işte, bize mal olan inşaat masrafı ne? 
Şu... Bunun yüzde 85 ini Ankara cehrine 30 se
ne müddetle borçlandırarak bu barajın suyunu 
boru içine alalım, boru ile getirelim. İşte, tevfi 
havusu mu yapacağız, tasfiye mi yapacağız, klo-
rize mi edeceğiz; mailin olan içme, kullanma ve 
sana^d suyu inin nehn idare edelim demek ister
ler. istanbul'u teşrif ederken gördüğünüz Kurt-
bcğası Barajı, O ela suyunu toplamaya başlamış, 
göl teşekkül etmiştir, orada da bu yapılacak 
Eayaş'ta Bajundır Barajı aynı şekilde yapıla
cak. D uğrusunu isterseniz öubuk Barajı gibi An
kara'nın etrafında 50 km. lik daire içinde 17 ta
ne baraj olacak daha suya başlıyalı henüz 890 
milyon ile yapılmış veya bağlanmış 3 barajın 
% 05 - 00 masraflarını Ankara Belediyesine yük-

liyerek birer de boru ile şehir suyu isaie etmeyi 
derpiş ediyor. Bu, ancak 1985 yılına kadar olan 
ihtiyacı derpiş ediyor. Ankara'nın ileri perspek
tifi için hazırlanan projeleri var. Sular idare
si neşretti, kitaplarını neşretti, arkadaşlarımız 
da görmüşlerdir. Ankara'nın etrafında ve çok 
maksatlı olarak içme, hem kullanma, hem sanayi 
suyunu sağlama, hem de taşkınları önlemeye ya-
rıyan 17 tane baraj olacak. Ankara'nın iklimi 
değişecek. 

Şimdi, arzum odur ki, maksat güzel, iki bü
yük şehrimiz çok sıkışmış durumda. Yani ne ka
dar sıkışmış... Bunu yapmazsak arkadaşlar bula
şıcı hastalıklar baş gösterecek, çoluk - çocuk ça
murlu mikroplu pis sularla perişan olacak rad
deye gelmiştir. Bu tehlike çanı çalmaktadır. 
Bunu enlememiz için bir kanun getirmemiz lâ
zım. Şimdi, bizim Bütçe ve Plân Komisyonu, Ma
lî ve İktisadi İşlor Komisyonundan farkh olarak 
ve Meclisin getirdiği metinden de farkh olarak 
bu gelen kanunun esprisine nüfuz etmiş. Diyor 
ki, beledî mahiyette gelecek su ile, böyle baraj
lar yaparak Bu işlerinin vazifesine dâhil baraj 
yolu ile gelecek suyun esprisi başkadır. Elimizde 
890 milyonluk bir provizyon var, bununla ancak 
iki şehrin su ihtiyacını bugün idare ediyoruz. 
Esasen 3 bin nüfuslu kasabaya kadar ve bütün 
köylerin zaten sularını DSİ yapar. Bir kanun 
daha getirirsiniz, bütün Türkiye'nin şehir ve 
kasabalarının sularını DSİ yapar dersiniz; olur. 
Bunlar olmaz şeyler değil. Fakat konsekan ol
mak lâzım. İşi iyi bir plâna, programa bağla
mak lâzım. Yumurta kapıya geldiği zaman çır
pıştırılmış bir kanunla karşımıza çıkmamak lâ
zım. Dört başı mamur, etraflı, daha uzun vade
li, faizsiz değil meselâ % 1 gibi ufak bir faizli 
borçlandırma yolu ile ve yine finansman mües
sesemiz olan İller Bankasını bu işe tavassut et
tirmek voliyle pekâlâ bütün şehirlerimizin ihti
yacını kapsıyacak bir kanun getirilebilir. Bun
dan 25 sene evvel, 1948 de filân, İller Bankası
nın fon teşkiline dair Kanunu getirdik. Demek 
İd, o fon; hem haritalar için, hem içme suları 
için. hem elektrik içindir. Yetmiyor. Bu işe İl
ler Bankasından daha geniş ölçüde ve daha mak
sada uygun bir fon kurulabilir. Bu, bir noktai 
nazardır. Binaenaleyh buna dair bir kanun geti
rilebilir. Meselâ benim gönlüm isterdi ki. 892 
milyon dâhil Sayın Ekrem Bey arkadaşımın de
diği istanbul'un ihtiyacı, hakikaten öyle 3 - 4 
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milyonla bitecek is değildir. Burada gösterilen 
miktar Alibey Barajının masrafının istanbul 
şehrine- yüklenmesini taaammun eaen miktardır 
yani. öbür tarafta Terkos Gölünün terfii var, 
Terkos Gölü Kumul güllerinin o celalinde tekev
vün etmiş bir göldür ki, tabiî olarak Earadeniirin 
suyunu alır, filitre eder, Karadenisin tuşlu so
yunu terkos olarak 9 sertlik derecesinde tatl: 
su haline kalbeder. Bunun bitigiği yok. Bu Ter
kos Gölünün alttan kaynakları denirden terfi 
edilmiş, denizden tabiî tasfiye ile gelmiş tuzl 
suyun tatlı suya çevrilmesi yoliyle gelmiş bir sn 
olduğu için bu Terkos Gölünün batacağı, kam-
yacağı, kesileceği, tükeneceği yok. Böyle bir şey 
yok. Ne yapacaksınız? Tuzlu suyun tatlı su hali
ne inkilâbstmesi kapasitesi, golün bugünkü hac
mi ne ise bunu hesaplamışlar, 1 - 1,20 metre 
kadar yükseltelim demişler, iki taraftan daha 
fasla tatlı suyu biriktirerek biras daha kapasite
yi artıralım, deminler. Bu dahi bir gekildir. Şim
di gönül ister ki, buraya tahmis edeceğimiz para
lar bir Devlet Su İşlerinin kendi yaptırdığı ba
rajın masrafını yüklemesin. Yüklemesin, fukara 
belediyelere yüklemesin. Nasıl olsa yapıyo:\ 
1 nci Çubuk Barajı nasıl yapıldı? Ankara şehr, 
üzerine bir şey mi yüklendi? 

