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1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Adana 

Üyesi Mukadder Öztekin'in, ambar za
rarlıları ile mücadeleye dair Başbakan, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Ticaret, Dışiş
leri ve Tanm bakanlıklarından olan sorusu 
ve Sağlık ve Sosj/al Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan ve Tarım Brfıanı Bahri 
Dağdaş'm yazılı cevapları (7/464) 451:453 

*^-

JTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
bakanlarından sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı ce
vabı. (7/457) 448:450 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mukadder Öztekin'in, Kozan ilçe
sinin Malahadırlı köyüne dair sorusu 
ve imar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun yazılı cevabı. (7/481) 450:451 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18 . 5 .1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin 1 nci maddesi tekrar açık oya 
sunuldu ve teklifin kanunlaşması kabul edildi, 

931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesin
de değişildik yapılması hakkında kanun tasa
rısı, 

Kore Savaşma katılan Mehmet Mirzaoğlu, 
1928 doğumlu Hacı Altmer'e vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması ha&kmdaki kanun 
teklifi; 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun ta
sarısı ; 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kındaki kanun teiklif i; 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun 
tasarısı; 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 

Nahit Altan'm yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tes&eresıi (3/700) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 
Öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kındaki kanun teklifi; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk Sovyet Hududunun yeniden işaretlen
mesi (Rödemarkasyonu) hakkında Protokol 
ile bu Protokole ek teknik Protokol ve yeni
den işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde ça
lışan personelin Türk - Sovyet hududundan ge
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat Fıalış 
esaslarının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı görüşüldü ve kanunlaşma
ları kabul edildi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi İbra
him Lûtfi Bilgen'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/695) (Ana
yasa ev Adalet Komiyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Evvelce alınan karar gereğince; 30 Ey
lül 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17,00 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Sırrı Atalay Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Yozgat 

Sachk Artııkmac 

— 419 — 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale i 4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Alâ-
Üyesi Nahit Altan'ın yasama dokunulmazlığı eddin Yılmaztürk'ün yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanhk tezkeresi (3/704) (Ana- hakkında Başbakanhk tezkeresi (3/699) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) i yasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimi açıyorum. 

1. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkayım; 1967 - 1968 yılı çalışmaları
nın devamı olan bu toplantılarda Cumhuriyet 
Senatosuna başarılar dileyen söylevi. 

BAŞKAN — 1967 -1968 toplantı yılının ara
sında yapılan yaz tatilinden sonra aynı toplan
tı yılını ikmal etmek üzere çalışmalarımıza baş
larken Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
rini saygı ile selâmlar, Riyaset Divanı adına 
vazifelerini ifada basanlar dilerim. Müzakere
lere başlıyoruz. 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
dış politikadaki son gelişmelerle Hükümetin bu 
konularda muhalefet partilerine bilgi vermesi 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Dış politikadaki son gelişme
ler üzerinde 7 - 8 dakikalık gündem dışı bir 
konuşma yapmama izninizi saygılarımla rica 
ederim, diyorlar, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 

Gündem dışı dış politikalardaki son geliş
meler hakkında Sayın Bekata buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım. 

Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Mecli
si uzun süredir tatilde idi. 

Bu sürede önemli iç ve dış olaylar cereyan 
etti. 

Bugünkü konuşmamda dünyanın huzurunu 
büsbütün kaçıran yeni dış sorunlar üzerinde 
kısaca duracağım. 

Dış politika son aylarda hızlı ve kritik ge
lişmeler içine girdi. 

Orta - Doğu, yine patlamalara gebe bir du
ruma gelmiştir. 

Çekoslovakya'nın işgali Orta - Avrupa'da 
buhran yaratmıştır. 

Çekoslovakya'nın işgalinden sonra Sovyet 
Birliği, Birleşmiş Milletler Yasasına dayana
rak, Federal Almanya'ya müdahalede buluna
cağım bildiren bir nota vermiştir. 

Bunun üzerine Amerika Dışişleri Bakanlığı 
derhal bir bildiri yayınlamak lüzumunu duy
muştur. Amerika'nın bu resmî bildirisinde 
«Birleşmiş Milletler Yasasının böyle bir müda
haleye müsaidolmadığı, buna rağmen Sovyet
ler Birliği ve diğer Varşova Paktı üyeleri, Fe
deral Almanya Cumhuriyetine bir müdahalede 
bulunurlarsa, bu harekete, müttefiklerden 
NATO'ya nygun meşru savunma şeklinde âcil 
bir cevap verileceği» yani NATO ülkelerinin 
derhal mukabele edeceği, belirtilmiştir. 

— 420 — 
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Bu karar, Amerika ve ingiltere tarafından 
Batı - Almanya'ya sözle olduğu gibi, yazı ile 
de teyidedilmiştir. 

Öteyandan, Ruslara karşı Amerika, İngil
tere ve Fransa'da Doğu - Almanya'ya müda
hale haklarını ortaya atmışlardır. 

Bu arada NATO'nun stratejik ve taktik 
plânlarında köklü değişiklikler yapılması lü
zumu belirtilmiş ve üye devletlerin NATO em
rindeki kuvvetlerini artırmaları ileri sürülmüş
tür. 

NATO savunma uzmanları, Avrupa'ya ve 
Yugoslavya'ya karşı yapılacak her hangi bir 
saldırıya seyirci kalınmaması ve bu konuda 
şimdiden ihtarda bulunulması görüşünde birleş
mişlerdir. 

Arnavutlük'da muhtemel bir saldırıya karşı 
Komünist Çin'den resmen savunma garantisi 
istemiştir. 

Bugünkü manzaranın özeti şudur: 
Amerika Dışişleri Bakanı Dean Ruskin da 

itiraftan çekinmediği gibi, «Amerika ile Rusya 
arasındaki ilişkiler ciddî şekilde zedelenmiştir.» 

Bloklar arasında gerginlik artmıştır. 
Soğuk harb Balkanlara yayılmak istidadı 

göstermektedir. 
Orta - Doğu'da her an bir savaşın çıkabil

mesi ihtimali belirmiştir. 
Her yerde bir üçüncü dünya savaşından 

bahsedilmektedir. 
Bu arada Kıbrıs dâvamız da yeni bir aşama 

içine girmiştir... 
Bütün bu önemli olaylara Sayın Başbakan 

Demirel ise, 28 Eylülde gazetelerde çıkan be-
yanlariyle: «Avrupa'da gerginlik daha çok Do
ğu Bloku içindedir. Ve bu da bugün, Sovyet 
Rusya'nın Çekoslovakya'yı işgali ile hal edil
miştir. Artık Avrupa'da gerginlik yoktur» 
sözleriyle kesin bir teşhis koymuş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım, biz, bu dünya çapında 
tehlikeli gelişmeleri ve hükümetin bu teşhisi
ni ancak ajanslardan, gazetelerden öğreniyo
ruz. 

Parlâmento tatilde olduğu için, hükümetin 
meclislere bilgi verememesini anlıyoruz. 

Fakat bu ölçüde büyük ve hayati olaylar 
hakkında muhalefet partilerine zamanında 
herhangi bir izahat vermeye ihtiyaç duymı-
yan hükümetin tutumu mazur görülemez. 

Çünkü bilhassa bizim dış politikamız millî 
birlik ve bütünlüğümüze dayanır. Bu neden
ledir ki, dış politika, bir parti iktidarının ka
yıtsız ve şartsız tasarrufunda değildir. 

Böylesine önemli ve ciddî gelişmeler karşı
sında, muhalefeti vaktinde aydınlatmak; mu
halefetle temas ve istişare etmek, Türk dış po
litikasının kuvveti, birlik ve beraberlik gele
neğinin şartı ve milletçe dayanışmanın zarure
ti olduğu kadar, Dışişleri Bakanının ihmali 
düşünülemiyen baş görevidir. 

Böyle en kritik bir dönemde bile aylardır 
bu görevini yapmıyan hükümete, meclislerin 
açıldığı ilk gün, millî sorumluluğunu hatırlat
mayı yerinde bir vazife saymaktayım. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarını. 
(Alkışlar) 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen tiye Tayfur 
Sökmcn'in; Parlâmentonun üç aylık tatil devre
sinde cereyan eden iç ve dış olaylara temas eden 
millet ve siyasi partiler olara!; yek vücut olma
mız gerektiğine, sağ ve sol cereyanlara karşı 
müşterek tedbirler alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — üç aylık tatil devresinde ta
haddüs eden dahili ve harici olaylar karşısında 
nasıl davranmamız hakkında gündem dışı Sa
yın Tayfur Sökmen, buyurun efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Herbiri birer kıymet ve birer varlık 
olan muhterem Heyetinizi nâçiz şahsım namı
na derin saygılarla selâmlarken bugün bu mu
kaddes çatı altında toplanmamızı sağlamış olan 
eşsiz Atatürk'ün mânevi huzurunda kemali 
tazimle eğilerek birkaç dakikanızı yüksek mü
saadenizle işgal edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 aylık tatil din
lenmesinden sonra çalışma devresine geçiyo
ruz. Bu 3 ay zarfında tahaddüs eden dâhili ve 
hârici olaylar karşısında elele vermemizi elle
rimizi başlarımızın arasına koyup düşündük
ten sonra, aramızda fikir ve düşünce farklan 
dolayısiyle, dargınlıklar varsa bertaraf ederek 
bizlerden iş ve hizmet bekliyen vatandaşları
mızın dert ve ihtiyaçları üzerinde mesaimizi 
birleştirmemiz icabediyor. 

Sevgili arkadaşlarım, haddizatında baba -
oğul, ana - kız ve kardeşler arasında dahi fi
kir ve düşünce ayrılıkları oluyor da, partiler 
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ve vatandaşlar arasında fikir ve düşünce ayrı
lığı olmaz olur mu? Vardır diyerek de birbiri
mizin gırtlağına mı sarılmak icabeder? Birbir-
lerimizi hırpalar ve kötülemeye tekrar başlar 
isek, kötü ruhlu insanlara fırsat verdiğimiz 
için yarının tarihi hepimizi suçlar, mesul gö
rür. 

Arkadaşlarım, insanların birtakım zaıfları 
olduğu gibi izan ve irade kuvvetleri de vardır 
aklını ve iradesini hislerine hâkim kılarak ça
lışan insanlar ve cemiyetler ekseriyetle başarı 
sağlamışlar ve sağlamaktadırlar. Nitekim, akıl
larını, iradelerini hislerine hâkim kıldıkları 
zamanlar, cihanı hayretler içinde bırakan, ha
rikalar yaratan insanların çocukları, torunları 
değil miyiz? 

Muhterem arkadaşlarım, hattâ tarihin de
rinliklerine inmeye lüzum yok. Millî Mücade
lenin buhranlı ve sıkıntılı günlerinden sonra 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başbuğluğun-
da 7 düvele baş eğdirip senelerce mesut gün
ler görmüş olmanın sevinci, hazzı, hattâ gururu 
içinde puyan olmuş olan bizler, arkadaşlarım, 
ne acı bir hakikattir ki birbirimizi hırpalama 
yüzünden zaman geldi Makarios'un Kıbrıs'taki 
caniyane hareketleri karşısında telâşa düşerek 
bocaladık. O halimiz, aklımızı, irademizi hisle
rimize hâkim kılmamaktan meydana gelmiş de
ğil midir? 

Sevgili arkadaşlarım, öteden beri görülüyor 
ki, musibetlerden ders almıyoruz. Nitekim it-
tihatı Tarakki, Hürriyeti ve itilâf cemiyet
lerinin bir araya gelmemeleri yüzünden 15 gün
de koca Rumelini kaybetmedik mi? Bilmiyorum 
içinizde o elim devri görenleriniz var mıdır? 
Bendeniz görmekle kalmadım, merhum Şükrü 
Kanatlı Paşadan da işitmiştim. Orduya parti
ler politika soktuğu için ittihatçı olan Kanatlı, 
itilâfa olan üst kademedeki âmirinin emrini 
dinlemezmiş. işte bu acı günleri görmüş olan 
Aziz Atatürk, gerek Millî mücadele samanında 
ve gerek sonraları orduya politikanın girmesi
ni önlemişdi. 

