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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

74 ncü Birleşim 

8.6 .1976 Salı 

tC İN D E KİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

Sayfa 
421 

421 

422 

IV. — Başkanlık divanının genel kurula 
sunuşları 422,424 

1. — Toplumu etkileyen bunalımın köken
leri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayların 
devamının önlenmesi hakkındaki Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, İstanbul'a gidecek Ko
misyon üyelerine harcırah ve yolluklarının öde
nebilmesine dair tezkeresi. (3/839, 10/41) 422 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameye müsteniden 
TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/12) 424;430 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak'ın, Elektrofer Firmasına ve
rilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/14) 430 

Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya 
Üyesi Nurettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve 
idarî işlemleri hakkında Senato Araştırması is
teyen önergeleri. (10/17) 430 

5. - - Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/24) 430 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınla? hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 430 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrâhimoğlu ile Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın TRT yönetiminin tutumu. 
TRT genel müdürü ile yargı kararlarının tatbi
ki hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
leri. (10/31) 430:433 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca 
kurulan «Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz 
milyon liranın dağıtım şekli hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/32) 433:448 
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Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullarda
ki öğrencilerin devam durumlarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/34) 448 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesis
lerinin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/35) . 448 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgele
rin sorunlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 448 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, çocuk mahkemeleri kurulması ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/38) 448:449 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tev
kifhanelerin durumu hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/39) 449 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu 
iddia edilen işkence olaylarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/40) 449 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili 
bazı olaylar hakkmda Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/42) 449:450 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğiu' 
nun, Yabancı Devletler ve Milletlerarası kural
larla yapılan Andlaşmalara dair Senato Araştır
ması isteyen önergeleri. (10/43) 450 

17. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında de
vamsızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğren
cilerin uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin sap
tanması ve bir çözüm yolu bulunması hakkında, 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/44) 450:451 

V. — Görüşülen işler 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/406; 

451 

Sayfa 
C. Senatosu : 1/442) (S. Sayısı : 597) 451 

2. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı 
Uzman Jandarma Kanununun 17 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu içişleri ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporlar. (M. Meclisi : 1/168; C. 
Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) 451! 

VI. — Sorular ve cevapları 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

422,452 

422 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. 
(6/57) 422 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapı
lan iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/26) 422:423 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vu-
kubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/49) 423 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir -
Çelik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/50) 423 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü so
rusu. (6/52) 423 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Tak
sim Meydanında yapılan mitinge dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/59) 423 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara 
Belediye Başkanına atfen çıkan bir beyanata 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/60) 423:424 

420 
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Sayfa 
8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/61) 424 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) ' 424 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki ortaklık anlaşmasını «Ta
mamlayıcı protokole» dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/66) 424 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/67) 424 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Av
rupa serbest güreş şampiyonasına dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 424 

Sayfa 
13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/69) 424 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığına yapılan tayine dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 424 

B) Yazdı sorular ve cevapları 452 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, bir Amerikan firmasıyle ya
pılan sözleşmeye dair soru önergesi ve Dış
işleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'in yazılı 
cevabı. (7/539) 452:453 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, çevre kirlenmesi sorunlarına 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in, yazılı cevabı. 

(7/567) 453:454 

I. GECEN TUTANAK OZETI 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ge
rekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

8 . 6 . 1976 Salt günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.10V.a son verildi. 

Baş/kan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

Divan Üyesi 

Muş 
ismail İlhan 

Rapor 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

• 1. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla 
değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/364; C. Senatosu 2/105) (S. Sayısı : 600) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1976) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saat i : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : İsmail İlhan (Mim), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 74 ncü Birleşim için yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 74 ncü Birle
şimi açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkındaki Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, İstanbul'a gidecek Komisyon üyelerine harcırah 
ve yolluklarının ödenebilmesine dair tezkeresi. (3/829, 
10/41) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir Araştırma Komis
yonu tezkeresi vardır. Evvelâ bilgilerinize sunulacak, 
sonra oylanacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Toplumu etkileyen şiddet olaylarını Araştırma 
Komisyonumuz, Genel Kurulun verdiği yetkiye da
yanarak, 29 Mayıs 1976 Cumartesi günü İstanbul 
Teknik Üniversitesinde ölümle sonuçlanan olayı ye

rinde araştırmak ve yetkililerden bilgi almak üzere 
Salih Tanyeri Başkanlığında Fevzi Hakkı Esatoğlu 
ve Alâeddin Yılmaztürk'ten müteşekkil Altkomisyonu 
İstanbul'a göndermeye karar vermiştir. 

Adı geçen üyelerin harcırah ve yolluklarının öde
nebilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın üyeler; toplumu etkileyen şid
det olaylarım araştırmakla görevli Komisyonumu
zun bir altkomisyonunun İstanbulda görev görebilme
si için kendilerine yolluklarının ödenmesi gerekmek
tedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sorular,» kısmına 
geçiyoruz. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13.2. 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31.5. 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

BAŞKAN — Sayın Atalay; bundan evvelki benim 
Başkanlık yaptığım bir birleşimde, yine bu soru 
önergeniz okunmuş ve tarafımdan meselenin Başkan

lık Divanına götürüleceği bildirilmişti. Buradaki 
görüşmeler paralelinde konu Başkanlık Divanına 
götürülmüş, Başkanlık Divanında Bask an vekiller i ve 
Başkandan müteşekkil bir «komisyonun bu hususu 
cevaplandırması kararlaştırılmış ve gerekli doküman
lar toplanarak Başkanlık Divanınca ve benim tara
fımdan tetkikine başlanmıştır. Tetkikat bitirildiğinde; 
Başkanlık Divanının cevabı hazırlandığında sunula
caktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

— 422 
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BAŞKAN — Sayın Yıldız?. Buradalar. 
Cevap vermekte görevli yetkili Sayın Bakan? Yok

lar. Soru tehir edilmiştir. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İsletme Müdürlüğünde vukubulan bazı 
emekli işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu, (6/49) 

BAŞKAN — Sayın Arikan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. Soru tehir edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Yetkili Bakan?.. Yoklar. Soru tehir edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmeriin, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. Soru tehir edilmiştir. 
6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-

gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye 
Başkanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/60) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, usul hakkında kürsüden söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Bunu efkârı umumiyeye aksettirmenin bir yolu
nun bulunması lâzımdır. Bunun için müsaade eder
seniz konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir yol gösterecekseniz 
buyurunuz. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Nasıl bir yol?.. Kendi 
Bakanlığı zamanında da öyle olmadı mı Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Bir fikir getirebilirler efendim. Mü
saade buyurunuz, 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Senatonun ve 
Millet Meclisinin Hükümeti en kolay murakabe ede
bilme müessesesi sözlü sorular ve yazılı sorulardır. 

1950 yılından itibaren benim bulunduğum devreler
de bu müessese gayet kolay çalışmıştır. Çalışması 
güç olan müessese gensoru idi; fakat sözlü sorular, 
yazılı sorular son derece suhuletle yürüyebilen bir 
murakabe müessesesi idi. Maalesef bir süreden beri, 
üç dört yıldan beri alışkanlık haline gelmiş, yazık 
sorulara cevap alınamıyor veya pek az bakan zama
nında cevap veriyor. Bir kısmı hiç vermiyor. Sözlü 
sorular da keza öyle. 

Geçen gün fevkalâde isabetli bir tutumla Ulaş
tırma Bakanımız geldi, bir soruyu cevaplandırdı. 
Bunlar basit müesseseler; ama Millet Meclislerinin 
umumî efkârda bir itibar kazanmasının, müesse
senin müessiriyetinin umumî efkârda kabul edilebil
mesinin en kolay müessesesini böyle ihmal eder, 
mefluç halde bırakırsak, itiraf edelim ki, ancak gü
rültülü sahneler bugüne kadar olduğu gibi gazeteler
de sergilenir ve bunlar da Meclislerin itibarını artı
ran davranışlar değildir. 

Bu itibarla Başkanlıktan rica edeceğim, ettim, te
yit ediyorlar, sözlü soruları, yazılı soruları tekit edi
yorlar; gördüm. Başkanlık da vazifesini yaptığına gö
re, bakanların haftanın muayyen gününde, fevkalâde 
mühim mazeretleri olmadığı takdirde gelip burada 
beş on dakika ile sualleri cevaplandırmalarında bü
yük fayda vardır. Bu mekanizmanın işletilmesinde 
bütün Meclis azalarının, Senato azalarının hassasi
yet göstermelerini ve bakan arkadaşlara telkinde bu
lunmalarını rica edeceğim. Başka bir hal tarzımız 
yok; ama itiraf edeyim ki, fevkalâde üzülmekteyim. 
Meclislerin en çok tenkit edildiği devirlerde böyle
sine sözlü sorular, yazılı sorular ihmal edilmiş değil
di arkadaşlar. 