Yani diğerlerinden eşitlik mi? Yok efendim, 
o da çok masraflı. O da Ankara'nın iklimini 
değiştirdi, o da sulamaya doğru gitti. Onun için 
ya tamamen kantrandü halinde bunu vermeli, 
Devletin bir âmme hizmeti olarak yapılmalı, ya
hut bütün belediyeler için eşitlik ve ilerde ge
lecek proje için de devamlılık temini matlup 
olursa, o vakit ona göre İller Bankasında bir fon 
teşkili suretiyle % 1 faizli 50 yıl müddet için, 
nihayet bütün bunların bu yatırımların amortis
manı, da, rambursmanı da küb, metreküb, 
suyu istihlâk edenin verdiği ücrete binecek ve 
müstehlike yüklenecek. Sanayi suyu ise, sanayi 
maliyetini ona getirecek, biz bunu zaten ya
pıyoruz; ufak tefek kasabalarda meselâ Kara
deniz Ereğlisi kasabasında Demir - Çelik sana
yiinin ihtiyacı olan sınai suyunu Gülüç Irmağı 
üzerinde baraj yaptılar, oradan aldılar. Kim 
yaptı barajı? Devlet Su İşleri yaptı. Kim verdi 
parayı? Demir - Çelik Endüstrisi verdi. Ereğli 
Demir ve Çelik Sanayii kuruldu, çok pahalı ku
ruldu, şu oldu bu oldu ama Ereğlide yalnız De
mir - Çelik Sanayii kurulmadı, Şimendifer de 
yapıldı, liman da yapıldı, rıhtımda yapıldı, men

direk de yapıldı, hava meydanı da yapıldı, ba
rajda yapıldı ereğlide. Bugün Ereğli 17 - 13 bin 
nüfuslu bir şehirdir. Bunu yapmak için elimiz
de kanunlar yok, değil ki, Var. Zaten yapıyo
ruz. Aynı şekilde yapılır. İhtiyacı olan kasabaya 
aynı şekilde gerek DSİ nin kanunları, gerekse 
orada kurulacak sanayi ihtiyacına tekabül eden 
kanunlar neyi derpiş ediyorsa onların hükmünü 
yerine getirir. 

Gelelim Kars'a, arkadaşımın bahsettiği nok
taya; Kars'a, o hakikaten falso, arkadaşlar. 
Kars'a 1937 - 1933 sularında bol miktarda olan 
kaynaklarından beş kaynak tahsis ederek, bir 
derece sertlik derecesi olan, yani Viyana'ya 
öyle gelir su, 21,5 kilometreden suyu o zaman 
getirttik bundan 37 sene evvel. Şimdi daha 
orada 20 kaynak var. Benden sonra, benim 
beş kaynaktan sonra iki kaynağı daha bağla
mışlar. ihtiyacolmuş, kaptajlarmı yapmışlar, bağ
lamışlar. Aynı isâle hattından gelmiş. Bugün 
ne yapılacak? Geriye 18 kaynak var. O 18 kay
nağın yine kaptajlarmı yaparsınız, aynı isale 
hattı taşırsa taşır, taşımazsa bir isale hattı da
ha çekersiniz. Şimdi bu canım suya Kars çayı
nın sertlik derecesi 25 olan suyunu karıştırıp da 
içmesuyu yapılır mı? Günah değil mi? Bereket 
versin olmamış da, bereket versin derivasyona 
ihtiyaç görülmüşte, o yatağı şimdi boş bıraka-
caklarmışta açılan Kesonlarm da parası hepa 
olmuş. Feda olsun efendim, ötekinin borcu üze
rine bu da günah değil mi? Evet. Bu ela günah, 
o da günah. Mesele şu ki; ilerde tahakkuk ede
cek ihtiyaç ne? Arkadaşlar, Hükümet ile
riyi görmektir. İleriyi görüyorsun, görünü
yor, tehlikenin, ihtiyacın, müzayakanın üzerine 
tıpış tıpış teşrif ediyorsun, tam kapısına gel
diğin zaman işte böyle işlenmemiş, olgunlaşma
mış kanun getiriyorsun. Arkadaşlar kabul et
meye mecburuz, beyaz oyumuzu vereceğiz. Feda 
olsun, hayırlı olsun, şifalı olsun, helâl olsun. 
Vereceğiz. Ama getirenlere de ne diyeyim yani 
iyi çalışmadıkları için biraz daha dikkatli olma
larını rica edeceğim. Cümleye arzu hürmet ede
rim, çok teşekkür ederim, beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden, Sayın Yi
ğit Köker ayrı ayrı istanbul ve Ankara sena
törleri yeterlik önergeleri vermişlerdir. (Kendi-
dîleri konuştu sesleri) Sayın Ağanoğlu, Sayın 
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Hazer, Sayın Arıburun, Sayın Batur da söz | 
almışlardır. Ayrıca da Komisyon söz istemek- j 
tedir. Yeterlik önergelerini okutup oylarınıza î 
arz edeyim kabul edilirse Komisyona ve sıra
da bulunan bir sayın üye olarak Sayın Ağanoğ-
luna söz vereceğim. Kabul edilmezse devam ede
ceğiz. Evvelâ okutacağım, önerge kabul edilirse 
Komisyona ve ondan sonra sırada bulunan Sa
yın Ağanoğlırna söz vereceğim. Kabul edilmez
se sıraya göre devam edeceğim. Önergeleri oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu kâfi miktarda aydınlanmıştır. Müza

kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de Sayın Batur buyurunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar, mühim bir kanım müzakere edildiği 
anda bilhassa o kanun hakkında konuşmasını 
bitiren arkadaşlar evvelâ bir takrir hasırlıyor
lar, Riyaset Divanına veriyorlar. Ondan sonra 
da reye iştirak ediyorlar, konuşmıyanlar, imkâ
nı yok konuşamıyor. Köker arkadaşım konuş
madılar, ama Ekrem arkadaşım konuştular, İs
tanbul'un su ihtiyacını savundular ve ondan 
sonra da kifayati müzakere takririni verdiler. 
Şimdi arkadaşlar, 

EKREM ÖZBEH (İstanbul) — Takririni 
geri alıyorum, artık bana birsey söyliyemezsin. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Öteki arka
daşım ela geri alırsa inerim aşağr.ya. (Gülüşme
ler). 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben de geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker de geri almıştır. 
Yeterlik önergesi geri alındığına göre sayın 
Ağanoğlu, buyurunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Teşekkür ederim. 
arkadaşlara, Allah razı olsun. 

