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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 
Orhan Akça'ya izin verilmesi hakkında Başkan
lık tezkeresi okundu ve izin kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
öncelikle görüşülmesine başlandı. Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu ve maddeler okundu. 
Çanakkale Üyesi Nahit Altan'ın teklifin komis
yona geriverilmesini istiyen gerekçeli önergesi 
okundu ve önerge üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra teklif Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna iade edildi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi
ne geçildi. 

Yapılan yoklama sonunda salonda salt ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından 22 Mayıs 
1969 Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşime saat 15,53 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtf i Tokoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. _ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 2/743; Cumhu
riyet Senatosu 2/269) (Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına (Müddet : 
1 er ay) 

2. — 24. 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış
tay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 2/785; Cumhuriyet Senatosu 2/270) (Ana
yasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

»•©« 

BÎEÎI7ÖÎ OTURUM 
Açılma sa?..ti : 15,00 

BAŞKAN — Ba-kan:-ekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Deniz l), ÂdilÜrılii (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, altmışal ;mcı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. j BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa-
(Yoklama yapıldı) ; yi mevcuttur, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış
tay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şildik yapılmasına dair kanun teklifini görüşül
mek üzere bir Geçici Komisyon kurulmasına da
ir Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı 
önergesi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunuşların
dan bir önerge vardır okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik ya-

| pumasına dair kanun teklifinin havale edilmiş 
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bulunduğu Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Büt- j BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
çe Plân komisyonlarından üçer üyenin iştiraki 
ile kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Kom. Bşk. 
Ahmet Nıısret Tuna 

[ sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka-

I bul edilmiştir, gereği icra edilecektir efendim. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine tir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
mimizin birinci maddesinde Anayasa Mahke
mesine bir yedek üye seçimi mevcuttur. 

20 . 2 . 1969 tarih ve 37 nci Birleşimde; 
«Adaylar yeni okundu, hiç birisini tanımıyoruz. 
Bu sebeple seçimin geri bırakılmasını arz ede
riz» diye bir teklif Başkanlığa sunulmuş, Baş
kanlık da bu teklifi Yüce Senatoya takdim et
mişti. Ve böylece bu seçim bugüne kadar erte
lenmiş bulunmaktadır. Bugün acaba gruplar 
ve Yüce Senato adayları tanıyabilmiş midir, 
seçime girip girmemek hususunda bir tereddüt
leri var mıdır? Bu sebepten müsaade ederseniz 
meseleyi kati bir karara bağlamak için oylarını
za arz edeceğim. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi
nin bugün yapılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yapılması kabul 
edilmiştir. Gündemde mevcut bulunan bu mad
deyi tatbik ediyoruz efendim. 

Zarf ve kâğıtlar dağıtılıyor efendim. 
Cetvel Yüce Heyetinize sunulmuştur. Hatır

larınızdan silinmiş olması ihtimaline binaen 
aday isimlerini okutuyorum efendim. 

Anayasa Mahkemesi Yedek üyeliği için ya
pılan aday listesi : 

1. Barım Hürrem, 
2. Berkem Kemal, 
3. Esmer Adil, 
4. İmamoğlu Hüseyin Namık, 
5. Kişioğlu Yeredoğ, 
6. Ocakcıoğlu Aziz, 
7. Öcal Celâl 
8. Özbek Mehmet Sabri, 
9. Selekler Hamit, 

10. Yaşmkılıç Doğan. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, tasnif 
heyetini seçiyorum efendim. 

Saym Çumralı? Buradalar. Sayın Orhon? 
Burada. Sayın Artukmaç? Buradalar. 

Efendim, seçime başlıyoruz. 
(İsim okunmak suretiyle oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan saym Üye?... 

Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, istihbar ettiğimize 

göre sayın Orhon kur'a çekildiğinde ve halen 
Heyeti Umumiyede mevcut değiller. Bu sebep
ten yeni çekmiş olduğumuz kur'a sayın Altan'a 
isabet etmiştir. Böylece tasnif heyeti; Sayın Çum
ralı, saym Nahit Altan, saym Artukmaçtan 
müteşekkildir, efendim. 