Bu müessesenin müessiriyetini artırmak bakı
mından bakan arkadaşlardan hassaten rica edece
ğim. Bir sualin sekiz ay, dokuz ay cevaplan di alma
masının bir manası yoktur. Cevaplandırma müessese
sinin gecikmeye uğramaması için, bakanlarında Mec
lislere karşı sorumluluk duygusunu geliştirme bakı
mından Başkanlıktan bir ricada bulunacağım. Soru
ların verildiği tarihi de lütfen Gündeme alsınlar. 
Gündemde sorular okunuyor; hangi tarihte verildiği 
belli değildir. Eğer bir sorunun on ay cevapsız kal
dığını muhterem aza görecek olursa veya vatandaşlar 
görecek olursa, o bakanın davranışı hakkında her 
halde müspet bir kanaate sahip olmayacaklardır. Bu 

— 423 — 
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müessesede bu ufak tedbirle, sözlü soruların ve ya-
ZJII soruların zamanında cevaplanabilmek imkânı bel
ki bir dereceye kadar emniyete alınabilecektir. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Sayın üyeler, Sayın Çelikbaş'ın konuşmaları tu

tanaktan alınmak suretiyle Başbakanlık nezdinde tek
rardan Başkanlık Divanınca teşebbüste bulunulacak
tır. 

Ayrıca Sayın Çelikbaş'ın, önerisi Başkanlık Di
vanında tetkik edilecek, Tüzüğe uygun görüldüğü 
takdirde uygulanacaktır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bay
ram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/62) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yetkili?.. Yoklar. Soru er

telenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protokole-» 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

BAŞKAN —. Sayın. Atalay?.. Buradalar/ , 
Saym Başbakan veya sayın yetkili?.. Yoklar. So

ru ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin 
askerlik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/67) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Yoklar. 
Yetkili Bakan?.. Yoklar. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Belerin, Leningrad'la yapılan 19 ncu Avrupa Ser
best güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu. (6/68) 

BAŞKAN — Sayın Beler?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanaî'm, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

BAŞKAN — Sayın üyeler. Gündemimizin araş
tırma önergeleri kısmına geçiyoruz. 

Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. 
Bu konuyla ilgili Bakanın aranması mecburiyeti 

yoktur. Yüce Genel Kurulun Tüzüğe düşmüş oldu
ğu dipnotu gereğince Araştırma önergesi okunacak
tır efendim. 

Sayın üyeler, önerge gayet uzundur. Müsaade 
buyurursanız sayın Divan Üyesi oturduğu yerden 
okusunlar efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka
nım, usul hakkında bir şey arz etmek istiyorum : 
Önergeler daha önce okundu... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, çok 
rica ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tutanaklara geç
ti Saym Başkan; ikinci defa okutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Her birleşimde ayrı bir usul mü iz
leyeceğiz? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka
nım, tekrar okunup okunmaması hususunu oya arz 
edin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, siz konuştunuz, 
söylediniz: bizi de dinleyiniz beyefendi. 
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Efendim, bu Araştırma Önergesi hangi tarihte 
okunmuştur, ne zaman okunmuştur, üzerinden ne 
kadar zaman geçmiştir, o günkü okunma ile burada 
oylama yapmak imkânı var mıdır Sayın Öztürk?. 
Çok rica ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka
nım, şimdiye kadar uygulanan usulde bir önerge 
okunduysa bir daha okunup okunmaması Genel Ku
rula sorulur, gerek duyulursa okunur. 

BAŞKAN — Efendim, biz böyle bir uygulama 
hatırlamıyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka
nım, bu önergeler daha önce okunmuştur; bu bir. 
Sonra Başkan olarak konuşurken biraz yumuşak ol
manız gerekir; size yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, biz.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İkinci defa oku

yarak Genel Kurulun zamanını almayalım diye, 
Okunmuş önergenin tekrar okunup okunmaması hu
susu Genel Kurula sorulur. İhtiyaç varsa gereken 
muamele yapılır, işlem yapılır. 

BAŞKAN — Böyle bir uygulama yoktur. Baş
kanlık tutumunda... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Var efendim. 
BAŞKAN — Yoktur efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Öyle yapılmış

tır. 
BAŞKAN — Beyefendi, siz «vardır» diyorsunuz, 

biz «yoktur» diyoruz. Biz uygulama makamında ol
duğumuza göre, bizim görüşümüz uygulanacaktır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Her Başkan de
ğiştikçe önerge yeniden mi okunacak?^ 

BAŞKAN — Hayır efendim. Siz de müdahaleleri
nizi işlemlerin başında lütfedin. Tam okumaya baş
landığı sırada müdahale buyurursanız işlerimizi ko
laylaştırma değil zorlaştırmış olursunuz. 

Buyurun efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

TRT'nin başına yapılan tayin, siyasî ve hukukuî 
açıdan çok dikkate değer yönleri olan bir tayindir. 

Kişi için Kanun Hükmünde Kararname 

Bir gün bile Devlet memurluğu yapmadığı için, 
yürürlükteki kanunlara göre TRT Genel Müdürlü
ğüne tayini caiz olmayan bir şahsı bu göreve geti
rebilmek amacıyle hukuk devleti ilkesiyle bağdaşma
yan yollara başvurulmuştur. Aşağıda delilleriyle açık
lanacağı üzere, Anayasanın 64 ncü maddesine aykırı 
olarak, Yetki Kanununun kapsam, amaç ve ilkeleri 
çiğnenerek, «kişiye özel» bir «Kanun Hükmünde Ka
rarname» çıkarılmıştır. 

Kararnamenin ve tayin kararının tarihleri ve bu 
konuda yapılan resmî açıklamalar, Anayasaya ve 
Yetki Kanununa aykırı olarak çıkarılan Kanun Hük
münde Kararnamenin, sadece belli bir şahsa imti
yazlı muamele yapmak ve TRT'yi belli siyasî amaç
lara alet etmek kastına dayandığı kanaatini uyandır
maktadır. 

Yapılan tayini hukukî yönden incelemeden önce, 
İsmail Cem İpekçi'nin Anayasa ve kanunlarla TRT 
ye verilen görevleri tarafsızlıkla yerine getirecek bir 
kişi olup olmadığı açısından bazı belgeleri Yüce Se
natonun dikkatine sunmak isteriz. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı 
«Kahraman» olarak gösteren ve öven Genel Müdür 

İsmail Cem, 1973'te yayınlanan «12 Mart» adlı 
kitabının 288 nci sayfasında yer alan «geliyor aklı
ma» yazısını Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin İnan için yazdığını, kendi imzasını taşıyan bir 
dip notu ile açıklamıştır. TRT'nin bugünkü Genel 
Müdürü, kitabının 289 ncu sayfasında, Melih Cev
det'in bir şiirinden yararlanarak, Deniz Gezmiş, Yu
suf Aslan ve Hüseyin İnan'm adlarının, «sevdiği çiçek 
adları gibi», «bütün sevdiklerinin adları gibi» aklın
dan çıkmadığını yazıyor. 

Yine TRT Genel Müdürüne göre, Deniz Gezmiş, 
Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın davranışları, «tarih
te okuduğu kahramanlıkları» hatırlatan, «çağımıza 
yaraşan» vakur davranışlardır. (Sayfa : 290) 

TRT Genel Müdürü ve TİP. - Genel Müdürün 
aydın haysiyeti anlayışı 

İsmail Cem, kendi ifadesiyle, «TİP'in Türkiye'de 
estirdiği yeni rüzgârları ve uyguladığı sınıfsal muha
lefeti» öven yazardır. (12 Mart adlı kitap, s. 35) 

TRT Genel Müdürü, TİP'le ilgili ve TİP'in hiz
metlerini öven bir yazısında şöyle diyor : 

«Sosyalizmin temel kuralı, eğer devrim olacaksa, 
devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindedir... Sos
yalizmin mücadelesine girenler, partinin üstünlüğünü 
ve doğruluğunu kabullenmek zorundadırlar. Bu zo-
runluk ister saçma, ister dogmatik, ister yanlış olsun; 
ister aydın haysiyetiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın; 
sosyalizmin tecrübesi ve tarihi - belki de katlanılması 
çok güç olan - bu şartı, sosyalizmin başarısı için mut
lak bir kural olarak getirmektedir.» (12 Mart adlı 
kitabının 37 nci sayfası.) 