ALİ SAKİR AĞANOâLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, şehirlerimizin, ka
sabalarımızın ve köylerimizin su ihtiyacını kar
şılamak bir âmme hizmetidir ve âmme hizmetle
rinin en başında gelenidir. G-elmiş geçmiş Hükü
metlerimiz bu mevzuulara, kasabalarda, şehirler
de, zamanın imkânlarına göre, önemle eğilmiştir. 

plânlı devreye girdikten sonra da plânlarda ve 
yıllık tatbikat programlarında su konusunda en 
geniş ölçüde yer verilmektedir. Yalnız bir husu
su önemle ayırmıya mecburuz. Üçbinden fazla 
nüfusu olan yâni belediye teşkilâtı bulunan kasa
balar, kazalar, kaza merkezleri ve şehirlerde bu 
âmme hizmeti bir karşılıkla yapılır, bir ücretle 
"ryoıhr. i te ledi ler sryıı pazarlar T'lr'nyVde 
plânlı kalkınma devresine girdikten sonra köy 
sularına büyük önem vermiş olarak, bugün Köy 
İşleri Bakanlığı teşkilâtında Yol Su Elektrik dai
resi vardır. Programlarda yıllık programlarda 
ve plânlarda köylerimizin âcil su ihtiyaçları kar
şılıksız olarak, bir Devlet vazifesi olarak önemle 
yürütülmektedir. Belediye teşkilâtı olan yerlerde 
ise İller Bankasının malî imkânlarından, teknik 
imkânlarından faydalanılarak birer birer kasaba
larımızın suyu yapılmaktadır. Belediye teşkilâtı 
olan yerlerde bu bir hesaba müsteniden mali ya
tırımdır. Muayyen devreler içerisinde amortis
manı düşünülen; kısmen vatandaşa hizmet, fakat 
kısmen belediyeye varidat düşünülerek suyun sa
tış fiatı tesbit edilir. Son 30 - 35 yıl içinde Tür
kiye'de birçok şehirler büyümüştür. Elbette is
tanbul'dan, Ankara'dan başka da büyük şehir
lerimiz var. Sanayileşen, nüfusu yıldan yıla ar
tan şehirlerimiz var. İzmir, Bursa, Eskişehir, 
Kayseri, Konya, Adana, Sivas, Erzurum, Diyar
bakır, kendi ölçülerinde, sanayileşen nüfusları 
artan şehirlerdir. Bu şehirlerimiz ve daha bunlar 
gibi bir çok şehirlerimizin de su ihtiyaçları var
dır. Ama belediyelerin teknik imkânı ile, malî 
imkânı ile bunlara destek olan İller Bankasının 
teknik ve malî imkânları ile bu şehirlerimizin 
su ihtiyaçları karşılanmış, karşılanmakta veya 
zaman zaman tevsi edilerek yeni ihtiyaçlara ce
vap verilmektedir. Halbuki iki büyük şehrimizi, 
İstanbul ve Ankara özellikleri dolayısiyle kendi 
belediyelerin imkânları bu büyük ihtiyacı karşı-
lıyamamaktadır. Ankara Cumhuriyet devrinde 
Hükümet merkezi olarak yıldan yıla nüfusu 
süratle artmıştır. Bir çok müeseseler bu şehir 
etrafında toplanmıştır, öğretim müesseseleri, 
sağlık müesseseleri, bir takım sanayi bu şehrin 
etrafında toplanmıştır. Belediyenin imkânları 
ile bu büyük şehrin bugün ve gelecek 15 yıllık 
devre için su ihtiyacını karşılaması mümkün de
ğildir. istanbul büyük şehrimiz, nüfusu süratle 
artıyor, ihtiyaçları mütemadiyen artıyor, ihtiya
cını belediye kendi imkânları ile karşılıyamıyor. 

— 590 — 



C. Senatosu B : 17 9 . 1 . 1968 O : 1 

İstanbul'un su ihtiyacına Devletin ilgi gösterme
si bir adaletsizlik değildir. Bir sosyal muvazene
sizlik değildir, istanbul şehri ve çevresi Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bütçesinin yarı varidatı
nı verir Yüce Heyetinizce tetkik buyurulmakta 
olan kanun tasarısı belediyelerinin ve onlara yar
dım edebilecek iller Bankasının malî ve teknik 
imkânları ile bu iki büyük şehrin su ihtiyaçları
nın karşılanmasına imkân olmadığı gerçeği kar
şısında bu önemli işi DSİ'ye, Enerji Bakanlığı
na bağlı DSİ ye devretmeyi tensip ediyor ve ben 
bu dairede 15 - 20 yıllık bir devre içerisinde yi
ne yıllık programlara alınacak ölçülerde taahüt-
lere girişilerek bu büyük su işlerini yerine geti
recektir. Ama bunu köylerimizde yaptığımız gi
bi ücretsiz yapmıyacak belediyelerin su satmak 
suretiyle temin edecek varidatı yapacağı bu bü
yük hizmete karşılık DSİ'ye devredecektir. Bina
enaleyh bir hesaba müstenit olarak kanuna kon
muş rakamlar bir hesaba müstenit olarak kon
muştur. Ve yapılacak hizmet bir nev'i yatırım
dır. Vatandaş kullanacağı suyun karşılığını öde
yecektir Toplanacak para bu yatırımı bir zaman 
ölçüsü içerisinde bir nevi anıorii edecektir. 