Muhterem senatörler, birleşim açıldıktan son
ra yapılmış olan yoklamada 95 sayın üye salon
da mevcut idiler. Anayasa Mahkemesine yapılan 
seçimde iştirak nisbeti ancak 90 olarak tesbit 
edilmiştir.. Bu ise, açık oy mahiyetinde tecelli 
ettiğinden şu anda Heyeti Umumiyede ekseriyet 
maalesef mevcut değildir. Fakat beş dakika 
evvel 95 üyenin hazır bulunması düşüncesi bir 
karine teşkil etmesi hasebiyle yarım saat sonra 
toplanmak üzere oturuma ara veriyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, oyunu kullanamayan iki arkadaşımız 
vardı burada. 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, teessürle bunları 
arz ettim. 95 olduğunu oyun kullanılmadığını, 
oylarm sayısının açık oy mahiyetinde telâkki 
edildiğini, bu sebepten dolayı müzakereye başlı-
yamadığımızı ve fakat 90 üyenin mevcut bulun
ması karşısında karinenin mevcut olduğunu, 
binaenaleyh, yarım saat sonra toplanmak ihtima
line binaen oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,32 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu -
KÂTİPLER — Hüseyin Atmaca (Denizli), Adil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem Senatörler, bundan 
yarım saat evvel 66 ncı birleşimi açmış yoklama 
yapmış, ve yoklamada yeter sayı bulunduğu tes-
bit edilerek müzakerelere geçmiş bulunuyor idik. 
içtüzüğümüzün 52 noi maddesi yoklama yapıl
dığı takdirde ekseriyet bulunmaz ise, o takdirde 
Başkanlığa bir saatten fazla olmamak üzere otu
ruma ara vermek salâhiyetini tanımış bulunmak
tadır. Başkanlık yoklamada 95 sayın üyenin bu-

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN Muhterem senatörler, Başkanlık 

Divanının gayreti, gayeyi tahassülde muvaffak 
olmamıştır. 66 hazır üye bulunmaktadır, yeter sa-

lunduğıına kanaat getirdiği, tesbit ettiği ve fa
kat seççimde 90 sayın üyenin oyu çıkması hase
biyle birleşimi talik etmek mecburiyetinde kal
dığı bir esnada vazife şuuruna bağlı kalarak Yü
ce Senatoyu çalıştırmak kastıyla 52 nci maddeyi 
sırf bu gaye sebebiyle tatbik etmiş ve oturuma 
yarım saat ara vermiş bulunmaktadır. Şimdi bu 
izahatı verdikten sonra 66 ncı birleşimin ikinci 
oturumunu açıyorum. 

yi mevcut değildir. Bu sebebten 66 ncı birleşimi 
28 . 5 . 1969 Çarşamba günü saat 15.00 te toplan
mak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.10 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Etibank Genel Müdür 
Vekili bulunduğu sırada bakır konusunda yapılan 
kredi anlaşmalarına dair yazılı soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'-
in cevabı (7/577) 

25 . 4 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet etmenizi saygılarımla rica ede
rim. 21 . 4 . 1969 

Giresun Senatörü 
İhsan Topaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Bütçesi Senatoda görüşülürken, C.H.P. Grupu 
adına yapmış olduğum eleştirme sırasında 
«Karadeniz Bakır Kompleksi» projesini gerçek
leştirebilmek için AID ile yapılan 30,5 mil
yon dolarlık kredi anlaşmasında yurt yararına 
olmıyan hattâ kapitüler nitelikte hükümler 
bulunduğunu, maddeler zikretmek suretiyle 
ileri sürmüş idim. Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı bu açık deliller karşısında şah
sımı ele alarak, benim de Etibankta Genel Mü
dür Vekili bulunduğum sırada «bunun gibi 
birtakım anlaşmalar, yine Etibank Genel Mü
dürlüğündeki vazifeliler tarafından müzakere 

— 528 
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edilip karara bağlanmış bulunduğunu» ileri 
sürmüştür. 

Bunun hangi anlaşma olduğu hakkındaki 
yerimden sorduğum soruya da «hangi anlaşma 
olduğunu zatıâliniz vazifeli bulunduğunuz sı
rada her halde bilirsiniz. Unuttuklarınız var
sa bunları ilgili daireden öğrenmeniz de müm
kün olabilir» diye cevap vermiştir. 