Sevgili arkadaşlarım, 1945 ten sonra mem
leketimizde çok partili hayat, ne hazindir ki, 
çatışma ile başlayınca maalesef orduya da po
litika giriverdi. Bu halin kötü netice vereceği
ni Millî Mücadele devrinin mümtaz simaların
dan bugün ebediyete intikal etmiş olan zevat, 
partilerin hiç olmazsa anadâvalarda birleşme

lerini ve orduya politika sokulmamasmı temin 
zımmmda çok çaba sarf ettilerse de maalesef 
muvaffak olunamadı. Gittikçe huzursuzluk 
arttı. Nihayet 27 Mayıs İhtilâli oldu. 27 Ma
yıs ihtilaliyle huzurun teessüs edeceği ümidine 
kapılanlar, biraz sonra hayal kırıklığına uğra
dılar. Çünkü, politika bilmiyen askerlerle, ula
manın içine ve işine politikacılar karışmışlardı. 
Politikacıların karıştıkları işlerde maalesef 
ahenk ve huzur olamıyor, ihtilâlciler ikiye ay
rılıp bir taraf diğer tarafı tasfiye etti ama yine 
huzur ve ahenk teessüs edemedi. Bu hay huy 
içinde Anayasa hazırlanıp halka sunuldu. Ar
kasından fesihedilen Demokrat Partinin yeri
ne Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partileri 
kuruldu. Bu suretle seçime giriliş sonu kurulan 
koalisyon hükümetler de huzuru tesis edeme
di. 1965 intihabında tek parti iktidara gelince 
huzur teessüs eder zannedildi ise de yine edil
medi. Zira hasis emel taşıyan küçük politika 
düşüncesinde bulunanlar... 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Efendim sizin söz isteğinizde, 
üç aylık tatil devresinde tahaddüs eden hâ
diseler mevzubahis iken çok eskilere kadar git
tiniz. Lütfen son hâdiseler üzerinde konuşunuz. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Müsaade 
buyurulursa oraya geliyorum efendim. 

Sevgili arkadaşlarım, hâlâ da huzursuzluk 
içinde çırpınıp duruyoruz. Zira iktidar ve mu
halefet çatışmalarından fırsat bulan sağcılık, 
solculuk kuvvet bulup memleket sathında sere 
serpe at oynatmaya başladılar. Solcuların Dol-
mabahçe Rıhtım nümayişleri yapıp sokaklara 
(Go Home) yasmaları, buna karşı da sağcıların 
ilâhi bir yer olan mabetlerimizde politika na
mazı kılmaya başlamaları.. 

Aziz arkadaşlarım, Dolmabahçe Rıhtımında 
nümayiş yapılır, kime? Dost ve müttefik donan
masına değil, zinhar, Namlısı Dolmabahçeye 
çevrilmiş müstevli donanmasına karşı yapılır. 
Yoksa dost ve müttefiklere yapılamaz. Yapı
lan nümayişler düpedüz küstahlık ve tecavüz
dür. Mabetlerde namaz kılınır, ibadet, yapılır, 
ama politika namazı asla kılınmaz. Nasıl ki, 
vatanın, milletin varlığını korumakla mükel
lef olan orduya politika sokmak hıyanet ise ca
milere ve hattâ ilim müeseseleri olan mabetlere 
de politika sokmak hıyanettir. 

— 422 — 
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Sevgili arkadaşlarım, bütün bu olayların ve 
huzursuzlukların sebebi ve unsuru aslisi; hu
kuk tanımayıp, hakka rası olmamaktır. Hukuk 
tanınmaz, hakka razı olunmaz ise, kıyamete ka
dar işler görülmez ve huzur da teessüs etmez. 
Bunun sebebi yukarıda belirttiğim gibi iktidar 
ve muhalefetin anlaşma yoluna girmeyip biri
nin yaptığını diğerinin mutlaka kötüiemesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, iptida muhalefet 
cephesindeki arkadaşlara soruyorum; üç buçuk 
sene zarfında Adalet Partisi iktidarı memleket
te hiç mi iyi bir şey yapmamıştır?. Her halde 
yaptığı faydalı işler vardır. O halde neden ifa
de edilmiyor? Şimdi de iktidardaki arkadaş
lardan soruyorum, bu üç buçuk sene içerisin
de muhalefetin hiç mi haklı tenkid ve ikazı 
olmamıştır? Her halde vardır. Ne için ikaza 
hürmet edilmiyor. 

Bari bundan sonra memleketimizin dört 
anada vasi olan; sağcılık, solculuk, sosyal ada
let meselesi ile bir de memurlar işi vardır. 
Partiler memurların yakasını bırakmıyorlar. 
Halbuki memurlar partilerin değil halkındır. 
Bu anadâvalarda partiler anlaşmaya gelme
dikçe memlektte huzur teessüs etmez. Halbuki 
memleket huzura muhtaç ve teşnedir. 

Sevgili arkadaşlarım, tekrar ediyorum, ça
tışma devam ederse yarının tarihi hepimizi me
sul görür ve suçlu sayar. 

Arkadaşlarım, maruzatıma son verirken bir 
diğer mühim meseleye de temas edeceğim. Mer
hum Cemal Gürselin vefatının ikinci seneyi 
devriyesi dolayısiyle bâzı teşekküller ve grup
lar bildiri yayınlarken ikinci Cumhuriyetin 
Başkanı ve Kurucusu demektedirler. Halbuki 
İkinci Cumhuriyet deyimi yanlıştır. Bu Cum
huriyet Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin de
vamı olup, Merhum Gürsel de 4 ncü Cumhur
başkanıdır. Nitekim Kurucu Mecliste Sayın 
Turan Güneş'in bu suretle yaptığı teklif kabul 
edilmiş ve zabıtlarda mevcuttur. Bir daha He
yeti Celilenizi derin saygılarla selâmlıyarak 
huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar). 

4. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, 24 Eylül 
1968 günü vukua gelen deprem felâketinin tev-
lidettiği haşaratı izah eden, ve Hükümet, askerî 
birlikler ve Kızılay'a olay karsısında gösterdik
leri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini bildiren 
demeci. 

BAŞKAN — Doğudaki deprem felâketi hak
kında Sayın Celâl Ertuğ buyurun efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, 24 Eylül 1968 günü vukua 
gelen deprem hakkında müşahedelerimi yüksek 
huzurlarınıza arz etmek için söz almış bulun-
ımaktayım. 

Sayın Başkan, seçim bölgemde bulunduğum 
sırada cereyan eden bu acıklı olayın kayıp bi
lançosu şu şekildedir : Bölgede can kaybı ola
rak maalesef bir vatandaşımızı kaybetmiş bu
lunuyoruz, Yüce Tanrıya şükrolsun ki bu 
geniş hasar yapan felâket ancak böyle bir ka
yıpla neticelenmiş ve 17 vatandaşımızın pek mü
him olmıyan yaralanması şekliyle neticelenmiş 
bulunmaktadır. Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki 1 222 
ev, Elâzığ'ın Karakocan ilçesinde - Çan nahi
yesine isabet eder bu - 275 ev tamamen yıkılmış
tır. Yine Bingöl'de 2 500 ev, Karakoçan'm 
Çan nahiyesinde 753 ev orta derecede hasar 
görmüş bulunmaktadır. Felâketin dördüncü 
gününde âfet bölgesine ilgili daire olarak Âfet
ler Genel Müdürü teknik elemanları ile, tek
nik ekipleri ile koşan, imdadımıza yetişen Sa
yın İmar ve İskân Bakanı ile beraber bütün 
zelzele bölgesinin, hem Bingöl vilâyeti dahilin
de, hem de Elâzığ dahilindeki bütün zelzele 
bölgesini beraber gezmiş bulunmaktayız. Ora
daki müşahedelerimi yüksek huzurunuza arz et
mek isterim. 

Bu felâket münasebetiyle Devletin halka sür
atle yardıma koşması halkın morali üzerinde 
müspet bir tesir yapmış ve zalzelenin verdiği 
korku nisbeten hafiflemiş bulunmakta idi. Ken
dilerini, felâketzedeleri bir metanet içinde bul
duk. 

ilk faaliyet olarak; derhal, süratle ve yay
gın ekipler halinde bütün köyleri içine alan bir 
tarama faaliyetiyle sağlık yardımları yapılmış 
vs zelzele bölgesindeki halka koruyucu aşılar 
tatbik edilmiştir. Ayrıca, enfeksiyon ihtimal
leri de kontrol altına alınmıştır. Bundan baş
ka, derhal yiyecek yardımlarına başlanılmıştır 
ve çok müstacel olarak da çadırlarla barmına 
imkânlarının teminine koşulmuştur, ilk yar
dım olarak; 1 974 çadır Bingöl'e, 778 çadır 
Elâzığ'ın Çan nahiyesine, toplam olarak da 
- ihtiyat çadırlarla beraber - 2 702 çadır felâ
ket bölgesine götürülmüş bulunmaktadır. 
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öte yandan 500 battaniye, 17 ton gıda mad
desi dağıtılmış ve bu dağıtımlar gayet munta
zam ve mesuliyetti ekipler tarafından yapılmış 
bulunmaktadır. Bu ilk yardımlar yanında or
ta derecede hasara uğrıyan evler için halkın da 
gayet büyük bir anlayışla karşıladığı bir me
tot tatbik edilmiştir. Kendilerine, hasara uğ
rıyan evlerinin tamiri için, kendilerinin de 
yardımı ile hasarın kısmen önlenmesi ve barı
nacak hale gelebilmesi için malzeme ve para 
yardımı için derhal harekete geçilmiştir. Bun
dan daha öteye yıkılan ve içinde barımlması 
mümkün olmıyan evler yerine de havaların 
müsaade ettiği nisbette, imkânda daha çabuk 
yapılmak kaydiyle, Ekim ayı sonuna kadar bi
tirilmek üzere muvakkat barakaların kurulma
sına başlanılmıştır. Ayrıca, Emlâk ve Kredi 
Bankasının para yardımı, malzeme yardımı sağ
lamak üzere Kiğı'da bir şubesi tesis edilmiş ve 
yine bu bölgeye aidolmak üzere bir inşaat kon
trol amirliği de tesis edilmiştir. 

Evleri tamamen yıkılan, hasara uğrıyan Ki
ğı kasabasında prefabrika evlerden müteşek
kil yeni bir kasaba teşkiline başlanmak üzere 
orada teknik bürolar kurulmuş bulunmaktadır. 
Bu kışı geçirmek üzere muvakkat meskenler 
tesis edilecek ve ondan sonra da diğer zelzele 
bölgelerinde yapıldığı gibi daimî barınaklar 
teşkil edilecektir. Kısaca huzurunuzda arz et
tiğim bilançosu ile bu felâkete vatandaşlarımı
zın bir daha mâruz kalmamalarım dilerken ge
rek Hükümetin, gerekse Silâhlı Kuvvetlerimi
zin ve gerekse Kızılayın gayet güzel bir işbir
liği ilt, çok kısa ve çok süratle afetzede va
tandaşlarımızın imdadına yetişmesini burada bu 
bölgenin bir temsilcisi olarak yaMnen müşahe
de etmiş bir Cumhuriyet Senatosu üyesi ola
rak şükranla zikreder, hepinizi bu vesile ile 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

5. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun; Elâzığ ve Bingöl mülhakatında mey
dana gelen son depremin tevlidettiği zararları 
ve hasarın giderilmesi yolunda alınan tedbirleri 
ve yapılan yardımları açıklıyan demeci. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Menteşeoğlu, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler, maalesef 24 Eylül günü saat 

4,30 da Elâzığ vilâyetimizin Karakocan ilçesini 
kapsıyan 22 köyü ve Bingöl vilâyetimizin Kiğı 
ilçesine bağlı 105 köyü tesiri altına alan bir dep
rem vukubulnıuş ve bir can kaybımız olmuş, 17 
vatandaşımız yaralanmıştır. Kaybettiğimiz va
tandaşımıza Tanrı'dan rahmet diliyor, kalanlara 
baş sağlığı dileklerimi bir kere daha teyidediyo-
rum. 

Deprem vakasını öğrenir öğrenmez, Bakan
lığımın teîmik personeli ellerindeki yönetmelik 
esaslarına göre deprem bölgesine derhal hareket 
etmiş, vali arkadaşlarımız da âcil tedbirler me
kanizmasını derhal işletmeye başlamıştır. Per
şembe günü de ben yanıma ilgili arkadaşlarımı 
alarak deprem bölgesine hareket ettim ve iki 
gün o bölgede dolaşarak alınmış olan tedbirleri 
ve alınması lâzımgelen tedbirleri gözden geçir
dim. Bu konuda benden evvel konuşan değerli 
arkadaşım Sayın Celâl Ertuğ'un gördüklerini 
gayet objektif ve tarafsız ölçüler içerisinde Yü
ce Heyetinize intikal ettirmiş bulunmasını te
şekkürle karşılıyorum. 

Her âfet hâdisesinde olduğu gibi burada da 
evvelâ emniyet, sağlık, iaşe ve muvakkat iskân 
tedbirleri alınmış ve yürütülmüştür. Çok kısa 
bir zaman içinde bölge kontrol altına alınmış, 
sağlık ekipleri harekete geçmiş, bir taraftan lü
zumlu ilâçlar tevzi edilmiş, diğer taraftan da 
salgın hastalıkları önleyici aşı tatbikatına geçil
miştir ve elan bu devam etmektedir. Diğer ta
raftan iaşe maddelerinin tevziine, çadırların tev
ziine geçilmiştir. Bugüne kadar Bingöl'ün Kiğı 
ilçesine 1 924, Elâzığ'ın Karakocan ilçesine bağ
lı köylerine 778 çadır tevzi edümiş bulunmak
tadır. Dün akşama kadar teknik elemanların 
hasar tesbitlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar şöy
ledir : 

Karakocan köylerinde 275 konut ağır hasa
ra uğramış ve 753 bina çeşitli derecelerde hasar 
görmüştür. 

Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı köylerdeki 105 
köyü tesiri altına almıştır. Burada da 1 150 
mesken yıkılmış, ağır hasara uğramış, 2 500 
mesken de çeşitli derecelerde hasar görmüş, 22 
okul ağır hasara uğramış, 50 hizmet binasının 
çeşitli derecelerde hasara mâruz kaldığı tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Gönderilen çadırlar 
açıkta kalmış olan vatandaşlarımızın ihtiyacı
nın fevkinde bir miktar ifade etmektedir, idare 
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âmirlerimiz bu fazla çadırları muhtemel hadi
selere karşı ellerinde rezerv olarak tutmakta
dırlar. Şu mâruzâtım göstermektedir İri, ilk acil 
safha dediğimiz devrede alınması iktiza eden 
dörtlü tedbirler manzumesi alınmış ve yürütül
müş, vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması 
teminat altına alınmış ve âfet talep ve ihtiyaç
larını karşılamaktaki hizmet politikamızın de
ğişmez ilkesi olan Devlet ve Hükümetin yardım 
edici ve iskân edici gücü seferber edilmiştir. Bu
nun dışında sürekli iskân, devamlı iskân prob
lemi de ele alınmış, gerçeklere göre ve vatandaş
larımızın arzu ve temayüllerine göre metot tâ
yin edilmiştir. Bu metoda göre Kiğı ilçesinde 
ağır hasara uğrıyan 188 yıkık konutun yerine 
Bakanlığımızın tesis ettiği prefabrike ev imal 
eden fabrikalardan teinin edilecek olan ve Do-
ğ-u'nun iklim şartlarına, fizikî şartlarına uygun 
ve mukavim nitelik taşıyan bu pre - fabrik ev
lerle yeni bir mahalle kuracağız, imar plân çer
çevesi içinde. Bunu mahallinde teknisyen ar
kadaşlarımızla, jeolog arkadaşlarımızla. Ve vak
tiyle yapılmış olan etütlerden ve o etüdlerin 
meydana getirdiği dokümanlardan faydalanarak 
bendeniz orada iken tesbit etmişizdir ve bu sa
bah aldığım raporlara göre de zemin çalışma
larına başlanılmış bulunmaktadır. Şu halde Ki
ğı ilçemizin 188 hanelik yeni ve modern bir 
mahallesinin inşasına başlıyacağız, başladık ve 
bunu en geç Kasım ayının ilk haftası içinde bi
tirmeyi de zaman bakımından plânlamış ve he
def almış bulunmaktayız. 

ikinci metodumuz; kendi evini yapana yar
dım metodudur. Vatandaşlarımız bunu arzu et
mişlerdir. Kendilerine istedikleri miktarda ya
pı malzemesi vermek ve nakdî yardımda bu
lunmak, kredi açmak suretiyle ve Bakanlığı
mın teknik elemanlarının kesif ve organize yar-
dımlariyle kendilerini kış gelmeden evvel ba
rındırabilecek bir çatıya kavuşacaklardır. 

Bunun dışında hasara uğramış 4 köyümüz
de maalesef zemin tamamiyle heyelanla bulun
duğu için, orada kendi evini yapana yardım 
metodunun uygulanmasının mümkün olmadığı 
anlaşılmıştır. Vatandaşlarımız da bunu arzu 
etmişlerdir. Oralarda da muvakkat olarak ah
şap konutlar yapacağız ve kendilerinin bu kışı 
sıcak pir çatı altında geçirmelerini sağlıya-
cağız. Bu maruzatımla hem muvakkat, hem 

daimi iskân problemini derhal çözdüğümüzü 
ve uygulamaya başladığımızı Yüce Heyetinize 
arz etmek isterim. Bununla beraber, vatandaş
larımızın çiftçi olsun, esnaf olsun banka borç
larının tecili ve kendilerine yeni kredilerin 
açılması için de lüzumlu bankalara direktif
ler verilmiş bulunmaktadır. Devletimizin ve 
Hükümetimizin imkânları ile, personeli ile elele 
bir çalışma içine girmiş olan Doğu'nun ka
dirşinas halkı, acıya uğradığı ilk günde, Hü
kümeti yanında, emrinde ve hizmetinde görme
nin inşirahına ve ümüdine kavuşmuş ve kendi
sinin sahipsiz olmadığına dair olan inancı kuv
vetlenmiştir. Bu itibarla arkadaşlarımızın müs
terih olmalarını rica ediyorum. Yaptıklarımı
zın yapmakta olduklarımızın, ve yapacaklarımı
zın bir teminatı ve bir ispatı olduğunu ifade 
ediyorum. Bu sebeple müsterih olmalarını rica 
ediyorum ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

6. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karmia 
Parlâmento Komisyonunun 6 ncı toplantısına ka
tıldığını ve orada cereyan eden görüşmelere ve 
alınan kararlara dair demeci. 

BAŞKAN — Türkiye - Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonunun 
21 ilâ 24 Eylül 1968 tarihleri arasında akde
dilen 6 ncı dönem toplantısı hakkında Yüksek 
Heyetinize bilgi vermek ister Sayın Tevetoğlu. 
Sayın Tevetoğlu buyurunuz. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye - Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili olarak Ara
lık 1968 den itibaren başlayacak olan geçiş 
dönemi müzakerelerinin arifesinde akdedilmiş 
bulunan son toplantı hakkında Yüce Senatoya 
kısaca bilgi sunmak için söz almış bulunuyo
rum. 

Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonunun VI ncı Dönem Toplantısını 21 - 24 
Eylül tarihinde istanbul'da Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Başkanı ve Komisyonun Dö
nem Başkanı sıfatı ile bendenizin Başkanlığın
da ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti Başkanı 
Sayın Emile De Winter'in Eş Başkanlığında 
yapmıştır. Çalışmalara Türkiye - AET Ortak
lık Konseyi Dönem Başkanı ve Türkiye Hükü-
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meti temsilcisi olarak Dışişleri Bakanlığımız 
Genel Sekreteri Sayın Zeki Kuneralp' Avrupa 
Toplulukları Bakanlar Konseyi Dönem Baş
kanı Sayın Malfatti ve Avrupa Toplulukları 
Komisyonu üyesi Sayın Edoardo Martino da 
katılmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Heyeti adma raportör olarak Kütahya Millet
vekili Sayın Mesut Erez ve Avrupa Parlâmen
tosu Heyeti adına Sayın Kari Hahn, Komisyo
na, Konseyin üçüncü yıllık faaliyet raporu ve 
ortaklığın geçiş dönemine intikali ile ilgili 
problemler konusunda birer çalışma belgesi 
sunmuşlardır. 

Parlâmento Komisyonu, Ortaklık Konseyi, 
Türk Hükümeti, Avrupa Toplulukları Bakan
lar Konseyi ve Komisyonu temsilcilerinin be
yanlarını dinledikten sonra Ortaklık Konse
yinin üçüncü yıllık faaliyet raporunu onayla
mıştır. Komisyon, ortaklığın ilk üç yılda An
kara Anlaşmasında öngörülen hedeflere geniş 
bir ölçüde ulaştığını ve mütaakıp gelişmeler 
için gerekli şartların yerine getirildiğini mem
nunlukla müşahede etmiştir. 

Parlâmento Komisyonu, ortaklığın bütün 
organlarının çalışmalarına hâkim olan müs
takbel gelişmenin en sağlam teminatını teşkil 
eden işbirliği ve anlayış havasından dolayı mem
nuniyetini ifade etmiştir. 

Halen inceleme safhasında bulunan bütün 
meseleler üzerinde ve özellikle ortaklığın geçiş 
dönemine intikali ile ilgili hazırlık çalışmala
rı konusunda cereyan eden görüşmeler sonun
da Karma Parlâmento Komisyonu, Avrupa Par
lâmentosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Ortaklık Konseyi, Türk Hükümeti ve Avrupa 
Toplulukları Konsey ve Komisyonuna ulaştı
rılmak üzere şu iki tavsiye kararını kabul et
miştir :. 

Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonunun Ortaklığın işleyişi ile ilgili 1 sayılı 
tavsiye kararı şudur : 

Karma Parlâmento Komisyonu, 

(Maldık Konseyinin 1 Ocak 31 Aralık 1967 
tarihleri arasındaki dönemi kapsıyan 3 ncü yıl
lık faaliyet raporunu inceliyerek, 

1. Bu raporu onaylar ve kaydedilen geliş
meden duyduğu memnuniyeti ifade eder; 

2. Ankara Anlaşmasında işaret olunan he
deflere ulaşma bakımından ortaklık organları 

ve özellikle Ortaklık Konseyi ile Karma Par
lâmento Komisyonu arasında gittikçe artan bir 
işbirliğini devam ettirmenin önemini belirtir; 

3. Konsey ile Karma Parlâmento Komisyo
nu arasında devamlı ve muntazam temaslara 
imkân vermek üzere, başka usullerin ve özel
likle Konseye yazılı sual tevcihi müessesesi
nin ihdası konusunda Venedik toplantısında 
yaptığı temenniyi müspet bir sonuca bağla
masını Ortaklık Konseyine tavsiye eder. 

Karma Parlâmento Komisyonunun Ortaklı
ğın geçiş dönemine intikali ile ilgili 2 sayılı 
tavsiye kararı ise şudur : 

Karma Parlâmento Komisyonu, 

Türk Hükümeti ile Topluluklar Konseyi 
ve Komisyonunun temsilcilerinin beyanlarından 
bilgi edinerek, 

Ortaklığın geçiş dönemine Ankara Anlaş
masının 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ön
görülen, sürenin sonunda intikal etmenin taşı
dığı ekonomik ve politik önemi bir kere daha 
belirterek, 

1. Hazırlık çalışmalarının bitiminde, Or
taklık Konseyinin 1 Aralık 1968 tarihinden iti
baren, Ankara Anlaşmasına ekli geçici protoko
lün 1 nci maddesinde sözü geçen usulleri uy
gulama alanına koyabileceği kanaatini ifade 
eder. 

2. Ortaklık Konseyine, Türkiye'nin AET 
ile ortaklığı çerçevesinde kalkınması amacını 
göz önünde tutan, ekonomik ve sosyal alanlar
daki özel ihtiyaçlarına cevap veren gerçekçi 
bir katma protokol modeli hazırlamasını tavsi
ye eder; 

3. Ayrıca Ortaklık Konseyine, Topluluk 
üyelerinin ekonomileri ile ani bir karşılaşma 
neticesinde Türk ekonomisinin zarar görmemesi 
için geçiş dönemindeki karşılıklı ve dengeli ve
cibelerin Türk ekonomisinin genel gelişmesine 
intibak ettirilmesine itina gösterilmesini tav
siye eder. 

4. Ortaklığın geçiş döneminin esas hede
fi olan gümrük birliğinin tamamen gerçekleş
mesini engellememek kaydiyle, Türk ekonomi
sinin hassas olan bâzı sektör veya maddeleri için 
uygun tedbirlerin öngörülebileceği kanaatini 
açıklar. 

5. Türkiye ile topluluk arasında, ortaklık 
Konseyi çerçevesinde, gittikçe daha faal hale 
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gelen bir işbirliğinin ekonomik politikaların 
yaklaştırılmalannı kolaylaştıracağı kanaatini 
belirtir ve bu amaçla : 

a) Topluluğun orta vadeli ekonomik poli
tikası ile Türkiye'nin ekonomik kalkınma plân
ları arasında ahenk teminini hedef tutan bir 
inceleme yapılmasını, 

b) Türkiye'de ekonomik kalkınma bölge
leri ve sanayi gelişme merkezleri kurulması
nın gerektirdiği incelemelere topluluğun katıl
masını tavsiye eder; 

6. izmir'de 13 Eylül 1967 de kabul ettiği 
tavsiye kararı ile Topluluklar Konseyinin 30 
Temmuz 1968 de aldığı kararı hatırlatarak, 
Topluluklar üyesi memleketlerin Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal kalkınma gayretlerine olan 
malî iştiraklerinde devamlılığı sağlamak mak-
sadiyle, mevcut malî protokolün sona ermesini 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/696) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

2. — İzlanda'da yapılan NATO Bakanlar 
Konseyi toplantısına katılmak üzere yurt dışına 
giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan
gil'in dönüşüme kadar, Dışişleri Bakanlığına 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/697) 

takiben yeni bir malî protokol uygulamasının 
derhal başlaması lüzumunu ısrarla belirtir. 