Burada sosyal adaletsizlik mevzuubahis de
ğildir Kanun iki büyük şehrimizin çokta ge
cikmiş âcil ihtiyaçlarına biran evvel esvap ver
mek için bir çalışmayı öngörmektedir. Tasvip 
buyurmanızı saygılarımla arz ederim. 

BÜTÇS VE PLÂN KOMİSYONU SÖ2ÖÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Komis
yon sözcüsü olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu daha 5 - 6 ki
şi vardır, bekiiyemezmisiniz en sonunda konuş
sanız. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Belki ko
nuşmamdan sonra pek çok arkadaşım konuşma
larından sarfınazar ederler. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon adma söz
cü Sayın Salihoğlu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, elimizdeki 
tasarı Ankara ve istanbul şehirlerine içme su
yu temini maksadiyle getirilmiştir. Çeşitli ko
nuşmacı arkadaşlarım bâzı hususlara değindi
ler. Fakat şimdi vereceğim izahattan sonra tah
min ederim ki bu noktalar çözülecektir. Muh

terem arkadaşlarım evvelâ Sayın Ekrem öz
den arkadaşım bu 890 milyon lira ile nasıl 
hallerdir, bu rakam nasıl bulunmuştur dediler 
ve takribi bir şeydir. Katiyen bununla çözülemez 
diye iddia ettiler. Arkadaşlar bu Master Plânda 
bir hesab neticesinde çıkmıştır. Keşfe, müste
nit bir rakamdır. 1958 e kadar istanbul ve An
kara şehirlerinin içme suyu tazyiki şu rakam 
içinde ve bu kanunun maddeleri ile çözüleceği 
şekilde hesaplanmıştır. Bir hesapsız, global bir 
rakam kondu iddiası gayrivârittir. Birçok ar
kadaşlarım istanbul ve Ankara'ya özel bir 
muamele yapılıyor, bunu bütün Türkiye'deki 
vilâyetlerimize tatbik ve teşmil edelim şeklinde 
de iddiada bulundular. Arkadaşlarım, Türkiye'
deki, bırakın vilâyetleri, köylerimize kadar iç
me sularının yanılması vâzıı kanunlarda mev
cuttur. Köylerimize su tesisleri su yapılmıyor 
mu ki, biz kasabaların içme suyunun dahi san
ki DSİ ye yüklettiği zaman, bütün hepsini onun 
üzerine koyduğumuz zaman daha seri ve sürat
li yapılacağı şeklinde bir düşünce bize nereden 
ilham oluyor? Bunlar bölünmüştür. Köy içme 
suları Köy İşleri Bakanlığına verilmiştir. Ona 
mevdudur. Üç bin nüfusa kadar olan kasabalar 
da bunun içine dâhildir. Üç bin nüfus ile yüz 
" in nüfusa kadar olan şehirler de hepimizin bil-
liği gibi, İller Bankası tarafından yürütülmek
tedir. İstanbul ve Ankara'nın özelliği hepimiz
ce malûmdur. Sonra bunun böyle diğer şehir
lerle mukayesesini de şahsan mantığım almı
yor. Esas olan insan unsuru nüfus meselesi ol-
luğuna göre, istanbul'un da, Ankara'nın da mü
saade edin bir özelliğini kabul etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim komisyonda 
bu kanun tasarısı üzerinde bütün komisyondaki 
arkadaşlarım gayet titizlikle, ciddiyetle eğilmiş 
ve tetkik etmişlerdir. 4 yıl Meclise şurada, bu
rada durnıuşsa komisyonumuzla bunun bir gû-
:ıa alâkası yoktur. Tetkikatımızda yalnız Mec
listen gelen bir madde üzerinde 10 ncu madde
yi değiştirmeyi lüzumlu gördük. Çünkü Hükü
met tasarısı olarak gelen kısımla, Meclisten 
ilâve edilen kısım birbirine uymuyordu. Kal
dı ki bu yüz binden yukarı olan şehirlerden eğer 
Hükümet yapmasını tekeffül ettiği, almak is
tedikleri varsa, zaten bunları ayrıca yine bir 
kanun ile geçirmesi mümkündür, kanatine var
lık. İstanbul ve Ankara'nın her şekilde özel
liğini lütfen politikanın dışında kalarak kabul 