İşte TRT Genel Müdürünün sosyalizm anlayışı, 
aydın haysiyeti anlayışı, özgürlük anlayışı budur. Bu 
satırlarda ifade edilen parti disiplini anlayışı, Mark
sist - Leninist parti disiplini anlayışıdır. 
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Türk Polisini katil, talana ve ırz düşmanı gibi I 
gösteren Genel Müdür 

TRT'nin yeni Genel Müdürünün «12 Mart» adlı 
eserinde, Türk polisini hangi gözle gördüğü ve nasıl 
tasvir ettiği de kamuoyunca bilinmelidir. İsmail Cem, 
sözü geçen kitabının 18 nci sayfasında, Türk polisi
ni şu yakışıksız sözlerle tarife kalkışıyor : 

«Bu ülkenin namusu, malı ve cam bize emanettir. 
Biz bu toplumun polisiyiz ve de yolumuza çıkan genç
leri iyicene benzetiriz. 

Sizi kolunuzdan tutup, götüreceğimize, kafanızı 
kırıp sürükleriz. Copla vuracağımıza, beyninizi kur
şunlarız. Sizin yurtlarınıza, bir ortaçağ talancısı gibi 
gireriz. Dolabınızı kırıp, kitaplarınızı yırtar, kızlara 
saldırırız.» (İsmail Cem, 12 Mart, sayfa : 18) 

Türk mahkemelerinin ve Askerî Yargıtayının 
mahkûm ettiği komünist tedhişçileri «kahraman» 
gibi gösterip, Türk polisini katil, talana ve ırz düş
manı olarak suçlayan kişi, bugünkü C. H. P. İktida
rının TRT Genel Müdürüdür. Hem de, 15 yıl Devlet 
hizmeti yapılmadan, gelinmesi imkânsız olan bir Ge
nel Müdürlüğe, bir gün bile Devlet hizmeti yapmadığı 
halde, tepeden inme getirilmesi için, «kişiye özel» bir 
kanun kuvvetinde kararname çıkarılarak tayin edil
miş bir Genel Müdürdür. 

16 Haziran ayaklanmasını öven Genel Müdür 
TRT Genel Müdürü, yazılarında «16 Haziran 

bilincine varan işçiler» deyimini kullanarak, 16 Ha
ziran hareketini övmüştür. (Aynı kitap, sayfa : 21, 
sayfa : 30.) 

16 Haziran ayaklanmasının, aşırı solcu örgütlerin 
yönetiminde yapılmış bir hareket olduğu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sıkıyönetim ilân etmesine 
yol açtığı hatırlardadır. 

29 Mayıs 1971 tarihli yazısında (12 Mart kitabı, 
s. 81) İsmail Cem, «TİP, özellikle son iki yılda, geç
miş tecrübeleri değerlendirmek, Türkiye'nin şartlarını 
daha doğru yorumlamak ve Marksist teori ile bu şart
lar arasındaki bağlantıyı kurmak için, daha elverişli bir 
noktaya gelmiştir» dedikten sonra, yazısına şöyle de
vam ediyor : 

«TİP'in bu dönemdeki tahlilleri ve tutumu, doğ
ruluğunu hemen her olayda ispatlamıştır.» 

Anayasa Mahkemesince kapatılan TİP'in daha 
güçlü dirilmesini isteyen Genel Müdür 

İsmail Cem, aynı kitabın 82 nci sayfasında yer 
alan TİP'le ilgili bir başka yazısında, şöyle diyor: 

«Kapatılan partinin başarıları ve- hatalarıyle eleş
tirisine girişmek, sosyalist açıdan sonuçlar çıkarmak 
için her halde zamana ihtiyaç vardır. Ancak, eğer 
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Türkiye demokratik niteliğini korumaktaysa ve ko-
pjyaeaksa, şçsyaüst hareketin kendi siyasal kurulu-
şunun açıkça ve yeniden yaratmaması düşünüle
mez... Türkiye'nin sosyalist hareketi, sosyalizmle 
doğrudan ilgisi olmayan bir konudaki tutumundan 
ötürü kapatılmış TİP tecrübesini değerlendirerek, çok 
daha sağlam temeller üzerinde yeni siyasal kurulu
şunu yaratabilecekti.» Bu yazmuı son cümlesinden ve 
başka yazılarında marksist teoriye yaptığı atıflardan 
açıkça anlaşılıyor ki, ismail Cem'in dirilmesini iste
diği sosyalist parti, TİP'in dayandığı marksist teoriye 
dayanmalıdır ve «sosyal demokrat eğilimlerden» 
uzak durmalıdır. 

TRT Genel Müdürü ve «halklar» edebiyatı 
TRT Genel Müdürü, TİP'in Anayasa Mahkeme

since oybirliğiyle kapatılmasına yol açan «halklar» 
edebiyatını da benimsemiş bir kişidir. Bu konudaki 
görüşlerini öğrenmek için «Türkiye'de Geri Kalmış
lığın Tarihi» adlı kitabının 505 nci sayfasına ve 
«halklar» sözünü sık sık kullandığı diğer bölümlere 
göz atmak yeterlidir. 

TRT Genel Müdürünün tayini ile ilgili hukukî 
durum. 

1) Koalisyon Hükümeti tarafından 11 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname olarak 15 Şubat 1974 
tarihli, 14800 sayılı Resmî Gazetede şu kararname 
yayınlanmıştır : 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunun 90 nci maddesiyle getirilen ek geçici 
10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi 23 .5 .1972 ta
rihli 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca 1 3 . 2 . 1974 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ek geçici 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanununun is
tisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır.» 

2) 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 
nci maddesine göre yayımı tarihinde yürürlüğe giren 
bu kararnameye dayanarak Hükümet 15 . 2 . 1974 
tarihinde TRT Genel Müdürlüğüne atama yapmış 
ve bu atama kararnamesi de 16 Şubat 1974 tarihli 
14801 sayılı Resmî Gazetede 7/7818 sayı ile yayınlan
mıştır. Bu atama kararnamesinin metni de şöyledir : 

«Açık bulunan Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Genel Müdürlüğüne İsmail Cem İpekçi'nin atan
ması; 359 sayılı Kanunun 1568 sayılı Kanunla de-
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ğiştirilen 9 ncu maddesiyle 657 sayıü Kamımın değişik 
ek geçici 10 ncu maddesine 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile eklenen fıkraya göre, Bakanlar 
Kurulunca 1 5 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılmış
tır.» 

3) 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname i!e 
atama kararnamesi arasındaki bağlantı, Kanun Hük
münde Kararnamenin, İsmail Cem îpekçi'yi TRT Ge
nel Müdürlüğüne tayin maksadıyle; yani kişiye özel 
olarak Bakanlar Kurulunun tasarrufta bulunduğuna 
şüphe bırakmamaktadır. Bu bakımdan, bu tasarruf
ların, Anayasa ve Yetki Kanunu hükümleriyle TRT 
Kanununun ve Personel Kanununun hükümleri mu
vacehesinde ve TRT Genel Müdürlüğüne atanmış 
kimsenin kişiliği açısından derinliğine bir araştırmaya 
tabi tutulması, böylece bu atama kararının altındaki 
gerçek nedenlerin ortaya çıkarılması bir zorunmk 
teşkil etmektedir. 

4) Anayasamız, toplumdaki önemini ve geçmiş 
siyasî tecrübeleri gözönünde tutarak, Radyo ve Tele
vizyon idaresi ile haber ajansları hakkında bazı esas
lar koymuştur. Anayasanın 121 nci maddesinde ay
nen şöyle denilmektedir : 

«Radyo ve televizyon istasynoları ancak Devlet 
eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği halinde kanunla düzenlenir. Kanun, yönetim 
ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşunda 
tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayınları, tarafsızlık 
esaslarına göre yapılır. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde 
ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık gö
revinin yerine getirilmesinde devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, 
demokrtik, layik ve sosyal Cumhuriyetin, millî gü
venliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması esas
ları ile organların seçimi, yetki, görev ve sorumlu
lukları kanunla düzenlenir.» 

5) Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuru
luşu 359 saydı Kanunla düzenlenmiş ve bu Kanunun 
bazı hükümleri 29 . 2 . 1972 tarihli 1568 sayılı Ka
nunla değiştirilmiştir. Bu Kanunun birinci maddesine 
göre, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafsız 
bir kamu tüzelkişisidir. Kanunun değişik 9 ncu mad
desine göre ı«Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Karar
namesiyle atanır.» «Kurul, Genel Müdür tarafından 
temsil olunur ve yönetilir.» 

Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için ge
rekli şartlar 9 ncu maddede şöylece sıralanmıştır : 
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I Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bulunma

mak. 

TRT Kanununun 33 ncü maddesi, bu kanunda 
özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında kalan 
konularda, kurul hakkında iktisadî Devlet Teşekkül
lerine uygulanan genel hükümlerin uygulanacağını; 
47 nci maddesi, kurum personelinin bu kanunla özel 
hükümlerle düzenlenen hussular dışında, iktisadî Dev
let Teşekküllerine uygulanan genel hükümlere tabi 
olduğunu belirtmektedir. 

TRT Genel Müdürünün tayininde TRT Kanu
nunun belirttiği esaslar değil, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname hukukî mesnet yapılmak isten
miştir. Bir gün dahi Devlet hizmeti olmayan bir za
tın TRT Genel Müdürlüğüne tayini maksadına matuf 
olarak çıkarılan 11 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname bu bakımdan da ilgi çekicidir. Ve Ana
yasa açısından bir araştırmayı gerektirmektedir. 

6) Anayasanın 5 nci maddesine göre, «Yasama 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu yetki 
devredilemez.» 

Anayasamız, 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasıyle, 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak yetkisinin 
Hükümete hangi şartlarla verilebileceğini göstermek
tedir. Sözü geçen fıkrada şöyle denilmiştir : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanunla, belli 
konularda, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Ka
rarnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren 
kanunda, çrkarılacak kararnamelerin amacı, kap
samı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin 
ve yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin 
açıkça gösterilmesi ve Kanun Hükmünde Kararname
de de yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğunun 
belirtilmesi lâzımdır.» 

7) TRT Genel Müdürünün atanmasına Hükü
metin mesnet yaptığı 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname metninde, 23 . 5 . 1972 tarihli 1589 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıldığı zikredilmek
tedir. 1589 saydı Yetki Kanunu, bir hükümet tasa
rısı halinde (Devlet Memurları Kanunu ile -ilgili Yetki 
Kanunu adiyle Büyük Millet Meclisine gelmiş ve 23 
Mayıs 1972 tarihinde kabul edilerek 31 Mayıs 1972 
tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yü
rürlüğe girmiştir. 

Yetkinin amacı, Kanunun birinci maddesinde şöy-
J le ifade edilmiştir : 
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«i327 sayılı Kanunla.. bazı maddeleri değiştirilen 
ve bazı maddeler eklenen 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu kaosamına giren konularda ve aşağıda 
belirtilen ceıeevede Bakanlar Kuruluna Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

TRT Devlet Memurları Kanununun kapsamına da
hil bir müessese değildir. Gerçekten 657 sayılı Ka
nunun 1327 sayılı Kanunla değişik ve kapsamı gös
teren birinci maddesinde şu hüküm yer almıştır : 

«Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektir
diği aslî ve sürekli görevlerde çalışan, genel ve katma 
bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
dan, kefalet sandıklarından, veya Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygu
lanır.» 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunda değişiklik 
yaparken, bu kanunun kapsamına girmeyen kuruluş
lar personelinin ücretleri bakımından da bazı hüküm
ler sevketmiştir. Kanunun adı (657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanundur.) 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 37 tane ek geçici madde eklenmiş ve fa
kat 657 sayılı Kanun kapsamında değişiklik yapma
mıştır. Söz konusu olan maddelerdeki hükümler, ma
hiyetleri icabı «geçici» tanzim tarzlarıdır. Ve 657 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretleriyle ilgilidir. 

Nitekim, 31 nci ek geçici maddede «kendi özel 
kanunları çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dışın
da kalıp da aylıklarını bu kanuna göre almakta olan 
ve kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 ncü mad
deleri kapsamına giren kurumlar» bakımından hü
kümler sevkedilmiş; bu arada 1, 2, 3 ve 4 ncü dere
celere tayin bakımından bazı kolaylıklar sağlanmış 
ise de. bu tayinler için «memurun en az 10 yıl çalış
mış olması» şartı saklı tutulmuştur. 

Ek geçici 10 ncu madde, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumu personelinin ücretlerini ve yanöde-
melerini düzenlemiştir. Bu geçici hükümler TRT per
sonelinin ve Genel Müdürünün 657 sayılı Kanun kap
samına alındığı tarzmda bir görüşe asla hak verdire-
mez. 

1589 sayılı Yetki Kanununun kapsamı da ikin
ci maddede gösterilmiştir. Bu maddede şu hükümler 
yer almıştır : 
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«Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak kararna
meler; 

a) Devlet memurlarının istiham esas ve usulle
rine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına ilişkin 
esasları, 

b) İntibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, 
haksızlıkları, mevcut maddelerin yetersizliği sebe
biyle ortaya çıkan farklı uygulamaları giderecek hü
kümleri kapsar.» 

Yetki Kanununun bu kapsam maddesiyle, İsmail 
Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğüne atanması 
için çıkarılan 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin uzaktan yakından ilgisi görülmemektediı. 

8. Anayasanın 64 ncü maddesinde öngörüldüğü 
üzere, kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılışında 
gözönünde bulundurulacak ilkeler de 1589 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde belirtilmiştir : 

Bu ilkeler arasında şu hususlar vardır : 
«c) Eski ve yeni personel rejimlerinden doğan 

farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki dengesini tesis 
etmek, 

d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gidermek; 
e) Eşit hizmete eşit ücret gereğini, ücretin aleni

liğini, hizmette fırsat eşitliğini tahakkuk ettirmek.» 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu il

kelere nasıl ters düştüğü açıkça görülmektedir. 
9. Yetki kanunu tasarısını Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sevkeden Hükümet, genel gerekçesinde şöy
le demekteydi : 

«Başta malî hükümleri olmak üzere pek çok hü
kümleri çeşitli sebeplerle yıllardır ertelenen 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 1327 sayılı Kanunla yapı
lan değişikliklerden sonra, 30 . 11 . 1970 tarihinden 
itibaren bütünüyle yürürlüğe girmiş, ancak uygulama 
ilk günlerden itibaren kanunun gerek ana, gerekse in
tibak hükümlerine yönelen pek çok tenkit ve şikâyet
lere yol açmış bulunmaktadır.» Genel gerekçede daha 
sonra görülen aksaklıklar 11 madde halinde özet
lenmiş ve sonunda «ilişik tasarı kanunlaştığı takdirde, 
kısa zamanda intibaksızlar âdil şekilde halledilmiş ve 
Devlet Memurlarının huzura kavuşturulmaları sağlan
mış olacaktır.» tarzında bir kanaat belirtilmiştir. 

Özetlenen şikâyetler arasında, 8 numara altında, 
şöyle deniliyordu : 

«Getirilen intibak hükümleri, mevcut personel ile 
ilk defa devlet hizmetine girecek olanları aynı rejim 

I içinde birleştirmek istemiş ise de, eski ve yeni per-
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sonel ..rejimleri, arasındaki farklılıkları yeterince uyuş-
turamamış ve kıdemli personelin tepkisine yol açan 
ters sonuçlar yaratmıştır.» 

Gerek bu gerekçe, gerekse Yetki Kanununun çıka
rılışında hâkim olan düşünceler ile 11 sayılı Kanun 
hükmündeki kararnameyi bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

10. 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
metninde, «1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle 
getirilen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklen
mesi» cihetine gidilmiştir. Halbuki 1589 sayılı Yetki 
Kanununun 5 nci maddesinin (b) bendinde sözü geçen 
maddelerin- ve bu arada 90 ncı maddenin «hükümle
rinden, yetkiye dayanılarak çıkarılacak kararname
lere aykırı bulunan hususların, mezkûr kararnamelerin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten» kal
kacağı ifade edilmiştir. Şu hale göre, 90 ncı maddenin 
getirdiği geçici hükümlere, TRT Genel Müdürünün 
tayin şekline bir fıkra eklenmesi düşünülmemek ik
tiza ederdi. 

Konuya nereden bakılırsa bakılsın, belli bir 
kişi için temel hukuk kurallarının zorlandığı kanısı 
uyanmaktadır. 