7. Türk işgücünün, topluluk memleketlerine 
yönelmesi konusunda bundan önceki toplantı
larda kabul etmiş olduğu tavsiye kararlarını 
yeniler ve Türk işgücünün Türkiye'nin ve top
luluğun ahenkli ekonomik gelişmeleri çerçeve
sinde rasyonel bir şekilde kullanılması şartla
rının tesbiti için incolemelerde bulunmalarını, 
Ortaklık Konseyi ile Topluluklar Konseyi ve 
Komisyonundan rica eder. 

Sayın arkadaşlarım, Karma Parlâmento Ko
misyonu ayrıca müzakereleri sırasında Ortak 
Pazarın izmir Enternasyonal Fuarına önümüz
deki yıldan itibaren girmesi, katılması husu
sundaki müsbet gelişmeye ait bilgiyi dinlemiş 
ve gelecek toplantısını 1969 Nisanı sonunda 
Fransa'da akdetmeyi kararlaştırmıştır. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi arz ederim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

izlanda'da yapılan NATO Bakanlar Kon
seyi toplantısına katılmak üzere yurt dışına 
giden Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayan
gil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
arz olunur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/698) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Faruk 
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Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in dönüşüne ka
dar, Gümrük ve Tekel Bakanlığına Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/701) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Gümrük ve 
Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in dönüşüne ka
dar, Gümrük ve Tekel Bakanlığına Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdem'in vekillik etmesinin. 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Ahmet T ürk el'in dönüşüne kadar. 
Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/702) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, Ti
caret Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
arz olunur. 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
linin vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/703) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın, 
dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'nin vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
arz olunur. 

7. —- Vazife ile yurt dışına giden Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/705) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Eefet Sezgin'in dönüşü
ne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

8. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne kadar 
Maliye Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/706) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'm dönüşüne kadar, Ma
liye Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'-
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ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangÜ'e, dönüşü
ne kadar Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/707) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı ihsan Sabri Çağlıyangü'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulmuştur. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in; lise ve orta dereceli okullarda uy
gulanan yoklama, sınıf geçme ve yönetmelik hu
suslarında Senato araştırması açılması hakkında 
önergesi. (10/21) 

BAŞKAN — Kars Senatörü Mehmet Ha
zer'in bir Meclis araştırması isteği vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Lise ve orta dereceli okullarda bir dersten 
sınıfta kalan öğrencilere birkaç yıldan beri ya 
bir üst sınıfa borçlu devam hakkı tanınmış ve
ya bir sınav imkânı daha verilmiştir. Böylece 
hem öğrencinin bir yıllık emeğinin heder olma
sı, hem de moral bozukluğu önlenmiş oluyordu. 
Bu olumlu ve lüzumlu tedbirin 1967 - 1968 ders 
yılında uygulanmak istenmediği Sayın Millî 
Eğitim Bakanının beyanlarından anlaşılmakta
dır. Her ne kadar bu beyanlar Bakanın şahsi 

10. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
24 Eylül 1968 tarihinde başlıyacak olan 
XXIII ncü dönem toplantılarına katılacak olan 
heyete Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun da iş
tirakinin uygun görüldüğüne ve bu hususta Ana
yasanın 78 nci maddesi gereğince karar alınma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/708) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 24 Ey
lül 1968 tarihinde başlıyacak olan XXIII ncü 
dönem toplantılarında Hükümetimizi temsil ede
cek olan Heyete Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun katılması uygun gö
rülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alına
cak kararın gönderilmesine müsaadelerinizi ri
ca ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

mütalâalarını yansıtmakta ise de uygulamada 
etkiler yapacağı şüphesizdir. Ne Talim Terbiye 
Heyeti, ne de diğer bir teknik kurul henüz bu 
konuyu incelemiş değildir. Görünüşe nazaran 
da konu önemine rağmen henüz Bakanlar Ku
rulunca da gözden geçirilmemiştir. Bu bakım
dan meselenin etraflıca incelenmesi kamu oyu
nun isteklerine uygun olur. Binlerce öğrenciyi 
ve çocuk velisini yakından ilgilendiren böyle bir 
konunun Cumhuriyet Senatosunca da ele alın
masında fayda olduğu şüphesizdir. 

Bilindiği gibi bir dersten sınıfta kalan bu 
öğrencilerden bir kısmı üniversitelerin çeşitli 
fakültelerine veya yüksek okullara girme sınav
larım kazanmışlardır. Bunlardan bir kısmı da 
yürürlülrteki Yönetmelik gereğince ders ortala
masına göre otomatikman sınıf geçmeleri gere
kirken bir dersten 4 numara yerine 3 veya, 3,5 
numara aldıkları için sınıfta kalmaktadırlar. 
Bunlardan bâzıları da öğrenim yık içinde 3 - 4 

5. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

— 429 — 



C. Senatosu B : 61 30 . 9 . 1968 O : 1 

numara aldıkları halde durumları öğretmen ku
rullarınca incelenmemiş, bu yüzden zarar gör
müşlerdir. öğretmen kurulları genellikle bı: 
gibilerin durumunu düzeltmiştir. Yine bunlar
dan lisenin fen sınıflarında cebir, fizik, kimya, 
biyoloji, geometri gibi fen derslerinden sadece 
birinden az numara almışlar fakat diğer ders
lerden geçecek not almışlardır. Böylece fen bö
lümünün gerektirdiği bilgileri edindiklerini is
patlamışlardır. Bu durumda olan bir öğrenci
nin sadece yarım veya bir numara yüzünden bir 
sene kaybetmesi tecviz olunamaz. 

1967 - 1968 ders yılında bir müddet uygula
nan bir Yönetmeliğin yıl içinde değiştirilmesi 
de öğrencilerin sınıf geçme durumlarını etkile
miştir. 

Temas edebildiğim bir kısım öğretmenler 
tek dersten bir yıl kaybedilmesinin, hele bu 
durumda olanlara bir yeni şans tanmmamasmın 
kendilerini de üzdüğünü ifade etmişlerdir. 
12 - 14 dersi başaran bir öğrencinin bir ders
ten, az başarılı olmasının mümkün olduğunu, 
bu gibilerin genellikle hayatta başarı sağla
dıklarını da sözlerine eklemişlerdir, öğretmen
sizlik yüzünden kısmen veya tamamen boş ge
çen dersler olabileceğini, Doğu'daki orta dere
celi okulların genellikle bu durumda oldukla
rını, bu itibarla bir dersten başarısız öğrencile
ri kendi hallerine terk etmenin sorumlulukla 
bağdaşamıyacağını da gerekçe olarak söyle
mişlerdir. 

İmtihan heyecanı, şansızlık, öğrenci üze
rinde olumsuz etkiler yapan ailevi durumları 
da bunlara eklemek gerekir. 

Ege üniversitesinin son günlerde öğrencile
rine tanıdığı bir üst sınıfa devam imkânı rea
list bir görüşü ifade eder. Bu üniversitenin 
bir dersten sınıfta kalan öğrencilere tanıdığı 
bir hakkı diğer okullara da teşmil etmek ye
rinde olur. 

Bir dersten sınıfta kalan binlerce Öğrenci
nin hepsini huysuz, haylaz ve tembel olarak 
kabul etmeye de imkân yoktur. Bu itibarla 
Sayın Millî Eğitim Bakanının (Biz okuluna 
bağlı, seviyesi yüksek, vazife duygusunu müd
rik öğrenciler yetiştirmek arzusundayız) deme
sini yadırgamamak da mümkün değil. Bu söz
ler haksız ve isabetsiz mütalâalara haklı mes
net teşkil edemiyeceği gibi, uygulama hatala
rının sınav ve eğitim sisteminin yanlışlıklarını 
bir kaç öğrencdnin üzerine yüklemeyi de haklı 
kılmaz. Bu görüş çağımızın sosyal adalet an
layışıyla ve insan hakları prensipleriyle de 
bağdaşamaz. 

Bütün bu nedenlerle lise ve orta dereceli 
okullarda uygulanan yoklama ve sınıf geçme 
usullerinin ve bu konu ile ilgili yönetmelikle-
nin tatbik şekillerinin ortaöğrenim müessese
lerinin de incelenmesini sağlamak amaciyle bir 
Senato Araştırması açılmasını Anayasanın 
88 nci ve sonraki maddeleriyle Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğü hükümlerine göre arz ve tek
lif ederini. 

Kars 
Mehmet Hazer 

MEHMET HAZER (Kars) — Geri aldığı
mı söylemiştim efendim. 

BAŞKAN — Resmî bir belge yok da onun 
için okuttum. Efendim, mevzu Millî Eğitim 
Bakanlığınca halledilmiş olduğu cihetle Sayın 
Hazer bu önergeyi geri istemektedir, gerive-
rilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde 
bulunmadığı cihetle 1 . 10 . 1968 Sah günü 
saat 15 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,05 
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6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalar/in, bâzı tesis ve işletmelere dair sorusu 
ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazıtı cevabı 
(7/386) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Kars Senato Üyesi 

1950 yılından 1967 yılı Kasım ayı sonuna ka
dar; 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

T. C. Emekli Sandığı, 
Vakıflar Bankası, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Turizm Bankası, 
Turiz Tanıtma Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı, 
Ziraat Bankası, 
iş Bankası, 
îşçi Sigortaları, 
Çalışma Bakanlığı, 
îller Bankası, 

tarafından doğrudan doğruya yahut iştirak 
edilmek suretiyle; 

A) îşhanı, B) Sanayi çarşısı, C) Hal, 
D) Otel, E) Motel, F) Plaj dinlenme evleri 
ve benzeri tesis ve işletmeler hangi tarihlerde, 
hangi il ve ilçelerde yapılmış veya yapılmak
tadır? 

T. C. 
Başbakanlık 10 , 8 . 1968 

Kanunlafr ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-252/6003 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, ya
zılı soru önergesi cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 25 .11.1967 tarihli ve 7/386-8691/05908 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'm, «îşhanı, sanayi çarşısı, hâl, otel, motel, 
plaj dinlenme evleri ve benzeri tesis ve işletme
ler» e dair Başbakanlığa yöneltip Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına vermiş olduğu yazılı so
ru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, eklice 
sunulmuştur. * 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sıirn Ata
lay'm «İşhanı, sanayi çarşısı, hal, otel, motel, 
plaj, dinlenme evleri ve benzeri tesis ve işlet
meler» hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

1. — T. C. Emekli Sandığı, T. Vakıfar Ban
kası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Turizm Ban
kası, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Sanayi 
Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve iller 
Bankası tarafımdan 1 . 1 . 1950 - 30 . 11 . 1967 
tpirihleri arasında doğrudan doğruya veya işti
rak edilmek suretiyle yaptırılmış olan veya 
yp.ptınhnpkta bulunan ilhanı, sanayi çarşısı, 
h .̂1, otel, motel, plaj dinlenme evleri ve benze
ri tesis ve isletmeler hakkında istenen bilgiler 
ilişik (Ek : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) numaralı cet
vellerde gösterilmiştir. 

2. — Sözü gecen dönemde T. C. Ziraat Ban
kası ile T, iş Bankası tarafından hiçbir ilhanı, 
sanayi, çarşısı, hal, otel ve motel inşa ettirilme
miştir. 

Bu iki kuruluştan, 
a) T, C Ziraat Bankası 1953 yılımda istan

bul'da Trabya^da 10 daireli bir dinlenme evi; 
b) T. iş Bankası izmit'in Darıca ilçesinin 

Yelkenka.ya mevkiinde 1965 - 1967 yılları için
de bir dinlmme plaj sitesi yaptırmıştır. 

3. — Çalışma Bakanlığı tarafından soru 
önergesinde sözü geçen nitelikte her hangi bir 
inşaat yaptırılmamıştır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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(1) sayılı cetvel 

co 
fcO 

1967 Kasım ayı sonuna kadar Emekli Sandığı tarafından yaptmlan ve yaptırılmakta olan t 

Tesisin adı Bulunduğu il ve ilçe Bitiş tarihi 

Hilton Oteli 
Hilton Oteli ilâvesi 
Harbiye Emek İşhanı 
Tara'bya Oteli 
Karaköy Emek İşhanı 
Maçka Oteli 
Bayramoğlu Dinlenme 
nci kısım 
Bayramoğlu Dinlenme 
nci kısım 
Tarabya Plajı 
Anafartalar İşhanı 
Ulus Îşhanı 
Ulus İşhanı 
A - Bloku 
Kızılay Emek İskanı 
Büyük Ankara Oteli 
Stad Oteli 
Büyük Efes Oteli 
Kuşadası Tatil Köyü 
Foça Tatil Köyü 
Bursa Santral G-a. 
Eskişehir Otogar 
Porsuk İşhanı 
Afyon Otel, Sinema ve 

Sitesi 1 

Sitesi 2 

İşhanı 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Ankara 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
İzmir 
Aydın - Kuşadası 
İzmir - Foça 
Bursa 
Eskişehir 
Eskişehir 
Afyon 

1955 
1965 
1964 
1966 
1966 

İnşaatı devam 

1967 

İnşaatı devam 
1966 
1956 
19'60 

1964 
1965 
1966 

İnşaat! devam 
1964 
1967 
1967 
1960 
1963 
1958 
1962 

edi. 

edi. 

edi. 