Bu durum karşısında benim Etibank Genel 
Müdür Vekili bulunduğum dönemde AID ile 
yapılmış olan anlaşmaya benzer hangi anlaşma
ların yapıldığı hakkında Etibank Genel Mü
dürlüğüne yapmış olduğum müracaata aradan 
iki ay geçtiği halde bir cevap alamamış bulu
nuyorum. 

Böylelikle Sayın Bakanın aşağıdaki soruları 
şahsan cevaplandırması bir zorunluk halini al
mıştır : 

1. Benim Etibank Genel Müdür Vekili bu
lunduğum sırada son AID ile bakır konusun
da yapılan kredi anlaşmasına benzer anlaşmalar 
hangileridir? 

2. Bu anlaşmaların adı geçen Bakır Komp
leksi Anlaşması ile ne gibi benzerlikleri var- I 
dır? i 

3. Bu anlaşmalar kimler tarafından imza
lanmıştır? 

4. Hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar I 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı : 24564 - 16/1 - 263/166 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi Sayın ihsan To
paloğlu'nun önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 24.4.1969 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

97.89 - 4084 - 7/577 yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın 

ihsan Tonaloerlu'nun, Etibank Genel Müdür Ve
kili bulunduğu sırada yapılan kredi anlaşmala
rına dair vermiş olduğu önerge cevapları ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın 

ihsan Topaloğlu'nun Etibank Genel Müdür Ve
kili (ve M.T.A. Genel Müdürü) Bulunduğu sı
rada, bakır konusundaki kredi anlaşmasına ben
zer yapılmış olan anlaşmalara dair vermiş ol
duğu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sayın ihsan Topaloğlu'nun yazılı soru öner
gesindeki soruları ile cevapları : 

Soru 1. Benim Etibank Genel Müdür Vekili 
bulunduğum sırada son AID ile bakır konu
sunda yapılan kredi anlaşmasına benzer anlaş
malar hangileridir? 

Cevap 1. 14.5.1958 - 15.1.1959 tarihleri ara
sında Etibank Genel Müdürlüğü vazifesinde bu
lunan, Sayın ihsan Topaloğlu, M.T.A. Genel Mü
dürü olaraş «DLF» (AID) idaresi ile bakır an
laşmasının anaprensiplerine benziyen bir kredi 
anlaşmasının 30.4.1959 tarihinde imzalamıştır. 

Soru 2. Bu anlaşmanın, adı geçen bakır 
kompleksi anlaşması ile ne gibi benzerlikleri 
vardır? 

Cevap 2. Her iki anlaşma da Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin bir uzvu olan 
«Kalkınma ikraz Fonu idaresi» ile akdolunmuş 
bir Amerikan kredisidir, ve bu gibi anlaşmaların 
temel unsurlarını ihtiva etmektedir ve bu ba
kımdan benzerlik arz etmektedir. 

Fakat benzemiyen tarafları da vardır, o da 
Sayın ihsan Topaloğlu'nun imzalamış bulundu
ğa anlaşmanın bakım kompleksi anlaşmasına na
zaran daha ağır malî hükümleri muhtevi bulun
masıdır. 

Birincisi, yani Sayın ihsan Topaloğlu'nun 
imza etmiş olduğu anlaşmada yapılan ikraz için 
ödenecek faiz nisbeti % 3,5 dur. Taksitler ve 
ödeme tarihleri daha kısadır. 

Bakır Kompleksi kredi anlaşması faizleri, 
ilk para itası tarihlerinden itibaren 10 yıl içinde 
% 1 nisbetinde, mütaakıp yıllar için anaparanın 
ödenmemiş bulunan bakiyesi ile, muacceliyet 
kesbetmiş fakat ödenmemiş bulunan faiz üzerin
den yıllık % 2,5 nisbetindedir. 

Soru 3. Bu anlaşma kimler tarafından im
zalanmıştır? 

Cevap 3. 30.4.1959 tarihinde Sayın ihsan 
Topaloğlu tarafından imzalanmıştır. 

Soru 4. Hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 
Cevap 4. Anlaşmanın imza tarihi olan 

30.4.1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

22 . 5 .1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl üye 
seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi.. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1 .— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi H a y 
dar Tunckanat ve Adana Milletvekili Ahmet 

Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S.Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 .1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbultâa vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasının 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı karan. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi. 
(10/28) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