Sonuç 
Anayasanın 121 nci maddesiyle konulan esaslar 

dahilinde 359 sayılı Kanunla bu Kanunu değiştiren 
1568 sayılı Kanun hükümlerine, 

657 sayılı Kanunla bu Kanunu değiştiren 1327 sa
yılı Kanun »hükümlerine, 

Anayasanın 64 ncü maddesiyle bu maddeye da
yanılarak çıkarılmış olan 1589 sayılı Kanunun hü
kümlerine, gerek amaç, gerek kapsam, gerekse ilke
ler bakımından açıkça ters düşen 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin çıkarılış nedeni ve buna da
yanarak TRT Genel Müdürlüğüne İsmail Cem îpek-
çi'nin atanmış olması üzerinde önemle durmak zo-
runduğu vardır. 

Konunun sadece hukuk açısından değil, bu ata
maya yol açan nedenler bakımından araştırılıp in
celenmesi ve atanan kişinin Anayasa ile TRT Kanu
nunun koyduğu esas ilkelere ne derece uygun bir du
rumda olabileceğinin Yüce Cumhuriyet Senatosunda 
ve dolayısıyle kamuoyunda hiç bir şüphe ve tereddü
de yer vermeyecek bir açıklığa kavuşturulması şarttır. 

Cumhuriyet Senatosu, bu konuda gerekli bil
giyi Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrasına ve 
Cumhuriyet Senatosu Tüzüğünün 133 ncü maddesine 
göre yapılacak bir inceleme ile edinebilir. 

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak: .Cum
huriyet Senatosu araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Dr. Sami Turan Prof. Fethi Çelikbaş 
Kayseri Senatörü Kontenjan Senatörü 
BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz evvel arkadaşı

mızın yapmış olduğu itiraza bir açıklık getirmek isti
yorum : 

Meselâ, şu Araştırma önergesi Yüce Senatoda 24 
Nisan 1974 tarihinde okunmuştur; yani iki sene bir 
ayı tecavüz eden bir süre evvel okunmuş hatta ve hat
ta Yüce Senatonun bu arada üçte bir sayın üyesi de
ğişmiştir; ıttılalarında değildir şu önerge. 

Biz de burada vaktin kaybolmasını arzu etmeyiz. 
Bir önergeyle de yeni bir durum yaratılmak istenirse 
o da muhakkak ki. Yüce Senatonun bilgilerine ve oy
larına sunulur tarafımızdan; fakat benim hatırlayabil
diğim kadarıyle elimizdeki dosyalara göre en evvel oku
nan önerge hemen hemen Ocak ayında okunmuştur şu 
anda. 

Bu hususun, bir açıklık getirmesi için Yüce Genel 
Kurula arzına gerek duyulmuştur efendim. 

Sayın Çelikbaş, buyurun efendim, söz hakkınız var
dır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Lüzum yok efendim, önergemde geniş izahat var. 

BAŞKAN — Görüşme ihtiyacını hissetmiyorsunuz; 
peki efendim. 

Bu konuda görüşme yapmak isteyen bir Bakan, 
Hükümet üyesi var mı efendim?... Yok. 

Biraz evvel okunan Araştırma önergesiyle ilgili araş
tırma komisyonu kurulup kurulmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kurulması hususunu kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Komisyon kurulması hususu 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Çelikbaş, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sayın İskender Cenap Ege ve arkadaşlarının TRT hak
kında Senato Araştırması isteyen bir önergeleri üze
rine, 20 Nisan 1976 tarihinde 15 kişilik bir komisyon 
kurulmuş idi. Araştırma önergenizin bu komisyona ha
vale edilmesinde bir mahzur gürür müsünüz?... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Komisyon hangi mevzu ile ilgili?... 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Aynen okuyo
rum; «Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın İs
kender Cenap Ege ve arkadaşlarının TRT hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi.» Yani çok tafsilâtlı 
ve 6 sayfadan müteşekkil bir önerge vermişlerdi, kabul 
edildi. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhteviyatı aynı ise, takdiri size bırakıyorum. 

BAŞKAN — Biz aynı görüyoruz efendim. Başkan
lık olarak yeni bir komisyon kurulmadan bu önerge
nin de, o komisyona havalesine muvafakat ederseniz, 
Yüce Genel Kurul da kabul ederse, bu şekilde halledil
miş.... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kabul ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz kabul buyuruyorsunuz. 
Efendim biraz evvel kurulmasına karar verdiğiniz 

bir Komisyon vardı; fakat bu konuda daha evvel bir 
Komisyon kurulmuş idi, sayın önerge sahibi önergeleri
nin o Komisyona havalesini kabul buyuruyorlar. 

Bu hususu Yüce Genel Kurulun oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önerge bundan evvel kurulan Komisyona havale 
edilecektir. 

Diğer Araştırma önergesine geçiyoruz. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

BAŞKAN — Sayın Derbil?... Yoklar. 
Sayın Suphi Gürsoytrak?... Yoklar. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Buradalar. 
Buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde geçen hafta 
TRT ile ilgili işlem yürümeye başlamıştır. 

Bu itibarla, müteferrî bir çalışmaya ihtiyaç yoktur. 
Arkadaşımla mutabık kaldık, geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Çelikbaş ve Sa

yın Akyurt müştereken önergelerini geri aldıklarım 
bildiriyorlar. 

Bu sebeple önerge hakkında muamele yapılmaya
caktır. 

Diğer araştırma önergesine geçiyoruz. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker?... Yoklar. Diğer Araş
tırma önergesine geçiyoruz. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbuTda Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Köker?.... Yoklar. 
Diğer Araştırma önergesine geçiyoruz. 

t 7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?... Bu
radalar. Önergeyi okutuyorum eefndim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki nedenlerle TRT yönetiminin tutumu ve 

TRT Genel Müdürünün azli ile yeni Genel Müdü
rün atanması, hukuka uygunluğu ve yargı kararları
nın tatbikindekî hukuk dışı yöntemler konulannda 
grupların oranlarına göre bir komisyon teşkili ile, 
Senato Araştırması yapılması gereğini saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Adana 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

1. — Sayın Cem îpekçi'nin, azlinden bu yana ve 
özellikle son günlerde TRT'nin yayınlarında taraflı 
bir tutum göze çarpmaktadır. M. C. İktidarını oluş
turan Meclis ve Senato'da grupu dahi bulunmayan 
partilerin liderlerinin ve sözcülerinin konuşmalarına 
Meclislerin en büyük partisi (C. H. P.'nin) Lider ve 
sözcülerine ayrılan zamandan çok daha fazla zaman 
ayrıldığı gibi, M. C. sözcüsü ve Genel Başkanlarına 
canlı yayın imkânı tanındığı halde; C. H. P.'nin li
derine dahi bu imkân tanınmamaktadır. 

Örneğin; 18 . 1 . 1976 günü yurt haberleri bö
lümünde A. P. Genel Başkanı Süleyman Demirel'e 
ve hatta 3 milletvekiline sahip Türkeş'e canlı yayın 
imkânı tanınmış ve C. H. P.'ye ve onun liderine suç 
teşkil eden ağır ithamları muthevi konuşmaları uzun 
uzun verilmiş bulunduğu halde, Sayın Ecevit'in ko
nuşması çok kısa verilmiş ve canlı yayın imkânı ta
nınmamıştır. 

2. — Sayın Cem İpekçi, Anayasa ve TRT Ya
sasına aykırı şekilde azledilmiştir. Bu gerçek; 

a) Danıştay'ın iptal kararı ile, 
b) Anayasa Mahkemesinin bu konudaki Karar

nameyi iptali ile, 

c) Sayın Yalçıntaş'm tayin Kararnamesinin Da
nıştay kararı ile durdurulması ile, 
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d) Sayın Cem İpekçi'nin müşavirliğe tayin iş
leminin Danıştay karan ile durdurulması ile tespit 
ve tescil edilmiştir. 

Şu anda Anayasa'nın 132 nci maddesinin açık
lığı karşısında hukukî Genel Müdür Cem İpekçidir. 
Buna rağmen Sayın Karataş'ın TRT Genel Müdür
lüğüne atanması, işlemi, Anayasa'nın 132 nci mad
desinin ve TRT Yasasının açıkça ihlâli mahiyetini 
taşımaktadır. 