(2) sayılı cetvel 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. tarafından veya iştirak halinde 1950 - Kasım - 1967 sonu arasınd 
olan 

A) Banka Şufoesi ve İşbanı 

1. Beyoğlu (1965 yılında ikmal edildi.) 
2. Bursa (1967 yılında ikmal edildi.) 

D) Otel 
1. İstanbul'da Taksik Otelcilik A. §. Ortaklığı mevcuttur. 

F) Plaj dinlenme evleri 
1. Erdek (Balıkesir) (İnşaatı devam etmektedir.) 



C. Senatosu B : 61 30 . 9 . 1968 O : 1 

(3 Sayılı cetvel) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1950 yılından 1967 yılı Kasım ayı sonuna kadar bu 
ve yaptırılmakta olan gayrimenkullere ait liftedir 

İnşaa t ın yapı ldığı il ve 

A n k a r a 
E r z u r u m 
İ s t anbu l 
İzmit 
Gaziantep 
Aydın 
Manisa 
Erzurum 
Konya 
A y d m 
K ü t a h y a 
Erz incan 

ilçenin adı 

(Çiçek Pazar ı ) 

Afyon Karah i sa r 
Tek i rdağ 
Yozgat 
İ spa r t a 
B u r d u r 
Ed i rne 
An ta lya 
Tire 
Akhisa r 
Kırk lare l i 
Yan 
Maraş 
Çorlu 
Giresun 
Rize 
A d a n a 
A n k a r a 
Çanakka le 
A n k a r a 
İ s t anbu l 
Bit l is 
Ayval ık 
Niğde 
Tarsus 
Bal ıkesir 
İ s t anbu l 
Konya 

(Aksaray) 

Aydın - Didinı 
Amasya 
U r ı a * 

İnşaa t ın ııev'i 

İşhanı 
(a) aded blok apa r tman 
İşhanı 
A p a r t m a n 
İşharıiı 
Hâl 
İşhanı 
İşhanı 
İşhanı 
Soğuk hava. deposu 
Apar tman 
İşhanı 
Sıra dükkânlar 
SÜ'H dükkânlar 
İşhanı 
İşhanı 
İşhanı 
Otel 
Otel 
Garaj 
Sıra dükkânlar 
Otel 
Otel 
Sıra dükkânlar 
İşhanı 
Otel - Hamam 
Otel 
Çarşı 
Sanayi çarşısı 
Otel 
Sııluhan sıra dükkânlar 
Lâleli sıra dükkânlar 
Çarşı 
Zeytin yağı fabrikası 
İşhanı 
T-," 1 - .- i - i 

Jşuanı 
Otol 
İşhanı " 
İşhanı 
Plaj tesisi 
İşyeri 
İsveri 

İnşaatın 

1950 
1952 
1953 
1953 
1953 
1953 
1951 
1951 
1955 
1955 
I9OÜ 

195G 
1957 
1957 
1957 
1 •'•^•~ı''-l 

1 C\ ~ •) 

1959 
1059 
1 :Y>9 
1060 

1961 
106-1 
1 961 

1962 
1 ! > . . ' " • ' 

1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1961 
i % 4 
1961 
1 (\ r -
t ; ' v • • 

1965 
1^(^ 
PW(] 
1966 
190(1 
ı '.\C]Ç\ 

1966 
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İnşaatın yapıldığı il ve 
ilçenin adı İnşaatın nev'i İnşaiatın bittiği yıl 

Samsun 
Nazilli 
Kilis 
Sapanca. 
Zonguldal s. 
Diyarbakır 
Gaziantep 
Antalya 
İzmir (Karşıyaka) 
Adana 
Malatya 
İstanbul 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
İsparta 
İstanbul 

(Gökçek) 
(Bayındır S.) 

(Sağlık S.) 
(Hamidiye) 

İşyeri 
İşyeri 
İ şyeri 
Otel 
İşlıam 
İşlıam 
İşlıam 
Yurt 
İşhnm 
İşlıam 
İşlıam 
İşlıam 
İşlıam 
Apartman 
İşlıam 
İşlıam 
Ciuraba Hastanesi 

1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
Devam 
Devam 
Devam 
Devam 
Devam 
Devam 
Devam 

ediyor. 
ediyor. 
ediyor. 
ediyor. 
ediyor. 
ediyor. 
edivor. 

— 435 — 



Tesisin adı ve vasfı 11 veya ilçesi 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 
11. 

Florya tesisleri 
Kilyos Oteli 
Kilyos Tepe Oteli 
Yeniköy Boğaziçi Oteli 

Yeniköy Kara Moteli 
Yeniköy Deniz Oteli 
Abant Oteli (İştirakimiz) 
Şifne Ilıca ve Plaj 

Gemlik Ilıca Oteli 

Çeşme Oteli 
Bolu Ilıca Oteli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
Abant - Bolu 
Şifne - Çeşme 

Gemlik 

Çeşme - İzmir 
Bolu 

12. Akçay Tatil Köyü Edremit 

(4 Sayılı cetvel) 

T. C. Turizm Bankası 

Yapıldığı Mülâhaza 
y ı l • • 

• 1960 yılında İstanbul Belediyesine 
1956 
1956 İnşaat yarım kalmıştır. 
1957 1956 yılında satmalınmış ve yeni o 
1956 kılmıştır. 

1966 Yıkılan' Boğaziçi Otelinin yerine yap 
Ü966 
1956 Betonarme gazino, hamam ve plaj 
1957 1965 yılında Çeşme Belediyesine dev 

Yarım kalmış vaziyette 1965 yılınd 
1957 dildi. 

Bankamız tarafından inşaatına deva 
Temel hafriyatı yapılmış vaziyett 

1958 sine devredildi. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca y 

1963 kamız tarafından devam olunmak 



- 3 

Tesisin nev'i 

<5 Sayılı cetvel) 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından y&pılan tesisler 

Bulunduğu yer Açıklamal 

I - Doğrudan doğruya veya iş
tirak suretiyle yaptırılan 
tesisler 
Tatil köyü Balıkesir, Edremit - Akçay 

» » 
Turizm Danışma 
naşı 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Turistik kamp 

» » 

» » 

Bürosu bi-

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
», 
» 
» 

Muğla - Marmaris 
Konya 

Adana 
Kayseri 
Gaziantep, Kilis - Tibil 
Edirne - Kapıkule 
Ağrı - Gürbulak 
Edirne - Söğütlük 

Antalya - Sorgun 

Ankara - Atatürk Orman Çift 
ligi 

1967 yılında geçici kabulü yapılm 
işletmeye açılmıştır. 
1968 yılında geçici kabulü yapılmışt 
1965 yılında işletmeye açılmıştır. 

1966 yılında işletmeye açılmıştır. 

» » » 
1966 yılında tamamlanmış ve Tur 
meye açılmıştır. 
1966 yılında tamamlanmış ve Tur 
meye açılmıştır. 
1966 yılında tamamlanmış ve işlet 
lüğüne verilmiştir. 

II - Bütçenin derneklere yardım 
faslından ve valilikler ka-
naliyle emanet komisyonla
rınca yaptırılan isler 



leşisin nevi Bulunduğu yer Açıklama 

1966 yılında t amandan mistir 

» 
,» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Mesireler- ve dinlenme yer- Edirne - Saraya 
leri 

» » » » Antalya, - Manavgat - Serik 
» » » » Aydın, Söke - M ilet 
» » » » İzmir - Aliağa 
» » » » Hatay - Harbiye \ y c ve oturma bankoları 1966 yıl 

i n - Bütçenin belediyedir y;-ır- Edime, Hurdur, İzmir - Selçuk ](jfir, V(1 59(5(5 ydlarmda modern W 
(bm fablından. IVknik İşler Muğla, - Marmaris, Muğla. -
D.-ıiresbnn Ivontrobı ;dimd?ı Bodrum, Antalya - Manavgat, 
belediyeleri 1ara ''nidan yap1- (pırum - Sungurlu 
lan. isler 

J\yneîi. pı-o.v.vm;i dışı belediyelere yanlını tabsisatlariyle (44), İÎKM.-j.roZ(ı(> ( i l ) AVC yaptırılmıştır 

;('6) sayılı cetvel 

Sanayi. Bakanlığınca kredi yardımı, yapılan küçük ısanayi site ve çarşılarına ait not : 
Bakanlıkça kredi yardımında bulunulan 'küçük sanayi site ve çarşılarının yerleri, başlama, bitiş tar 

miktarları hakkında not 

Tesisin adı 
Peşisin Tarih 
yeri Başlama Bitiş 

Madenî İşler Küçük Sanayi Sitesi Ankara, 
Esnaf Dernekleri Birlik binası Ankara 
Ağaç işıleri küçük sanayi sitesi Ankara 
Küçük Sanayi Sitesi Aydın 
Küçük ''Sanayi Sitesi Diyarbakır 1967 
MJar.amıg'05cla,r Küçük Sanayi Sitesi Erzincan 
Oto Tamircileri Küçük •Sanayi 
Sitesi Erzincan 
•Küçük Sanayi Sitesi İzmir 

1964 
1964 
1967 
1967 
1967 
1964 

J967 
1952 

1967 
devam 
1968 
1969 
1969 
1967 

1968 
1967 

Karakteristiği 

144 işyeri 
devam İdare binası dükkânlar 

54 işyeri - sosyal tesis 
527 işyeri sosyal, tesis 
290 işyeri sosyal telsis 
51 işyeri 

156 işyeri sosyal tesis 
725 işyeri sosyal tesis 

Küçük Sanayi Sitesi Kasitaımonu 1967 1971 300 işyeri sosyal tesis 



'a; ilk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tesisin 

Sanayi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

adı 

Sitesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'Tesisin. Tarih 
yer i Başlama. Bitiş 

Küçük Sanayi Çarşısı 
» » » 

Küçük Sanayi Sitesi 

- .. . _ 
Kırşehir 
Konya ' 
Kü tahya 
Nevşehir 
Sivas 
Teki rdağ 
Yan 
Yozgat 
Adapazar ı 
Akhisar 
Ceyhan 
Develi 
Kınık 
Orhangazi 
Turha l 

. 
1962 
1966 
1967 
1966 
1965 
19 (i 7 
1967 
1966 
1966 
1965 
1967 
1965 
1966 
1966 
1967 

1967 
devam 
.1972 

devam 
İ!!u7 
19 69 
i!)69 

•devanı 
devam 
devanı 

197--5 
deva;nı 

1967 
devam 

1968 

Karak te r i s t iğ i 

255 işyeri sosyal tesis 
535 işyeri sosyal tesis 
.19.') işyeri sosyal tesis 
213 işyeri sosyal tesis 
3.1.0 işyeri sosyal tesis 
123 işyeri sosyal tesis 
75 işyeri sisyai tesis 
200 işyeri sosyal tesis 
100 işyeri sosyal tesis 
415 işyeri sosyal tesis 
233 işyeri sosyal tesis 
8G işyeri sosyal tesis 
40 işyeri 
127 İşyeri 
113 işyeri sosyal tesis 

50 
7 50 
1 05 
9, 55 
2 65 

19 
57 
30 
10 
00 

i 36 
30 
25 
20 
95 

Y u k a r d a belirti len merkez ve ilçelerde sanayi sitesi ve çarşı lar ına Bakanlığımızın kred i olarak 
maliyetinin % 50 si o namlıdadır. Arsa ve alt yapın ın maliyetine yard ım edilmemektedir . 



(7) sayılı cetvel 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın Başbakan tarafından yazıh olarak cevaplandırılmas 
Kasım ayı sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından doğrudan doğruya yahut iştirak ed 

ve inşası devam etmekte olan tesisleri gösterir listedir. 

Doğrudan doğruya yahut iştirak edilmek suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumunca 
1967 yılı Kasım ayı sonuna kadar inşa ettirilen ve inşası devam etmekte olan tesi 

listedir 
Tesisin inşa ettirildiği 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

11 

Adana 

Ankara 

» 

» 

İlçe Tesisin cinsi 
İnşa 

tarihi 

Şube ve Işhanı 
•Şube ve İgnanı 
(Çankırı Cad. No. 155) 
1 No. lu İşhanı 
(Konya Sokak No. 31) 

2 No. lu Işhanı 
(ıSelânik Cad. No. 11) 
6 No. lu İşhanı 
(Tuna Cad. No. 7) 
7 No. lu Işhanı 
(Mithatpaşa Cad. No. 20) 
Hâl binası 
(Teğmen Kalmaz Cad.) 