— 591 — 



C. Senatosu B : 17 9 . 1 . 1988 O : 1 

etmek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Devlet 
Su isleri ile belediyeler arasında, İstanbul ve 
Ankara belediyeleri arasındaki protokolü zaten 
diğer belediyelere yaptıramazsınız - Çünkü malî 
giiclöri bununla bağdaşacak vaziyette değildir. 
Tekrar ediyorum 890 000 000 lira Ivîaster Plân
lara göre, teknik hesaplar neticesinde bulun
muştur. Ve bununla birinci etap dediğimiz 
1985 e kadar Ankara, istanbul'un içme suyu 
mevzuu halledilecek şekilde hesaplanmıştır. 
lütfen bunu daha gecirtirmeden kanuna iltifat 
buyurun, oylarınızı kullanın ve bu iki büyük 
şehri bu dertten kurtaralım. Saygılarımla efen
dini. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZEE (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanun üzerinde konuşmaya baş
lamadan bu iki belediyenin su ihtiyacının had 
bir safhaya geldiğini kaydetmiştim. Sayın ar
kadaşımın öztükrçine bizim çok geride bıraktı
ğımız bir üslûp ve metotla, işte kendi grupla
rından geçmiş, kendi zamanlarından gelmiş şe
yin aleyhinde nasıl konuşuyorlar diyorlar. Ev
velâ partiler bir kışla olmadığını bilmek lâzım
dır. Sonra İstanbul'a, Ankara'ya veya ihtiyaç 
içinde bulunan diğer kasaba ve şehirlere su 
getirilmesinin aleyhinde bulunmadık. Ve hiçbir 
arkadaşımız da bu maksadı faydasız ifade et
medi. Binaenaleyh, gruptan geçmiş geçmemiş 
gibi iddialar manasız, mücerret ve modası geç
miş iddialardır. Benim üzerinde durduğum nok
taları sayın komisyon başkanı da cevaplandır
madı. Kanun iyi bir maksat için getirilmiş, fa
kat bu maksada uygun bir organizasyon kur
mamıştır. Geçici bir maksatla şurasına burasına 
eklenmiş bâzı maddelerle tanzim olunmuştur. 
Bu kadar büyük bir hizmeti yeterli bir organi
zasyon eli ile yürütmedikçe hem maksada geç 
varılacak, hem de ihtilâflar olacaktır. Bunu ev
velki konuşmamda maddeler, misaller vererek 
arz ettim, tekrar etmiyeceğim. Maksat iyidir, 
lüzumludur. Geç te kalınmıştır. Ama böyle bir 
kanunla bu ihtiyaç gider ilemiy e çektir. Beledi
ye ile Su İşleri arasındaki ihtilâf Köy İşleri 
çok maksatlı baraj yapıyor, bu barajı simdi be
lediyeye yüklüyor, masrafın büyük bir kısmı
nı. Belediyelerden bu parayı taksitle alacak, 
Belediyeler bu taksidi vermediği zaman ns ya
pılacak? Arz ettim; mevcut kanunlar, bugüne 
kadar devam edegelen tatbikat bu bedelleri 

belediyelerden tahsil etmek mümkün değildir. 
Ondan sonra teşmil edilmesi lâzımgelen ele 
geçmiş büyük bir fırsatla daha da ihtiyaçları 
bAr araya getirmek lâzım gelirken yine bir ta
raftan koparıp gitmektedir bu kanun, bu esas-
_ar itibarı ile bu kanunun aleyhindeyim. Yok
sa belediyelere su gelmesi, İstanbul Belediyesi, 
Ankara Belediyesi, büyük şehir, küçük şehir, 
hepsinin suya ihtiyacı var. Meselâ Ankara'da 
yapılan barajlarn hepsi bu kanunun şevkinden 
çok evvel başlamış, prGJeleri daha evvel hazır
lanmış, hedefleri daha evvel çizilmiş, o kadar 
büyük masraflarla yapılacak bir hizmeti geçici 
organizasyonla ihtilaflı bir halde bırakmak 
faydalı oimıyacaktır. Bunu arz ettim, bu hu
susta tatmin edici bir cevap ta alamadım. Yi
ne tekrar ediyorum, komisyon bu esaslar dâhi
linde kanunu bir kere daha müzakere etmesi 
faydalı olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

arkadaşlarım, en küçük bir toplulukta bile su
yun ehemmiyetli olduğu hepinizce malûmdur, 
Gönül isterdi ki İstanbul ve Ankara'nın su me
şalesinin halline Devletin güçlü eli usanırken 
köylerimizde, kasabalarımızda her taraftaki su 
ihtiyaçları su yine en kısa zamanda tanzim 
edilmiş, halledilmiş olsun. Ben İstanbul sena
törü bulunmanı sıfatı ile Devletin İstanbul şeh
rine ve Ankara şehrine göstermiş olduğu bu 
ilgiyi ancak teşekkürle ve minnetle karşılarım. 
Esasen geçmiş asırların tarihinde de bilhassa 
İstanbul'da su meselesi gayet bol denecek hat
tâ numune teşkil edecek kadar Avrupa mem
leketlerine, Avrupa başkentlerine numune ola
cak kadar iyi bir tarzda halledilmiş ve sitayiş
le bahsetmekte bulunulmuştur. Fakat son de
virlerde biz ancak bu tarzdaki medeni yaşama 
şartlarını ihmal ede ede gayet garip bir duru
ma ve şikayetamiz bir duruma düşmüş olduk. 
Şimdi bunun halledilmesi yolunda büyük bir 
adım atıldığını görmekle hepimiz bahtiyar ola
cağız. Bu gibi büyük meselelerde ve barajlar
da, çok paralar istiyen projelerde İstanbul ve 
Ankara gibi büyük şehirlerimizi göz önünde 
bulundururken, nüfusu kısa zamanda bir kaç 
misli, bir sene içinde bir kaç misli artmakta 
olan şehirlerde mikyaslarımızı nedense biraz 
rijit ve dar tutar gibi bulunmaktayız. Yaptı-
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ğımız kanunlarda benden evvelki, bâzı kanun
larda da dikkatimizi çekti. Bir kanun yapıhr-
ken, büyük projeleri hallederken, büyük me
seleleri hallederken ancak çok çerçeveli du
rumlar içerisine kendi kendimizi sokmak tema
yülünde bulunuyoruz. Bu çok mahzurludur, 
ikide birde tadil kanunları getirilmesini mu-
cibolmaktadır ve karışıklıklara da sebebiyet 
verecektir ve vermektedir. Bu kanunda da dik
katimizi çeken bir husus meselâ, sırası geldiği 
zaman yine arz edeceğim, 1 nci ve 2 nci mad
delerde bâzı rakamlar konmuş ve meselâ içme, 
kullanma ve endüstri suyunu temin meselesin
de Ankara için şu İcadar milyon, 350 milyon ve 
İstanbul için 540 milyon ve belediyelere de 
geçtiği zaman da 170 milyon, 190 milyon gibi 
kati rakamları koymuş ve geçemez denmiştir. 
Böyle başlangıçta mahdut bir projenin olduğu 
dahi belli edilmiyen bir hâdisede bu kadar bü
yük şeyi kavrıyan, kapsıyan bir kanunda bu 
tarzda kesin rakamlarla, geçemez gibi kesin tâ
birler kullanılmasını mahzurlu görüyorum. 
Komisyona ve bilhassa Hükümetin de dikkatine 
arz ederim. Bu, mesele eğer yumuşak bir tarzda 
tashih edilirse veyahut da izah edilirse bu tak
dirde bu plâna zannediyorum, hepimizin, bil
hassa İstanbul'luların ve Ankaralıların Dev
lete, millete ve hepimizin teşekkür ve minnet
ten gayrı hiçbir şey diyeceği kalmaz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada bir önerge verilmiştir. Beliren fikirler 
muvacehesinde tasarının bir defa daha tetkik 
edilmek üzere komisyona iadesini talebederim 
demektedir, Sayın Şeref Kayalar. Sayın Şeref 
Kayalar beliren fikirler muvacehesinde tasarı
nın komisyona iadesini istemektedirler. Şim-