3) Bu davranışlar ve tesis edilen işlemler Yargı 
kararlarının M. C. İktidarı tarafından hiçe sayıldığı 
ve Anayasa'nın kabul ettiği «Kuvvetler Ayrılığı» il
kesini zedelediği iddialarını kesin olarak kanıtlamak
tadır. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
önergeleri Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurunuz efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Ortaya getirdiğimiz ve araştırılmasını istediğimiz 
konu, ne Sayın Cem İpekçi'nin, ne de Karataş'ın ki
şiliği ile ilgili bir hakkın ihlâlinin kavgası ve davası 
değildir. 

Bunların şahsında tesis edilen işlemin Türkiye' 
nin hukuk düzenine açık şekilde bir darbe vurması 
vakıasının tespit ve tescilidir. 

Nitekim, Danıştay'ın 48 sayfayı bulan gerekçeli 
kararına, Anayasa Mahkemesinin kararına ve bütün 
tarafsız ilim adamlarının ilmî mütalaa ve görüşlerine 
ve en yüksek İdare Mahkemesinin «Profesör» mah
lasını taşıyan saygıdeğer Başkanın açık ikazlarına rağ
men ve Anayasa'nın 132 nci maddesindeki gayet net, 
açık ve kesin emirler ortada iken; bugünkü İktidar 
Sayın Cem Ipekçi'yi azletmiş, yerine gayri hukukî şe
kilde Yalçıntaş'ı tayin eylemiş, o dahi bu gayri hu
kukî tayini hazmedemeyerek ayrılmış; buna rağmen 
Sayın Karataş'ı İktidar, hukuk ve Anayasa dışı bir 
işlem ile Genel Müdür atamış ve bu görevde mu-

' hafaza etmekte devam eylemiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Anayasalar, yasalar, (Hani bir yerde dili yok, ko

yarsın kütüphaneye masum masum durur) ne yapar?.. 
Adamı dövmez, sövmez, ekmeğini kesmez; ama bu 
şekildeki düşünce; tarihi bilmeyenlerin, siyasî tarihin 
verdiği derslerden gerekli ibretleri çıkaramayanların 
düşüncesidir. 

Hukuk, insanlık dehasının muhteşem bir abidesi
dir, bir gün adamı çarpar ve çok çarpmıştır. Kendi
sini hukukun üstünde, yasaların üstünde zikudret 

zannedenlerin acı ve hazin akîbetlerini milletler ve 
dünya görmüş ve tarihler yazagelmiştir. 

«Ben yaparım olur, benden evvelkiler benim ka
dar akıllı, tedbirli değillerdi. Ben, yasaları da ih
lâl ederim, yargı kararlarını da yerine egtirmem. Ben, 
benden evvelki zikudret şahısların, devlet adamları
nın tedbirsizliği içine düşmem ve yaptığım yanıma 
kalır» diyen siyaset ve devlet adamları, çok büyük 
hüsranlara uğramış ve evlâtlarına hiç de güzel olma
yan miraslar bırakmıştır. 

Bizim görevimiz; bir politika adamı, bir parla
menter ve bir hukuk adamı olarak, işte bu şekilde 
düşünen siyaset adamlarına hukukun ne demek ol
duğunu ve kütüphanelerde sakin sakin, sessiz sessiz 
duran o kitapçıklardaki ibarelerin ne müthiş bir güç 
olduğunu hatırlatmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
TRT Yasası, Anayasa, yargı kararları haykırıyor; 

«Haksızsın» diyor. Anayasa 132 nci maddesinde açık
ça; bütün milletin, bütün idari ve adlî kuruluşların. 
teşrî heyetin, icra kudretinin yargı kararlarına uy
masını zorunlu kılmaktadır. «Ben bunun dışındayım, 
üstündeyim», yok arkadaşlar. Neden yok?... Eğer teş
riî heyetler ve teşriî heyetlere dayanan icra güçleri 
millî iradeye ve Anayasada verilen haklara dayanı
yorsa, yargı da aynı kaynaktan güç alan ve millet 
adına hüküm veren hâkimler tarafından verilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunlar, şu kısa ömrümüzde, uzunca süren politi

ka hayatımızda pekçok pervasız devlet adamına ha
tırlatılmış ve maalesef gerekli dersler alınmamış ol
makla beraber, temenni ederim ki, bundan sonra po
litika ve devlet adamları bu uyarılardan ders alsın
lar. 

Arkadaşlarım; Sayın Karataş, bütün aklı başında 
hukukçuların ittifak ettiği üzere, bugün fiilî Genel 
Müdürdür. Bunun sorumlulukları vardır, malî sorum
lulukları, hukukî sorumlulukları, cezaî sorumlulukları 
vardır. Bir icra, bir iktidar, bir vatandaşı bu derece 
ağır sorumluluklar altında tutamaz ve tutmaması ge
rekir... Nihayet Karataş da vatandaşımızdır. Biz, bü
tün milleti temsil eden parlamenterler olarak, onun 
da hukukunu korumak zorundayız. Elbette bu işlemi 
tesis edenler de onunla beraber sorumluluk altına 
girmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Adalet mülkün temelidir.» sözünü atalarımız 

boşuna dememiş. Adaletin olmadığı, yargı kararla
rının uygulanmadığı, yargı kararlarına siyasî nüfuz 
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sahiplerinin gerekli hürmeti göstermediği ve yargıç
lara zikudret şahısların gerekli değeri göstermediği 
memleketlerde izmihlal alâmetleri başlamış demektir. 

Biz, büyük bir tarih mirasının sahibiyiz. Büyük 
Padişah Fatih Sultan Mehmet kendi tayin ettiği kadı' 
nın karşısında huşu ile ayakta durmuş ve onun ver
diği hükümlere hürmet ve riayette bulunmuştur. 

Taaccübü mucip olan şey. garip olan şey ve bil
hassa ibretle üzerinde durulması gereken husus; ken
disine «Millî Cephe İktidarı, Milliyetçi» diye isim 
vermek ve gerçekten içinde İslâmî esaslar üzerine 
parti politikasını yürütmek durumunda olan partile
rin de katıldığı bir iktidarda; atalarımızın bu asil jest
lerinin ve emsallerinin nazara alınmayıp, yargı ka
rarlarının hiçe sayılması ve yargıçların küçük düşü
rülmeye kalkışılması çok acı ve ibretamizdir. 

TRT'nin 18 . 1 . 1976 günü ve ondan sonra da
ha da üzüntü verici bir taraflılık içinde devam eden 
yayınları, gerçekten her düşünen ve memleketini se
ven Türk vatandaşına hüzün verici bir mana ve ma
hiyet taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bir parti ki, en çok milletvekiline ve en büyük 
grupa sahip: onun lideri canlı yayına müstehak gö
rülmez. 3 milletvekili ile İktidarın 3 Bakanlık koltu
ğunu işgal etmek marifetini ve kudretini gösteren 
bir partinin lideri, etrafında resmî ve gayri resmî 
gösterişli muhafızlarıyle dakikalarca TRT'nin ekran
larını işgal eyler; peşinden. Sayın Başbakan ve Saym 
Bülent Ecevit canlı yayına müstehak görülmez... 

Arkadaşlar: 

Af buyurun; ama hani haksızlığın da, adaletsiz
liğin de. partizanlığın da bir tadı tuzu vardır. Bunun 
tadını tuzunu bu kadar kaçırmanın hiç kimseye fay
dası yok; hele bunu yapanlara hiç yok. 20 - 25 sene
dir şu politikanın içindeyim, benden daha eski ağa
beylerim de var; bu kavgaları çok süregeld'k, bu mil
let çok zararlara uğradı bu yüzden. Ne kazandı bu
nu sürdürenler, bu millete ne kazandırdı?.. Rica ede
rim, artık bunları geride bırakalım. Geride bırakalım 
da, şu memleketin, milletin kalkınması. maddeten 
ve manen ilerlemesi ve ileri medeniyet düzeyine ulaş
ması, sosyal adalet ilkeleri içinde bir hayat düzeni 
kurması için elb:r!iği edelim, gayret edelim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Adaleti temin edecek, tarafsızlığı kuracak, kanun
suzlukları, te'dib edecek icra; kendisi, en büyük hak-
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sizliği ve kanunsuzluğu vatandaşlarının gözünün içi
ne baka baka yapmaktadır. 

Arkadaşlar, bu haksızlık başladığı yerde durmaz; 
bugün bana, yarın size. Elbirliği edelim, haksızlığı 
kökten ortadan kaldıralım ve haksızlığı yapan kim
se, hep beraber onun üzerine yürüyelim ki, tamamen 
ortadan kalksın bu haksızlık. Ama maalesef, 20 - 25 
senedir benim gördüğüm bu. Benden daha eski, da
ha tecrübeli değerli arkadaşlarım, daha da eskisini bi
lir. Bu bitmiyor; yani bu Türk Milleti hep bu. 