1 No. lu Apartman 
(Atatürk Bul. No. 73) 
2 No.lu Apartman 
(Atatürk Bul. No. 211) 
3 No. lu Apartman 
(Atatürk Bul. No. 24) 

1.9.1959 Şube ve akaar ol 

12.2,1953 Şube ve akaar ol 

31 . 8 . 1951 tarih 
olarak kullanılmak 

29.12.1954 Akaar olarak kul 

1.7.1957 Akaar olarak kul 

8.12.1959 Akar olarak kulla 

31 . 7 . 1959 tarih 
olarak kullanılmak 

20.5.1953 Akaar olarak kul 

4.2.1954 Akaar olarak kul 

5 . 6 . 1951 tarih 
olarak kullanılma 



Tesisin inşa ettirildiği 

11 

Ankara 

İlçe Tesisin cinsi 

Büklüm Apartmanı 
(Büklüm Sok. No. 90) 
Doğu Apartmanı 
(İlkiz Sok. No. 21) 

Yenen Apartmanı 
(Atatürk ıBul. No. 231) 

Ersin Apartmanı 
(Atatürk Bul. No. 237) 

Alp man Apartmanı 
(Alidede Sok. No. 2) 

İzmir Apartmanı 
(Karanfil Sok. No. 42) 

Arım Apartmanı 
(Zafer Meydanı No. 127) 

Akay'daki bina 
(Atatürk Bul. No. 167) 

Terminal Binası 
(Hipodrum Cad.) 

» Kızılcahamam Turistik Otel 
Aydın Şube ve binası ve işhanı 

» İşhanı ve sinema 
Balıkesir Şube binası, işhanı ve sinema 

inşa 
tarihi 

20.7.1960 Akaar olarak kull 

16 . 7 . 1954 tarihi 
olarak kullanılma 

29 . 8 . 1951 tarih 
olarak kullanılmak 

2 . 5 . 1951 tarihi 
olarak kullanılmak 

26 . 12 . 1951 tari 
olarak kullanılmak 

3 . 11 . 1951 tarih 
olarak kullanılmak 

21 . 7 . 1953 tarih 
olarak kullanılmak 

13 . 12 . 1961 tari 
olarak kullanılmak 

Belediye, özel İda 
reken inşa ettirilm 

14.8.1963 Akaar olarak kulla 
25.12.1957 Şube ve akaar ol 

1967 Şube ve akaar ol 
31.12.1963 Şuıbe ve akaar ol 
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Tesisin inşa ettiri ldiği 

ilce 
Sıra 
No. 

43 
44 

45 

İl 

•Malatya 
» 

Manisa 

4 o Ordu 
47 Samsun 
48 » 

49 Sinop 
50 Sivas 

Tesisin cinsi 

Şube binası ve işhaııı 
ıSinema 

Şube binası, işhaııı, dispanser ve 
sinema 

İŞIIMÜL dispanser 
Şi'be binası, işimin, sinema 
Apar! man 

TıırkiiU otel 

inşa 
tar ih i 

İnşaa t ı devam etm 
5 . 6 . 1959 tar ih 
o la rak kullanı lmaı 

1.o."19(15 Şube, dispanser v 
dır. 

7.12.1965 Dispanser ve akaa 
12.2.19(M Şube binası ve ak 

20 . 1 . 1954 tar ih 
olarak kul! anıl m a 

oO.SJ9G2 A k a a r olarak kull 
2.1.19Ü5 Sn] >e binası ve ak 

NOT : Her hangi bir yanlış anlamaya meydan veril'meme si için Kurumumuzca inşa, edilmtyip satma 
teye dâhi! edilmiş ve hizalarına bu hususu tcsbi! eden l.ayılhır l-onulmuştur. 



(8) sayılı cetvel 

Yapılmış olanlar Devam etmekte olanlar 

1949 yılında 

1950 yılında 
1960 yılında 
1963 yılında 
1964 yılında 

1965 yılında 

1967 yılında 

Samsun hal binası 
Konya hal binası 
Ilgın kaplıca - otel 
Sivas Çermikler otel ve hamam 
Sandıklı (Afyon) Hüdaî kaplıca 1 nci kısım 
Sandıklı (Ayon) Hüdaî kaplıca 2 nci kısım 
Çiftehan (Niğde) kaplıca 
Ilıca (Erzurum) 
Kozaklı (Nevşehir) kaplıca, otel 
Kızılcahamam otel 
Avanos otel 
Ürgüp otel 
Nevşehir otel 
Keleş (Bursa) hâl binası 
Erfelek (Sinop) hal binası 
Kilimli (Zonguldak) hal binası 
Hasan kale kaplıca - otel 
Şarköy otel 
Silifke otel 

1967 yılında : Fethiye otel 
Bodrum otel 
Havza kaplıca - ot 
Hasankale kaplıca 
Ilıca otel 
Simav kaplıca - ot 
Kargamış otel 
Ortahisar kamping 
Haymana kaplıca 
Bingöl - Kös kaplı 
Celâ içmece - otel ( 

NOT : Yukarda belirtilen tesisler tiler Bankasınca kendilerine kredi verilmek suretiyle mahallî id 
yapılmaktadır. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, küçük sanayi işletmelerine dair soru
su ve Başbakan Süleyman DemireVin yazılı ce
vabı (7/392) 

Cumibıariyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygılarımla rica ederim. 

Sim Atalay 
Kars Senato Üyesi 

1965 yılı sonunda Türkiye'de 20 461 küçük 
sanayi işletmesinin faaliyette bulunduğu tesbit 
edilmiştir. 

A) Bu küçük sanayi işletmesinin makina, 
imalât sanayii, kimya sanayii, elektrik makina 
aletleri sanayii, tanm alet ve makinaları, ma
denî eşya, kâğıt ve ambalaj sanayii, yapı mal
zemesi sanayii, dokuma ve giyim sanayii, or
man ürünleri1 sanayii, deri ve kösele sanayii, 
lâstik sanayii, modern depolama, bava tesisi 
sanayii, otomobil tamirhanesi ve diğer tamir
haneler olarak 1962, 1963, 1964 yıllarımda sayı
ları ne idi 

B) Bu sanayi işletmeleri hangi illerde (ku
rulmuştur? (1962, 1963, 1964 yılları için ayrı 
ayn her ildeki sayıları ve çeşitleri gösterilmek 
üzere) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 15.8.1968 

Sayı : 77-252/6159 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sun Atalay'ın, ya
zılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 27 . 11 . 1967 

tarih ve 8698-7/392-05923 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay'ın, küçük sanayi işletmelerine dair yazılı 
soru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 
1 — ikinci Beş Yıllık Plân hazırlık çalışma

ları sırasında Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından yapılmış bir anketle elde edilen bil
gilere dayanılarak tesbit ve tahmin olunan Tür
kiye'deki küçük sanayi işletmeleri mevcudu ekli 
cetvelde gösterilmiştir. 

2 — 1965 yılma ait rakamlar sadece plân 
dönemi (1963, 1964 ve 1965) yıllan itibariyle 
ve illere göre bir ayırım yapılmaksızın bütün 
memlekete şâmil olarak değwlendirildiğinden 
1962 senesi için ve illere göre bilgi verilmesi 
mümkün değildir. 

'Süleyman Demirel 
Başbakan 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı küçük sanayi anketi sonuçlan 

Küçük sanayi işletmeleri 

Küçük sanayi konuları 

Makina imalât sanayii 
Kimya sanayii 
Elektrik makina ve âletleri sanayii 
Tarım âletleri ve makinaları 
Madenî eşya 
E ağıt ve ambalaj sanayii 
Yapı malzemesi sanayii 
Orman ürünleri sanayii 
Dokuma ve giyim sanayii 
Deri ve kösele sanayii 
Lâstik sanayii 
Plâstik sanayii 
Pep olama (Modern depolama - sağlık, hava te
sisi) sanayii 
Otomobil tamirhaneleri 
Diğer tamirhaneler 

Toplam 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı anketi. 

1963 
(1) 

r70 

18 
94 
714 

1 857 
84 

1 184 
1 859 
3 282 
1 508 
210 
26 

19 
2 596 
1 801 

1964 
(2) 

188 
18 
120 
830 

2 086 
114 

1 389 
2 240 
3 547 
449 
259 
36 

19 
3 013 
2 380 

1965 
(3) 

154 
İ8 
182 

1 022 
2 494 
165 

1 752 
2 835 
4 466 
413 
332 
45 

2 
3 508 
3 053 

14 325 16 618 20 461 

«?. — ('•[}»]) •.•;•;'.a t S< nYdosu Adana Üyesi Hu-
/.'•'•r: /• (";z!(L:'~>'i)t. Cndtan'da Ziraat Telcnisyen-
/"".'"• J . (''•/ ,/'" ?'/.•? mc~,nwını nnldl sebeplerine 
d',ir .^ . 'TN1 ; (',; Başhal'dıt Kideymaa D emir el'in 
yczıh cevabı (7/139) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sonunun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Adana Senatörü 
Mukadder Öztekin 

Ceyhan'da Ziraat Teknisyenliğinde görevli 
iki ziraat memurunun birinin Van'a diğerinin 
Siirt'e naklini gerektiren sebep nedir? 

Büyük bir liyakat ve ehliyetle Ceyhan'da 
vazife gördüğü bilinen bu iki ziraat memuru
nun. A. P. ilçe teşkilâtı tarafından sürüldüğü 
söylentileri doğru mudur? Değilse, bu tâyinle
rin kış ortasında yapılması sebebi nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 240/6158 
Konu : Adana Senatörü Mukad
der Öztekin'in yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22 . 3 . 1968 günlü ve Kanunlar Mü
dürlüğü 9026 - 7/439 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Öztekin'in Ceyhan'da Ziraat Teknisyenli
ğinde görevli iki memurun nakli sebeplerine 
dair 29 . 2 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabı,, üç nüsha olarak, eklice sunulmuş
tu ;•. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Östeîrin'in Ceyhan'da Eiraat Teknisyenli
ğinde görevli iki memurun nakil sebeplerine 
dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Ceyhan Ziraat Teknisyenliğinde 14 yıldan 
beri çalışan M. Kâzım Erol ile bu dairede 15 
senedir görevli Mehmet Arıcı'mn, 

a) Uzun yıllardan beri aynı ilçede kalmış 
olmaları ve proje çalışmalarında yeter dere
cede çaba göstermemeleri, 

b) Kendi geniş arazilerinde uhdelerinde 
bulunan her türlü resmî imkânlardan fayda
lanarak ziraat yaptıkları hakkında çevrede 
yaygın dedikodu mevcudolması üzerine, konu
nun incelenmesi için gönderilen müfettiş tara
fından düzenlenen rapora göre nakillerin tek
lif edilmiş bulunması, 

Sebepleriyle Hatay ve Gaziantep illerine 
' nakilleri, yapılmıştır. 

Bu nakil işleminde başkaca hiçbir düşünce
nin tesiri olmamıştır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

4. — Cumhuriyet Senatom Kars Cifesi Meh
met Tlazerin, Aı^ıs vadisin el el d tahribata elair 
sonemi, ve Enerji ve Tabiî KaynahJar Balrci} 
Ti e f et Sczşjin'in- yetzıh eeveıbı (7/454) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

A s a l d a k i sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygiyle rica ede
rim. 

26 . 4 . 1968 
Kars Senatörü 

Mehmet Hazer 
Soru : 
Son günlerde kar ve yağmur sularının ta

şırdığı Araş ve Kür nehirlerinin-İğdır, Aralık 
ve Ardahan ilçelerine bağlı bâzı köy ve mahal
lelerde büyük zararlara sebebolduğunu üzüntü 
ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu taşkınların, kar 
ve yağmur sularının birdenbire artması sonu
cunda jneyda.ua geldiği bilinmektedir. Ancak, 
husule gelen zararları sadece bu olaylara bağla
mak ve bunu tabiî karşılamak mümkün değil-
dii'. Çünkü Araş vadisinde tahribat daha çok 
sağ sahilde yani, Türkiye kesiminde görülmek
te, sol sahilde yani Rusya kesiminde görülme-

rıelrtsdir. Sisim sahilde şeddeler, mahmuzlar 
taşkınları onliyeeek ve düscnliyecek bir halde 
bulunmadığından Araş'm tahribatına daha çok 
bisaıı bölgeler mâruz kalmaktadır. 

En iti'sa'.^: ..''..../.:> nehrinin eağ sahil 3:7.1 aha -
tının ikmali için mevcut etüt ve projelerin uy
gulama programına alınması, Aralık ilçesi için 
hayatî önem. taşıyan Karasu yatağının ıslahı 
ve sulama çalışmaları, Ardahan'ı daimi tehdit 
a-tında bulunduran Kür nehri ıslahat etüt ve 
projeleri üzerinde yapılan hazırlıkların ne 
safhada olduğunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
E akam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynak''ar 

B;r>kar,kğı 
S-yi : 02 ••'8013/656 

Konu : 

17 . 7 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vs). : 11 . 6 . 1068 gün ve Kanunlar Müdür
lü/:.; 7/^4-?118/5.92 sayılı yasınız. 