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Kayseri Adalet binasına dair so
rusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı 
cevabı. (7/408) 

di... Şimdi, Sayın Türkmen, Batur, Okyayüz, 
Hidayet Aydenir ve Sayın isa Bingöl de söz 
istemişlerdir. Eğer bu önerge kabul edilir, ta
sarı komisyona giderse komisyondan geldikten 
sonra ilk söz kıymetli arkadaşlarımız Sayın 
Tü-temen ve Batur gibi sıra ile gidecektir. Ka
bul edilmezse görüşmelere devam edeceğiz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, önergeyi oya vaz'etmek için bir sebep 
yoktur. Müsaade ederseniz mademki, bu mev
zuda fikirler ihtilâf haline gelmiştir. Komis
yon, müsaade ederseniz, tasarıyı, geri alıyor. 
Bu husustaki fikirler muvacehesinde geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon her zaman alabilir, 
ha,kkını kullanmak durumundadır. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde kısa 
bir kanun vardır. Kesin hesaptır. Bunu bitire
lim. 

2. — Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yuları 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve, Cum
huriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/415); Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1070) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu burada. Hü
kümet adına ilgili Bakan? Yok. Bu sebeple 
ilgili Bakan bulunmadığı için bir sonraki bir
leşime bırakıyorum. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey kal
madığından 11 Ocak 1968 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşime son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. Mehmet Özgüneş 

• • • > • — - » > e < ^ •<••• 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sora : 1 
Kayseri Adalet binası yeterli midir? Ada

let hizmetleri için bu binadan başka binalar 
kiralanmakta mıdır? Kiralanmakta ise yılda 
ne kadar kira ödenmektedir? 

Soru : 2 
Kayseri'de yeterli bir adalet binası ne sa

man yaptırılacaktır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 . 12 . 1967 
C. ve. T. Ev. Gn. 

Müdürlüğü 
Sayı : 50505 

Ks. 6 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
îlgi : 23 . 12 . 1987 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 8777/6169 sayılı yazınız K. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet 
Özgüneş'in Kayseri Adalet binasına dair yazılı 
soru önergesine cevabımı arz ediyorum. 
Kayseri Adalet binası yeterli olmayıp 
Hazineye aittir, Huku,k mahkemeleri ile 
îcra daireleri için senelik 55 000 lira icarla 
başka bir bina kiralanmıştır. 

Bu yerde yeni bir adalet binasının inşası 
2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânına alınmış 
olup ödenek sağlandığı tejkdirde 1969 yılında 
inşaata başlanabilecektir. 

Bilgi edinilmesini ara ederini. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip At aklı'mn, kaçak eşya getiren havacı su
baylara dair Millî Savunma, Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun yazdı cevabı. (7/399) 

15 . 12 . 1987 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma ve 
Gümrük ve Tekel Bakanları tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda gere-. 
ğinin yapılmasını arz ederim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî Üyesi 
6 Aralık 1967 tarihli Yeni Gazetede «Kaçak 

eşya getiren dokuz havacı subay tevkif edildi» 

7 Aralık 1967 tarihli Adalet Gazetesinde, 
askerî kurye vazifesi ile yurda gelirken, ka
çakçılığı yapan hava subayları Esenboğa'da 
yakalandı, başlıkları ile verilen haberlerin 
bugüne kadar tekzibedilmemiş olduğuna göre 
olayın vukuunu kabul etmek gerekir. 

Bu durum karşısında : 
1. Eti - 88 - c - 130 tayyaresi, hangi mak

satla, ne zaman, hangi Avrupa memleketine 
gitmiş ve hangi tarihte yurda dönmüştür? 

2. Tayyarede kaçak eşya olduğu ihbarı ne
reden ve hangi makama yapılmıştır? 

3. ihbarı alan makam, ilgili gümrük teş
kilâtını haberdar etmiş midir? 

4. Tayyareyi karşılamaya gelen nakil araç
ları nelerdir ve bunlar nereye Jıadar girmişler
dir? 

5. Tayyare içerisinde ele geçirilen kaçak 
eşyalar nelerdir? Ve bunların piyasa değeri 
nodir? 

6. Mürettebatın ve yolcuların dış seya
hat yollukları mahdut ve belli olduğuna göre 
bu kadar çok ve çaşitli eşya ve malzemenin 
satın alınması için dövizlerin nasıl temin edil
diği hususu araştırılmakta mıdır? 

7. Çok kısa bir süre için vazifeli bulunan 
tayyare ve ekibinin, bu kısa süre içersinde 
bu kadar malzemeyi ambalâilı olarak temin et
mesi mümkün görülmemektedir. 

Bu gerçek karsısında, kaçakçılığın içte ve 
dışta çalışan ekiplerle ilgili olması ihtimali 
vardır. 

Bu hususta gerekli araştırma ve soruştur-
•r).a vaTUİm?.frta mıdır? 

8. Olavm üzerinden b 'r aya yalcın bir za
man geçtirh. halde ne gibi bir kanuni i^lem ya-
rrlnrstır ve durum sivil mahkemeye intikal et
tirilmiş midir? 