Gerçekten Türkiye, hiç kimseye yararı olmayan 
ve uzun vadede sahiplerine zararı bu çekişmelerden 
kurtulamayacak mı? Yani çocuklarımıza, torunları
mıza hep bu kavgaları mı miras bırakıp gideceğiz? 
Gerçekten bütün vatanperverlere ve namuslu vatan
daşlara bu durum üzüntü vermektedir ve bu, Mec
lislerin itibarı, icranın itibarı, parlamenterlerin itiba
rıdır arkadaşlar. Bunlar, ancak haklı, dürüst, taraf
sız, gerçekten onurlu vazife yapan parlamenterler, 
icra güçlerini temsil eden devlet ve politika adam
ları tarafından öğretilir, ders olarak verilir ve Mil
let de «Parlamentom vardır, Hükümetim vardır, yük
sek memurlarım vardır, adaleti korur, tarafsızlığa 
riayet etmeyenlerin başını ezer.» der ve işte o zaman 
hukukun üstünlüğü, Anayasanın hâkimiyeti ve vatan 
daşın huzuru teessüs eder. 

Aksi halde bu, sen - ben kavgası devam eder gi
der ve «Bizlerin de, bu Parlamentonun da. bu İc
ranın da, bu Rüesayı Devletin de, bu Milleti ve Dev
leti idareye elyak mıdır, değil midir?» diye pek çok 
namuslu vatandaşın düşünmesine mani olamayız; 
maalesef mani olamayız. Evet. Anayasa, millî irade
den güç almış parlamentoları, icra gücünü saygıde
ğer kabul etmiştir, dokunulmazlıkları vermiştir; ama 
bilmemiz gerekir ki, bunu veren millettir. Millet, biz
den çok daha güçlüdür, çok daha büyüktür. O halde. 
millet bize bir yetkiyi verirken, onun görevlerini de 
beraber vermiştir. Yetkiyi kullanıp, görevlere sırt çe-
verdığimiz zaman, haklı olarak millet «Emaneti lâ
yık olanlara verdim mi «acaba?» diye düşünür ve 
düşünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Lafı daha fazla uzatmak istemem. Dinlediğiniz 

için teşekkürlerimi arz ederim, önergemi kabul bu
yurduğunuz takdirde müteşekkir olurum. Çok sözü 
edilen, çok konuşulan ve amme vicdanının da bu
gün bir yargıya varmış bulunduğu şu hususun Yü
ce Heyetinizin teşkil edeceği bir komisyon marifetiy
le açıklığa kavuşturulması ve münakaşaların son bul-
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masına yardımcı olunması için önergemin kabulünü 
arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Sarıibrahim-

oğlu. 
Hükümet adına cevap verecek, konuşacak Ba

kan?... Yok. 
Biraz evvel okunan ve sahibi tarafından açıklanan 

önerge ile ilgili olmak üzere bir Araştırma Komisyo
nu kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bu 
da birleştirilsin. 

BAŞKAN — Onu arz edeceğim efendim. 
Sayın Sarıibrahimoğlu, biraz evel Sayın Fethi 

Çelikbaş'a teklif ettiğim ve kendileri tarafından kabul 
buyrulan bir husus var; Sayın îskender Cenap Ege 
ve arkadaşları tarafından verilen bir önerge ile ilgi
li olmak üzere bir Araştırma Komisyonu kurulmuş 
idi; bu Komisyona havalesini kabul buyurur musun? 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — Ka
bul ediyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi bu hususta muvafa
kat ettiler; Yüce Genel Kurulun tasviplerine sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önerge, bundan evvel kurulan Araştırma Komis
yonuna havale edilecektir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsalın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/32) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Cumhuriyet Senatosu 
Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Ünsal'ın, Devlet Plan
lama Teşkilâtınca kurulan «Kalkınma Fonu» na ay
rılan dört yüz milyon liranın dağıtım şekli hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi vardır. 

Sayın üyeler; 
Önerge sahibi Sayın Niyazi Unsal, vermiş olduğu 

yeni bir öneri ile önergesinin çok uzun olduğunu, an
cak bu arada önergesini kendisi konuştuğu sırada 
izah edeceklerini, bir kısmını tamamen okuyacakla
rını bildirerek, önergesinin okunmaması hususunda 
bir teklifde bulunmuşlardır. 

Önerge, bundan kısa bir süre önce, Ocak 1976'da 
okunmuştu. Öneriyi oylarınıza sunuyorum, kabul 
buyurulduğu takdirde 30 küsur sayfa olan önerge 

okunmayacaktır. Öneriyi kabul edenler... (C. H. P. 
sıralarından «Okunmamasını» sesleri.) Efendim, öne
ri kabul edilirse okunmamasını teklif ediyorlar, ne
tice odur. Öneriyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. Kabul gereğince muamele yapıla
rak önerge okunmayacaktır. 

Önerge sahibi Sayın Niyazi Unsal. buyurunuz 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erizincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Araştırma önergemi bir yazıdan kaynaklanarak 
verdim. «400 milyon liranın öyküsü» başlıklı bu yazı 
Türkiye'de sürdürülen «yağma» düzenini yansıtma
sı bakımından son derece ilginçtir. 

Yazıyı okuduğumuz zaman her şeyin araştırma
ya gerek duymayacak kadar açık ve ortada olduğu 
görülmektedir. 

Önce, sömürü ve yağma düzeninin nasıl kurul
duğu, kimin ya da kimlerin bu yağma düzenini kur
duğu gayet açık anlatılmaktadır. Kurulan bu düze
nin yine nasıl ve kimler tarafından işletildiği ve Dev
letin gelir kaynaklarının nasıl yağma edildiği belgele
riyle, kanıtlanyle, önergeleriyle ortaya konmaktadır. 

Her belgede zaman, yer, isim verilerek, iş göste
rilerek Devlet denetleme mekanizmasının raporların
dan parçalar alınarak, sözleşmelerin içeriği ve tarih 
numarası verilerek işin üzerinde durulmaktadır. 

Bu yazı yayınlandıktan sonra bir süre bekledim; 
hiç bir ilgili ya da isminden söz edilen kişiden ses 
çıkmadı. Halbuki, bu yağmaya adı karışan kimseler 
arasında halen senatör ve milletvekili olanlar var, Se
natör ve milletvekili olanların yakınları var, ortak 
oldukları firma adları var ve nihayet bugünkü Hü
kümet üyelerini konu alan bölümler ve ayrıntılar var. 

Hiç kimsenin yazıda öne sürülen iddialar ve açık
lamalar umurunda değil... Hiç kimseyi, yazıda öne 
sürülen bu yolsuzluklar etkilemedi. Devleti de, bu 
yolsuzluklara adı karışanlarıda bu yazı, bu açıkla
malar, bu belgeler, Devlet Denetleme Teşkilâtının 
verdiği raporların bölümlerinde yapılan açıklamalar 
etkilemediği gibi, Hükümeti de etkilemedi. Hükü
metten de ses çıkmadı. 

«Hükümeti de etkilemedi» dedim, çünkü bugün
kü Hükümet Başkanı ve aynı zamanda bugünkü Dev
let Başkanı zaman zaman bazı konulara gösterdikle
ri hassasiyeti nedense bu 400 milyon liralık yolsuz
luk açıklamasına karşı göstermedi ve hiç bir konuş
masında veya davranışında bu 400 milyon liralık yol
suzlukla ilgili bir karşı çıkışı göremedik. 
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İsim verilerek, yer gösterilerek, belgeleri ortaya 
koyularak Devletin 400 milyonunun yağmalandığı ya
zılıyor, buna parmak basılıyor, «Nedir bu konu?» 
diye kimse kimseye sormuyor. 

Bunun için yazıdaki iddiaların araştırma konusu 
olmasını istedim. Bu araştırma kabul edilirse ve 
konunun üzerinde durulursa, 400 milyon liranın na
sıl yağma edildiği değil, bu yağma işinin üzerinde 
neden durulmadığı: yağma edilme bir yana, bu yağ
ma edildikten ve bu açıklama yapıldıktan sonra ko
nunun üzerinde neden duruîmadığı ortaya çıkacaktır. 
Çünkü, bu yağma iş;ni tezgahlayanlar bugün de iş 
başındadır. 400 milyon liralık yağma işini tezgahla
yanlar bundan payını alanlar bugün de yine iş ba
şındadırlar. Bunların da eli bu yağmanın içindedir. 