K a n Senatörü Mehmet Hazer'in «kar ve 
7 T :- . ,v n r ST1]qrı]V-ı taşırdığı An>ş ve Kür nehir
lerinin, Ara? vadisindeki tahribata» dair yazılı 
"ar'1, önerge?"! C5r.'?b}. ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini" "* arz öderim. 
Sefet Sez «in 

Enerji ve Tabiî K a y n a k r 
Bıkanı 

Kars Senatörü Mehmet Hazer'in kar ve 
yağmur sulanırın taı-'rcbğı Araş ve Kürr nehir-
ieıinin Ara-, vâdi?*rdeki tahribata dair yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

1. Araş nehri taşkınları : 
Araş nehrinin problem arz eden bası kesira-

krhıdeki gerekli ıslah temhirleri, Sovyet Rııs-
va iTn pV.f^îkn 1.357 tarihli. ^Sular ihtilâfna-
me '̂i» ne uygun olarak yapılmıştır. 

.Ancak, Araş nehrinin tevlidettiği bu prob
lemlerin mevzu tedbirler yerine, bir bütün 
olarak lı~al31 ekonomik kriterler muvacehesinde 
V^rıa^ln p-"r-;;;'!,Tİir? ve Ara.^ Oayı üzerinde in°a 
edilecek olan Arpaçay Barajı ile taşkınların kont
rol altına alınması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Arpaçay Baıeiı 2 ncrBeş Yıllık Plâna tek
lif edilen projeler arasında olup, inşaatına ya-
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km bir gelecekte başlanılmasına çalışılmakta
dır. 

Barajın ikmalinden sonra, Araş nehrinin te
essüs edecek yeni rejimine göre de, ıslahı gerek
tirebilecek mevzii karakterde problemler tesbit 
edildiği takdirde, koruma tedbirleri bilâhara 
alınacaktır. 

2. Arabk - Karasu yatağı ıslahı ve sulama 
yapılması: 

a) Karasu yatağı ıslahı: 

Orta Karasuyun, Aşağı Karasuya derivasyo-
nu içıin 1968 yılmda gerekli çalışmalar yapıla
cak ve bunu mütaakıben, Araş nehri kenarın
daki şedde, Devlet Üretme Çiftliği şeddesi ile 
birleştirilerek, Araş nehrinin bu kesimindeki 
taşkınları da önlenmiş olacaktır. 

b) Sulama yapılması: 

Mevcut İğdır Ovası sulaması dışında kalan 
arazilerin, Araş nehri üzerinde inşası düşünü
len ve 2 nci Beş Yıllık Plâna teklif edilmiş bu
lunan Arpaçay Barajı ile sulanması öngörül
müş bulunmaktadır. 

3. Ajf dahan - Kür nehri ıslahı : 

Kür nehri taşkınları ile ilgili olarak, bu
güne kaidaır Bakanlığımıza yalnız, Halilefendi 
mab^ll^dum tpşkımdan korunması konusu in
tikal etmiş olup, mevzu evvelce etiHe^ilıras ve 
t s s k r n a TOPT-ITT; T"vnbirıp,Tl j_7 e ^ ' n korrmTnîmı İ^İn 

66 m. tulde kârgir duvar inşası rantbal bulun-
mflîmntır. Tesis bedeli 179 000 Tl. ve rantabi-
litesi 0.85 tir. 

Bu durumda, taşkına mâruz 17 evin nakli 
uygun görüleirek konu, İmar ve iskân Bakan
lığına intikal ettirilmiş bulunulmaktadır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, otomobille gelen turistlere dair Güm
rük ve Tekel ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in yazılı cevabı (7/457) (1) 

(1) Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kür-
şat'm cevabı 4.7. 1968 tarihli 59 ncu Birleşim 
tutanağındadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki hususların Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü-
sadelerini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Türkiye'ye otomobille gelecek turistlere ko
laylık göstermek ve bu suretle otomobilli turiz
mi teşvik etmek amaciyle alındığını memnuni
yetle öğrendiğim Türkiye'ye bir giriş - çıkış 
için karne döpasaj istenmemesi hakkındaki ka
rarın tatbikatında bâzı aksaklıklar müşahade 
edildiği hakkında bilhassa Türk ve Arap pek 
çok kimseden şikâyetler dinledim. 

Yurt dışında bulunan işçi ve talebelerden de 
buna benzer şikâyetler duydum. Bu şikâyetler 
kısaca: 

1. Türkiye'ye gelip bir süre kaldıktan son
ra başka bir yabancı memlekete gitmek için 
çıkan, sonra kendi memleketine dönmek için 
tekrar Türkiye'ye gelenlerin bu haktan fayda-
lanamadıkları, bu suretle istenilen teşvikin tam 
yapılamadığı, 

2. Yukarıdaki imkândan yurt dışındaki 
Türkler faydalandırılmadıkları için, Türk işçi, 
talebe ve diğer vatandaşlarının bulundukları 
memleketlerin otomobil kulüplerinden karne 
döpasaj almak için çok yüksek masraf ve ban
ka mektubu ücreti ödedikleri şeklindedir. 

Dünyanın bir çok memleketlerinde bu for
maliteleri kolaylaştırmak için alınan pek çok 
tedbirlere şahsen şahidolduk. Türkiye'ye oto
mobille turist gelmesini büyük ölçüde teşvik 
edecek olan bu kabü kolaylıkların turistlere 
tatbiki, aynı zamanda yurt dışındaki Türk va
tandaşlarının yurda muvakkaten gidiş gelişle
rinde büyük ölçüde masraftan kurtarılmaları 
için aynı usullerin bunlarada tatbiki hakkında 
ilgili bakanlıklarca her hangi bir çalışma mev-
cudolup oldamığının; yok ise, bu hususun fay
dalı mülâhaza edilip edilmediğinin yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerini saygılarımla 
arz ederim. 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Güm. Gen. Md. Kontrol Md. (4) 

199307 
18 . 7 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 11 . 6 . 1968 günlü 104 - 524/7 - 457 
sayılı yazınız. 

Bu yazınızda; Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sadi Koçaş'm otomobille gelen turistlere dair, 
Bakanlığım ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını is-
tiyen önerge sureti gönderilerek, gereğinin ya
pılması istenmektedir. 

Bu konuda, Senatör Sadi Koçaş'a yazılı ola
rak verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Halit Saltık 

Gümrük ve Tekel Bakanı Y. 

Sayın Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu tîyesi 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
sunulan 15 . 4 . 1968 tarihli önergeniz. 

Bu önergenizde, Türkiye'ye otomobille ge
lecek turistlere kolaylık gösterilmek amaciyle 
alınan kararlardan memnuniyet duyulduğu 
belirtilmekte, fakat tatbikatta bâzı aksaklık
ların müşahade edildiğine değinilerek Türki
ye'ye gelip bir süre kaldıktan sonra başka bir 
memlekete gitmek için çıkan, sonra kendi 
memleketine dönmek üzere tekrar Türkiye'ye 
gelen Arapların, ayrıca yurt dışındaki Türk 
işçi ve talebelerin, turistik kolaylıklardan isti
fade edemediklerinden şikâyet ettikleri belir
tilmekte, ve... 

Dünyanın bir çok memleketinde formalite
lerin kolaylaştırılması hakkında pek çok ted
birlerin alındığından bahsedilerek, bu kolay
lıklar hakkında ilgili bakanlıklarca herhangi 
bir çalışmanın mevcudolup olmadığı, yok ise 
bu hususların faydalı mülâhaza edilip edilme
diğinin yazılı olarak cevaplandırılması istenil
mektedir. 

Bu mevzu ile ilgili olarak zamanın Cum
hurbaşkanı Savın Cemal Gürsel ve inkılâp Hü
kümeti tarafından turistlere âzami kolaylık 
gösterilmesi hakkında ilgili bakanlıklara ge
rekli emir verilmiş, yapılan çalışmalar netice

sinde ecnebi turistlerin Gümrük Vergi ve re
simlerinin garantisi olan triptik ve gümrükler
den geçiş karnesi aranılmaksızm 4 ay müddet
le turistin taşıt giriş beyanı usulünden istifa
de ettirilerek muvakkaten yurda girişlerine 
müsaade edilmesine karar verilmişti. 

Bakanlığımca, sonradan yurt dışında çalı
şan Türk işçileri ile tahsilde bulunan talebele
rin beraberlerinde getirmiş oldukları otomo
billerinin de, bunların asıl ikametgâhları dışa
rıda olmamasına rağmen, alınan mezkûr ka
rardan istifade ettirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu tatbikat Türk işçi ve talebeler tara
fından pek çok suiistimale uğratılmış ve dola-
yısiyle Devletin vergi kaybına sebebolmuş, 
Kambiyo mevzuatı ihlâl edilmiş ve nihayet bu 
otomobilleri iyi niyetle satınalan hüsnüniyetli 
vatandaşların mülkiyet hakLarma halel getiril
miştir. 

Nitekim, bahis konusu otomobilleri iyi ni
yetle satınalan hüsnüniyetli vatandaşların mül
kiyet haklarının korunması ve mağdur durum
lara düşmelerinin önlenmesi maksadiyle son çı
karılan 780 sayılı Af Kanununun 14 ncü mad
desine de gerekli hükümler konulmuştur. 

Bu suiistimaller, otomobillerin zamanında 
yurt dışına çıkarılmıyarak hileli yollarla trafi
ğe tescil ettirilmesi veya mahzenlerde seneler
ce saklanması, işçilerin girişte adreslerini yan
lış bildirmeleri, sahte gümrük vergisi makbuz
ları, trafik şahadetnameleri tanzim edilmesi, 
sahte kambiyo belgeleriyle dışardaki kazanç 
belgesi tanzim olunması, bir işçinin muhtelif 
vilâyetlerden ayrı ayrı pasaport alarak her pa
saportla başka bir otomobil sokulması gibi çe
şitli şekillerde yapılmıştır. Neticede Bakanlı-
ğımdaki kayıtlara nazaran gerektiği halde yurt 
dışına çıkarılmıyan vasıtalar (938) i bulmuştur. 
Ortalama olarak bir otomobilin 16 000 Tl. Güm
rük Vergi ve resimleriyle fon alındığı kabul olu
nursa Devletin bu konudaki kaybı 15 008 000 Tl. 
bulduğu görülerek bu tatbikat 1 . 3 . 1965 tari
hinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Önergeye konu olan diğer husus da yine sui
istimal edilmiştir. 

ŞöyleM; turistin taşıt giriş beyanı ile ya
bancı turislerin yurda soktukları otomobillerini, 
Türkiye'de kalması icabeden müddetler hitamın
da yurt dışına çıkarıp, 1 veya 2 saat gibi kısa 
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bir zaman sonra tekrar memleketimize girerek 
mevzuatın ruhuna aykırı hareket ettikleri gö
rülmüştür. 

Bütün bu hususlar karşısında işçilerimize ko
laylık sağlanması bakımından Maliye Bakanlığı
nın delâleti üzerine Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu temsilcisinin de iştirakiyle Bakanlık-
lararası bir toplantı yapılmış, imzalanan proto
kol hükümlerine göre mezkûr kurum işçilerin 
otomobilleri için alınması lâzımgellen Gümrük 
Vergi ve resimlerinin % 50 si nisbetinde banka 
teminat mektubu veya nakit para alınmak sure
tiyle triptik veya gümrüklerden geçiş karnesi
nin tanzim olunacağı karara bağlanmış daha 
sonra Bakanlığımca Türkiye Turing ve Otomo
bil Kurumu ile yapılan temas neticesinde aran
makta olan % 50 nispetindeki teminat yerine 
% 33 nisbetinde teminat alındığı öğrenilmiştir. 

İDifHr taraftan, bu maksatla Kapıkule Güm
rük Müdürlüğünde, Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumuna ve bâzı bankalara da şubeler açtınl-
mıştır. 

Bilgi alınmasını ve mevzuu ile ilgili olarak 
Bakanlığımın çalışmalarının bundan ibaret ol
duğunun ve başkaca bir faaliyetin bulunmadı
ğının bilinmesini arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Y. 
Halit Saltık 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, Kozan ilçesinin Malahadırh 
köyüne dair sorusu ve İmar ve îskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/461) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun îmar ve îskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

11 . 6 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin 

Adana ili Kozan ilçesi Malahadırh Köyünün 
bir mailesi büyük bir toprak kayması tehlikesine 
maruzdur. 