Mucip Ataklı 

T. 0. 
M. S. B. 30 . 12 . 1967 

Müsteşarlık Karargâhı 
Ankara 

Ad : 1037 - 7330 - 5 

Konu : Yazılı ,?oru esvabı Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter
lik ifadeli 19 . 12 . 1967 gün Kanunlar Md. 
8759 - 6140 sayılı yazısı. 



O. Senatosu B : 17 9 . 1 . 1968 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı tarafından Bakanlığıma yöneltmiş ol
duğu 15 . 12 . 1967 tarihli vazıh soruya verilen 
yazıl1, cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğine müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

30 . 12 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mucip 
Ataklı'nın 15 Aralık 1967 tarihli yazılı soru

suna yapılı cevaptır 

Hava Kuvvetleri Komutanına yapılan yazılı 
ihbara müsteniden : 

Yurdu 14 Kasım 1967 günü terkederek 17 
Kasım 1967 tarihinde Almanya'dan gelerek doğ
ruca Esenboğa Alanına inen 188 numaralı C-130 
nakliye uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanının 
emriyle askerî bir kurul marifetiyle muayene 
ve kontroldan fre'îirihrıis. Manifesto dışı bıra
kılmış ve gümrüğe deklâre edilmemiş eşyalar 
görülerek kaçak sayılmak suretiyle kurul ve 
gümrük memurları işbirliğiyle gümrükte muha
faza altına alınmıştır. 

Aynı gün kuvvet, komutanının emriyle ola
ya Askorî Savcılık el koymuş suçlu görülenler 
tevkif edilmişlerdir. 

Olay derinliğine tahkik edilmekte olup işin 
Askerî Adalete intikal etmiş olmasından baş
kaca bilgi verilmesinin mümkün olmadığına bil
ginizi rica ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
H"işeyin Atmaca'nın, bir şirketin Sümerbankla 
olan münasebetlerine dair yazılı sorusu ve Sa
nayi Bakanı Mehmut Turgut'un cevabı (7/367) 

2 . 10 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

A"a*ıdaki yazılı sorumun Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Not : Cevapla ilgili I ve II sayılı cetvel İle 
(2)a-îed halı imal taahhütnamesi soru sahibine 
gönderilmiştir, 

1. Isparta'daki Terakki Kolektif Şirketi 
ortakları kimlerdir? 

2. Şubat 1965 tarihinden bu yana Sümer-
bank'tan bu şirkete ne miktar iplik verilmiştir? 
Tutarı kaç liradır? Yıllar itibariyle gösterilme
si. 

3. 2 500 lira teminat mukabili 200 bin lira 
civarında iplik aldıkları doğrumudur? 

4. Bu konudaki yönetmeliğe göre temina
tın % 25 den fazlası için iplik verilmesi müm
kün müdür? 

5. Aynı tarihte Terakki Kolektif Şirketi 
Sümerbank'a ne miktar halı teslim etmiştir? 

6. Yönetmeliğe göre Sümerbank'ın verdiği 
iplik mukabilinden fazla halı teslim alınması 
mümkün müdür, mümkünse buna bir başka 
örnek verilebilir mi? 

7. Sümerbank kaç kilo iplik mukabili 1 
metrekare almaktadır? 

8. Terakki Şirketinden başka hangi şahıs 
ve şirketler Sümerbanktan ne miktar iplik al
mış ve ne teminat göstermişlerdir Sümerbank'a 
teslim ettikleri halı miktarı nedir? 

9. Bu konudaki yönetmelikten bir aded ya
zık soruma eklenilmesini rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, «Isparta'daki Terakki Kolektif 
Şirketi» hakkındaki yazılı soru Önergesine Sa
nayi Bakanlığı cevabıdır : 

Soru 1. — Isparta'daki «Terakki Kolektif 
Şirketi» ortakları kimlerdir? 

Cevap 1. — Isparta'daki Terakki Kolektif 
Şirketi ortakları şunlardır : 

1965 yılı sonuna kadar : 
Şevket Demirel 
Ali Demirel 
Mesut Şener 
Yılmaz Şener 
Mehmet özdemir 

1966 Nisanından itibaren : 
Şevket Demirel 
Ali Demirel 
Yılmaz Şener (2 hisse) 
Mehmet özdemir 

Soru 2. — Şubat 1965 tarihinden bu vana 
Sümerbank'tan bu şirkete ne miktar iplik veril
miştir? Tutarı kaç liradır? Yıllar itibariyle gös
terilmesi. 
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Cevap 2. — 
Miktarı Tutarı 

Yılı Kg. Tl. 

1965 5 810 148 260 Yün ipliği 
1966 19 441 504 350 » » 
1967 23 131 588 206 » » 

2 807 34 387 75 Pamuk ipliği 

Adı geçen şirkete satılmıştır. 
Soru 3. — 2 500 lira teminat mukabili 

200 000 lira civarında iplik aldıkları doğru 
mudur? 

Cevap 3. — 2 500 Tl. sı teminat mukabili 
200 000 Tl. lık iplik aldıkları doğru değildir. 
Mezkûr şirkete verdikleri teminat limitini aş
mamak kaydivle iplik verilmektedir. Nitekim; 
meselâ 11.9.1966 tarih 98 numaralı Ziraat Ban
kası İsparta Şubesinin 110 500 Tl. lık kati va
desiz teminat mektubu karşılığı 110 500 Tl. lık 
limit dâhilinde kalmak sartivle vadeli olarak 
ve muhtelif vâdelerde 126 850 Tl. lık yün ip
liği satılmıştır. 

Soru 4. — Bu konudaki yönetmeliğe fröre te
minatın % 25 nden fazlası için iplik verilmesi 
mümkün müdür? (Teminat kelimesinin «taah
hüt» olarak değiştirilmesi gerekir.) 

Cevap 4. — Mümkündür. Zira halı imalât ta
ahhütnamesi (22.8.1966 ya kadar) 9 ncu, halı 
imalât taahhütnamesi (22.8.1966 dan sonra uy
gulanan) 8 nci maddesinin 2 nci paragrafı şöy
ledir. 