Bakanlığınızca bu hususta ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir ? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 18.7.1968 
Say?. : 15/1308 

Konu: Sayın Mukadder 
Öztekin'in yazılı sorusu 
hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 17 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Md. 
7/461-908-9154 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
r lukadder öztekin'in Koşan ilçesinin Malaha-
darlı köyüne dair yazılı soru önergesine verilen 
esvap 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 
îmar ve İskân Bakanı 

Adana ili Koşan ilçesine bağlı Malahadırh 
küyü ile ilgili gerekli jeolojik etüt Bakanlığı
mız yetkili elemanlarınca yapılmıştır. 

Etüt neticesi düzenlenen rapora göre muhte
mel yer kaymasına mâruz 62 hane ve bu hane
lerde ikâmet eden aileler tesbit edilmiştir. 

Keza adı geçen yer hakkında düsenlenen je
olog raporuna göre yer kayması âfetinin genel 
hayata etkili olacağı neticesine varılmıştır. 

Yalnız, 7239 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
«.. yer kayması.,, gibi âfetlere mâruz kalabile
cek bölgeler imar ve İskân, Nafıa, Dâhiliye, 
Maarif ve Ziraat Vekâletlerince müştereken tes
bit ve Vekillör Heyetince tasvip edildikten son
ra nerir ve ilân olunur.» hükmü mevcuttur. 

Bu hükme istinaden içişleri, Bayındırlık, 
ITillî Eğitim, ve Tarım Bakanlıklarından bahse 
konu. yerin âfet bölgesi olduğuna dair uygun 
mütalâa aknmış ve bunu müteakiben 19.6.1968 
gün ve 1-3-651-042 sayılı yazı ile Bakanlar Ku
rulundan Kararname alınması için Başbakanlık 
Makamına müracaat edilmiş fakat henüz cevap 
temin edilememiştir. 

Diğer taraftan, 7269 sayılı Kanunun 16 ve 
36 ncı maddelerine göre umumi hayata müessir 
âfetten önce yapılacak fenni etüt neticesi mes

kûn bir topluluğun âfet ihtimali varit olan bir 
bölgeden diğer bölgelere nakli, nakil edilenlerin 
toplu veya dağınık olarak yerleştirilmesi, yeni
den inşa edilecek yapı ve tesisler için âfetler 
fonundan para tefriki keza Bakanlar Kurulun-
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dan Kararname istihsaline vabeste olduğundan 
birinci Kararnamenin alınmasından sonra bu 
Kararnamelerin de alınması yoluna gidilecek ve 
afetzedelere gerekli yardımlar yapılacaktır. 

7. -—• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, ambar zararları ile mücadele
ye dair, Başbakan, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ti
caret, Dıişişleri ve Tanın Bakanlıklarından soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali 
Özkan ile Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'tn yazı1! 
cevapları (7/464) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Başbakan 
(D. P. Teş.), Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 
Ticaret Bakanı (T. M. Of.), Dışişleri Bakanı ve 
Tarım bakanları tarafından işin müstaceliyeti
ne, mebni, Cumhuriyet Senp,tosu İçtüzüğünün 
120 nci maddesi uyarınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyrulmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Adana Senatörü 
Mukadder öztekin 

Soru : 

Bir sene kadar önce Cumhuriyet .Senatosu 
toplantısında, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının Hükümetimizin tasvibi ile, Toprak Mah
sulleri Ofisinin İskenderun Silosuna bir Cobalt -
60 kaynağı monte ederek ambar zararbları ile 
mücadele konusunda bir projenin memleketimiz
de uygulanacağını, ancak projenin tatbike ko
nulacağı. günlerde gerek haber mahiyetinde ve 
gerekse konuyu şahsi istismar konusu yapan 
kişiler makale mahiyetinde bâzı gazetelerde bu 
projenin tatbikatının halk sağlığına zararlı ola
cağını ileri sürerek kamu oyunu endişeye ve 
şüpheye düşürür tarzda hareket ettikleri husu
sunda mâruzâtta bulunmuştum. 

Bugüne kadar ne projenin inldşafı ile ilgili 
olarak, ne de basın ve kamu oyunda meydana 
gelen endişeleri giderici bir açıklama resmî mer
cilerden sâdır olmamıştır. 

Ancak, birkaç gün evvelki Tercüman gaze
tesinin 1 Haziran 1968 tarihli nüshasında «Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca teşkil edilen 
bilim heyetinin faydasına inanmadığı Atom 
Reaktörünün zararla geri iade edileceği» şeklin

de çıkan haberden bu konunun bugüne kadar 
halledilemediğl ve projenin hâlâ tatbik safha
sına geçirilemediği anlaşılmıştır. 

Her şeyden evvel Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca teşkil edilen bilim heyeti tarafın
dan bu projenin memleketimiz için faydalı ola-
rııyacağı şeklinde bir rapor verildiğine inanma
mız biraz güç. 

Radyosyonla gıdaların muhafaza altına alın
ması konu.sr.nda gerek gelişmiş ve gerekse geliş
mekte olan memleketlerde bugüne kadar çok ça
lınmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletlerini ziyaretim 'sırasında yapmış 
olduğum temaslardan öğrendiğime göre; A. B. 
Devletleri Sağlık Bakanlığı tarafından domuz 
etinde (işlenmiş) patateste ve buğdayda rad-
yosyonla muhafaza tatbikatına halk tüketimi 
için sınırsız olarak müsaade verilmiş ve gıda 
tüzüğünde gerekli tadilât yapılmıştır. 

Kanada'da soğan ve patateslerde, Rusya'da 
taze ve kurutulmuş nıeyva ve sebzelerde, et ve 
balıkta, buğday dâhil hububatta radyosyon tat
bikatına müsaade verilmiştir. 

1968 yılı Nisan ayı içinde İtalya'ya yaptığım 
seyahatim esnasında italya'da patateslerde filiz
lenmelere mâni olmak maksadiyle radyosyon 
tatbikatına izin vermek üzere gıda tüzüğünde 
gerekli tadilâtı yapmak için İtalya Sağlık Ba
kanlığınca çalışılmakta olduğu; diğer taraftan 
israil Sağbk Bakanlığının 1967 yılı içinde gıda 
ışınlama tüzüğünü çıkarıp bu tüzüğe göre ilk 
defa patateslerde insan tüketimi için radyos
yon tatbikatına müsaade verildiği; yine ingil
tere Sağlık Bakanlığınca 1967 yılında gıda ışın
lama tüzüğünün çıkarılmış olduğunu, Hollanda, 
Federal Almanya'da gıda ışınlama tüzüklerinin 
mevcudolduğu diğer birçok Avrupa devletlerin
de ve Pakistan'da gıda ışınlama tüzüğünü çı
kartmak üzere halen Sağlık Bakanhıklaruıca ça
lışılmakta olduğunu öğrendim. 

1. Dünyada bu konu bu şekilde inkişaf 
ederken, diğer taraftan memleketimizde hâlâ 
bu projenin bugüne kadar tatbik safhasına ni
çin geçilmemiştir? 

2. Resmî makamlarca tereddütleri izale 
edici, uyarıcı beyanatlar niçin yapılmamıştır? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 13 . 7 . 1968 

Bakanlığı 
Bakan 
5356 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 21 . 6 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 9165, 7/464 - 993 sayılı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Öztekin'in ambar zararhlariyle mücadele 
için ışınlandırma projesinin uygulanması hak
kında Sayın Başbakan, Ticaret, Dışişleri ve Ta
rım Bakanlıklariyle benim tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği önergeye 
cevabım, ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Mu
kadder öztekin'in 19 . 6 . 1968 tarihli Ambar 
zararhlariyle mücadele ile ilgili yazılı soru öner

gesine cevabım 

Birleşmiş Milletler özel Fon Teşkilâtı Mil
letlerarası Atom Enerji Ajansı ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı tarafından 
buğdaylarda, ışınlandırma suretiyle haşere mü
cadelesi yapmak gayesiyle T. M. O. nin isken
derun silosuna kurulan cobalt 60 tesislerinde 
ışınlandırılacak buğdayların halk sağlığı üze
rinde yapacağı etkileri göz önünde bulunduran 
Bakanlığımız, istişari mahiyette bir teknik ko
misyon kurarak konuyu inceletmiştir. 

Komisyon 30 Aralık 1967 tarihli raporunda: 
13 yıllık yapılan araştırmalar sonucu, iyo-

nizan ışınlarla sterlize edilen gıdaların sağlığa 
zararsız ve besleyici değerinde kayda değer bir 
zayiat olmadığı, ancak kullanılan doza bağlı 
olarak lezzet, koku ve görünüşte bâzı farklar 
müşahede edildiği bildirilerek, 

«Belirli teknik ve dozaj şartlarında ışın
landırma zararsızdır. Uzun bir Lâtent devre
sinden sonra görülebilecek bâzı etkiler hakkın
da bugünden bir fikir beyanı, ilim anlayışı ile 
telif edilemiyeceğinden dolayı da, gıda ışmlan-
dırılması belirli sınırlar dâhilinde uygulanmak
tadır. Bu bakımdan ışınlanmış buğdayın % 3 

paçel yapılarak yedirilmesi tavsiye edilmekte
dir.» demekle henüz sağlığa zararsızlık yönün
den kesin bir karar verilemiyeceği fikrini kuv
vetlendirmiştir. 

Bu bakımdan komisyon raporunun Bakan
lığımızca tetkikinde; bâzı soruların cevapsız 
kaldığı, ışınlandırılmış buğdayın daimî olarak 
yenilmesinin zararsız olabileceğine dair ke
sin hüküm getirmediği, durumun ileri ülkeler
de henüz çok yeni ve sınırlı uygulama safhası 
bulduğu ve bu sebeple de tesiste ışınlandırıla
cak buğdayların tüketime verilmesinin halk 
sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği kabul 
edilmiştir. 

Ancak, ışınlandırılmış buğdayın yenildiğin
de, her hangi bir zararlı etki göstermediği ke
sinlikle tesbit edildikten ve ileri ülkelerde geniş 
bir tatbikat sahası bulduktan sonra tüketime 
verilmesinin düşünülebileceği, bugün için ışın
lanacak buğdayların tüketime verilmemek kay
dıyla tesisin çalışmalara başlamasında bir sa
kınca olmadığı uygun mütalâa edilmiştir. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Işınlandırmanın sağlığa zararlı olup olmıyaca-
ğını inceliyen teknik komisyon 

Prof. Dr. Tevfik Berkman (Başkan) 
Prof. Dr. Muharrem Koksal (Üye) 
Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan (Üye) 
Doç. Dr. Nâzım özkazanç (Üye) 
Dr. Vet. Mehmet Akşehirli (Üye) 
Prof. Dr. Zeki Tolgay (Üye ve Raportör) 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 15 . 7 . 1968 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

No. : 538 
Konu : Senatör Mukadder özte
kin'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 6 . 1968 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/464-9165/993 sayılı yazı: 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Mukadder öztekin'in ambar zararlıları ile müca
deleye dair yazılı soru önergesi tetkik edildi, 
konunun Bakanlığımız kapsamı yönünden ceva
bı aşağıdadır. 
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1. iskenderun'daki Toprak Mahsulleri Ofi- I 
si silosuna monte edilmiş bulunan Cobalt-60 
kaynağı projesinin yürütme organı Türkiye 
Atom Enerjisi Komisyonu ile Toprak Mahsulleri 
Ofisi teşkilâtı olduğundan Bakanhğımızm bu 
konuda bir görevi bulunmamaktadır. 

Ancak zirai mücadele yönünden; muayyen j 
dozlardaki Cobalt-60 Reaktif-Gamma ışınlarının 
hububat ambar böceklerine karşı biolojik aktivi-
tesmi tesbit etmek gayesi ile Ankara Zirai Mü
cadele Enstitüsünde önçalışmalar yapılmış ve 
bu araştırmalardan müspet sonuç alınmıştır. I 

30 . 9 , 1968 O : 1 

2. Elde edilen bu sonucun tatbikata inti
kal ettirilebilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının; Radyasyonun hububat üzerinde 
kalan bakiyelerinin insan ve sıcak kanlı hay
vanların sağlıkları yönünden zararsız olduğu
nun tesbitine ve buna göre mevcut Gıda Tüzü
ğünde yapacağı değişikliğe intizar edilmekte
dir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygıla
rımla arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

• » « • 
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Toplantı : 7 

Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
61 NCt BİRLEŞİM 

30 . 9 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesine da/ir Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/696) 

2. — İzlanda'da yapılan NATO Bakanlar 
Konseyi teplantısına katılmak üzere yurt dışı
na giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakainlığına 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/697) 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/698) 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim TeMn'in dönüşüne 
kadar, Gümrük ve Tekel Bakanlığına Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/701) 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne ka
dar. Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi 
öztürk'ün vekillik etmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/702) 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'nin vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/703) 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezginin dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/705) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İSTER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA » 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ TW,VA G«T?üSttT.TünEK ÎRL^R 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSTER 

B - BİRİNCİ Gö*ftSMESÎ YAPILACAK 
İŞLER 