(Ancak fabrikaca âmile imali sipariş olunan 
halıların normal imal müddetinin 3 ayı geçece
ğini anlaşılması halinde bu imali muktazi iplik, 
teminat karşılığı bulunmak şartiyle % 25 dışın
da bırakılır.) 

Soru 5. — Aynı tarihte Terakki Kolektif 
Şirketi Sümerbank'a ne miktar halı teslim et
miştir? 

Cevap 3. — Terakki Kolektif Şirketi Sümer
bank'a : 

M2 

Şubat 1965 ten 1965 yılı sonuna 
kadar 3 484 21 
1966 vılmda 207,37 
1967 yılında 200 
Halı taahhütleri vardır. 

9 . 1 . 1968 O : 1 

Ayrıca «Halıcılık Müessesesi Statüsü» ne uy
gun olarak, teklif veren diğer firmalar gibi, Te
rakki Kolektif Şirketinden de 1967 yılında 
2 372,77 M2 halı mubayaa edilmiştir. 

Soru 6. — Yönetmeliğe gröe, Sümerbank'm 
verdiği iplik mukabilinden fazla halı teslim 
alınması mümkün müdür? Mümkünse buna bir 
başka örnek verilebilir mi? 

Cevap 6. — Âmillere verilen iplik mukabi
linden fazla halı alınması şu şartlarla müm
kündür : 

a) Âmillik hesabı dışında peşin veya vadeli 
iplik alınmiş ve teslim edilen halılar Sümerbank 
ipliğinden yapılmış ise; 

b) Süper kalite halı yerine I, II, I I I ncü 
kalite halı imal ederek süper kalite halı M2 sine 
sarf edilecek iplikten biriktirmiş olduğu iplik
leri Sümerbank'la mutabık kalarak halı doku
yup getirmiş ise ve getirilen halıların iplikleri 
Muayene Komisyonu tarafından Sümerbank 
ipliği olduğu kabul edilmişse; 

Örnek olarak ekli liste I verilmiştir. (***) 
Soru 7. — Sümerbank kaç kilo iplik muka

bili 1 metrekare halı almaktadır? 

Cevap 7. — Sümerbank 26X33 süper ka
lite inin 2 900 Gr. yün, 1 500 Gr, pamuk ipliği 
mukabili 1 M2 halı almaktadır. 1 M2 ye giden 
Mik miktarı halının M2 de bulunması gereken 
85 800 düoiim içindir. Bununla beraber daha 
düşük kalitede halı imal edildiği takdirde yün 
iplisinin, M2 de daha az sarf edilmiş olacağı ta
biîdir. 

Nitekim, dokunan halıların % 90 na yakın 
kısmı, I, II ve III ncü kalitedir. Bu halıların 
iplik sarfiyatı daha az olduğundan mubayaa 
değerleri de değişmektedir. 

Soru 8. — Terakki Sirkatinden başka hangi 
ss.hıs ve şirketler Sümerb?nk'tan ne miktar ip
lik almış ve ne teminat göstermişlerdir, Sü
merbank'a teslim ettikleri halı miktarı nedir? 

Cevap 8. — Bu soru ile ilgili liste II ilişik
tir. (*) " 

(*) îlnıli liste soru sahibine gönderilmiştir. 
(**) İl fiili halı taahhütnamesi soru sahibine 

gönderil mistir.) 
f'***/) İlgili liste soru sahibine gönderilmiştir. 

•-.-is» 
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Soru 9. — Bu konudaki yönetmelikten bir 
aded yazılı soruma eklenmesini rica ederim. 

Cevap 9. — 22.8.1966 tarihine kadar tatbik 
edilen halı imal taahhütnamesinden bir aded, 
bu tarihten sonrasına ait halı imal taahhütna
mesinden de bir aded ilişikte sunulmuştur. (**) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ödeneklerine dair. Sağlık ve Sosyal Tardım ve 
Bayındırlık bakanlarından sorusu ve Sağhk ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı 
cevabı (7/416) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sağlık ve Bayındırlık 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Sırrı Atalay 

1. 1967 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi (A/2) 
yatırım harcamaları 22.000 ve 23.000 nci bölüm
lerin 22.656, 22.885, 22.911, 23.611, 23.811, 23.911, 
23.912 nci maddelerine konan ödeneklerle yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri sosyal hizmet

e/J Yazıda adı gecen ekler Kanunlar Müdür 
lüğü dosyasın dadı r. 

ler sektörü olarak ayrı ayrı hangi il, ilçe, bu
cak veya köylerde hangi tesis, onarım ve sos
yal hizmetlere başlanmıştır? İhale tarihleri, işe 
başlama ve bitirme tarihleri, bitmemişse hangi 
safhada oldukları, 

2. 1968 yılı için yapı, tesis ve onarım ola
rak Hükümetçe teklif edilen işler ayrı ayrı 
îhangi il, ilçe, bucak ve köyler içindedir, mahi
yetleri ve teklif bedelleri nelerdir? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6.1.1968 

Bakanlığı 
Bakan 

98 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26.12.1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 8782.. 71416/6181 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 
Atalay'ın Bakanlığımın 1967 ve 1968 yılları ya
tırımları hakkındaki yazılı soru önergesinin ce
vabının Ek 1, Ek 2, ve Ek 3 te sunulduğunu 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

;>€}< S3i« 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs konu
sunda bir genel görüşme aşılmasına dair öner
gesi (8/17) 

E - ÎKÎTTCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SOEULAE VE GENEL GÖRÜHMS 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(3/444) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'niH, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/447) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalımın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkeine'nin, dış ülkelerde yasıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, ihracatımızın artmasına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/453) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KABALAŞTI-

RILAN İŞLER 

X I . — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini baklanda ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/197; Cumhuri
yet Senatosu 1/815) (S. Sayısı : 1068) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

XI . — Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllan 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/415; Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1070) [Dağıtma tarihi : 
5 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 