Bakınız, yazının girişinde yazar ne diyor : 
Yıl 1966, Devlet Planlama Teşkilâtının başına 

zamanın A. P. iktidarı tarafından ilginç bir ekip ge
tirilmiş. Hüsteşar Turgut Özal, Koordinasyon Dai
resi Başkanı Ekrem Ceyhun. Sosyal Planlama Dairesi 
Başkanı Nevzat Yalçırıtaş, daha sonra bunlara Yıl
maz Ergenekon eklenecek ve bu seçmece ekip ta
mamlanacak. Ergenekon, Süleyman Demirel tarafın
dan Planlamada yeni kurulan Teşvik ve Uygulama 
Dairesinin başına atanacak. 

Ekip gerçekten ilginçtir. Takunyalı Müsteşar Özal, 
önce Demirei'e hizmet verecek, ancak 1969'da Erba-
kan'a yönelecek zekice buîuşlarıyle Devletin kaynak
larını teşvik tedbirleri sağlamak, araştırma yaptırmak 
gibi bahaneler ardında eşe, dosta, makaddesatçılara 
dağıtacak... 

O günlerin Planlama ekibi bu kişilerden oluş
muyor. Bunların altında yüzlerce şeriatçı, torpilli. 
sermaye işbirlikçisi atanıyor. Öylesine atanıyor ki, 
odalara sığmaz oluyor bunlar. Eş, dost, akrabalar da 
cabası. Bunlardan biri de Müsteşar Korkut Özal'ın 
küçük kardeşi Yusuf Bozkurt Özal. Müsteşar Özal'ın 
Planlamada bir amcası vardır. Teşvik Tetbirleri sü
rüp giderken, ortaya bir eksiklik çıkmıştır; araştırma 
eksikliği. Müsteşar Bey bazı kişilere araştırma yaptı
racak, bu araştırmalar Türkiye'de büyük bir boş 
alanı dolduracaktır. Bu bilimsel araştırmaların so
nucunda ortaya değerli projeler çıkacak ve özel sek
tör e3;ylc yurt kalkınması bu projelere dayanarak ger
çekleştirilecektir. Bu düşüncenin ürünü olarak Müs
teşarlık Araştırma Grupu kurulur. Grupun başına 
güvenilir bir adam gereklidir; Müsteşar Beyin küçük 
kardeşi Yusuf Bozkurt Özal, bu iş için biçilmiş kaf
tan olduğundan, birader beyin atama işlemi ağabe-

yince hemen yapılır. Şimdi iş,. para durumunu çö
zümlemeye kalmıştır. Demirel Hükümeti bu işe de 
hemen çözüm bulur. Tutarı 400 milyon lira olan bir 
fon yaratılır Devlet Bütçesinden. Bu sene bu fonları 
o kadar yarattık ki, her Bakanın eline milyarlar ver
dik; bakalım bunların kokusu sonra nasıl çıkacak?... 
Şimdi okuyacağım bölüm 400 milyonun kokusu. 

Bu fon Devlet Bütçesinden yaratılıyor, artık ço
cuğun adı konulmuştur, adı ela Kalkınma Fonu. Bu 
fon, 1969 - 1973 yılları arasında dağıtılmıştır. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Biz, 1971'de 
gitmiştik. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Neyse; demek 
sizden sonra da harcayanlar olmuş. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayın, mü
dahale etmeyin, lütfedin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
1803 sayılı Af Kamumda var. Meşgul etmesinler efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Devletin 400 mil
yon lirası Planlamanın araştırma yaptıracağı kişile
re dağıtılacaktır. Araştırma konularını Devlet Plan
lama Teşkilâtı saptayacak, kendi istediği firma ve ki
şilere, kendi uygun göreceği ücretlerle verecektir. İş
te, Kalkınma Fonunun kuruluş öyküsü, kuruluş ne
deni kısaca budur. 400 milyonluk fon, Devlet kesesin
den nice vatandaşları bir anda zengin etmiş, nice 
vatandaşların seçim giderlerine katkıda bulunmuş ve 
Planlama yöneticilerinin nice kişilerden hayır dua 
alarak cennet mekân olmalarına neden olmuştur. 

Bakınız bundan sonra neler oluyor?... 

Böylesine verimli bir kaynağın yaratıldığını duyan 
bir çok kişi. Planlama kapısında kuyruğa girmiş
tir. Amaçları, konusu ne olursa olsun, bir araştırma 
kapmak ve paralan cebe atmaktır. Planlama Örgütü
nün kapılarında cebinde torpil mektupları taşıyanlar 
sıraya girmiş, gizli kulis ve pazarlıklar başlamıştır. 
400 milyon yağmurundan herkes pa,y alabilmek sa-
vaşmdadır. Bu kârlı ve hiç bir sermayeyi gerektirme
yen iş için görkemli ve çekici isimler konulan gece
kondu şirketler, hayalî şirketler bile kurulmuştur. Bu 
şirketlerin bir kısmının şimdi mevcut olmadığı, Tür
kiye'de var olmadığı bilinmektedir. 

Kalkınma fonu daha ilk günlerden başlayarak 
Planlama yöneticilerinin elinde siyasal amaçlı bir 
oyuncak olmuştur. Araştırma konularını ve ödeme 
yetkisini hiç bir kısıtlamaya tabi olmadan kullanma 
hakkı verilen bu kişiler torpillilere, eşe, dosta ve 
mukaddesatçılara gizlice ve el altından araştırma ko-
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nuları dağıtmaya ve para ödemeye koyulmuşlardır. 
İleride bu fondan para alanları açıkladığımız zaman 
bu gerçek daha belirgin biçimde, daha açık biçimde 
ortaya çıkacaktır. Araştırmalar gizlice ve el altın
dan dağıtılmıştır. Hiç bir araştırma konusu daha ön
ceden kamuoyuna duyurulmamış, kapalı kapıların ar
dında konular ve fiyatlar saptanmıştır. 

Yerli ve yabancı firmalarla yine gizlice yapılan 
sözleşmelerle, bazıları gülünç, bazıları utanç verici 
maddeler konmuş, Devlet kaynaklarının eşe dosta so 
rurnsuzca dağıtımının en kötü örnekleri sergilenmiş
tir. Nitekim, «Devlet Planlama Teşkilâtınca Üçüncü 
Şahıslara Yaptırılan Araştırma, Proje ve Etütlere 
İlişkin İşlemlerin İncelenmesi» başlıklı, Devlet De
netleme Teşkilâtının raporlarındaki kayıtlardan oku
yorum burayı sayın senatörler. «Proje ve Etütlere 
İlişkin İşlemlerin İncelenmesi» başlıklı, 5-9-4 sayılı 
Maliye Teftiş Kurulu raporlarunda aynen şu ifade
ler yer almaktadır: 

«Teşkilât kadrosunun kuruluş kadrosuna göre 
ta'kriben 5,5 misli artmış bulunmasına rağmen, Teşki
lâtın gerekli araştırmaları kendisinin yapmayıp, bun
ları elinde teşkilâtta mevcut elemanın kalitesinde ve 
adedinde personele sahip olduğu çok şüpheli firma 
ve şahıslara yaptırması çok dikkat çekicidir. Bu du
rumda ya Teşkilâtta bulunan elemanlar yeterli değil
dir, Teşkilât kadrosu boş yere şişirilmiştir; ya da ele
man yeterlidir, ancak Teşkilâta aslî vazifesinin dışın
da görev yaptırma tercih edilmiştir. 

Kaldı ki, üçüncü şahıslara yaptırılan inceleme 
ve araştırmaların bir kısmı, özel kanunlarla kurulmuş 
bazı kamu teşekküllerinin kanunî görevleri olarak 
yapmaları gereken araştırma, inceleme ve projeler
dir.» (Teftiş raporu sayfa 6-7) 

Şimdi, yağma listesune giren kişi ve kuruluşların 
atllarım ve aldıkları paraları, yaptıkları işleri bir bir 
görelim: 

«Ahmet Rumeli (Yüksek gerilim izalatorleri) 
15 000 TL. 

Mustafa Sözeri (İmar - hatip okulları) 9 000 TL. 
Mustafa Renksizbulut (1967 yılı ithalâtı) 40 000 

TL, 
Kudret Mavitan (Helikopter ve küçük uçak 

imali) 200 000 TL. 
Kenan Bulutoğlu (Vasıtalı vergÜler) 128 000 TL. 
Şakir Berki (Toprak hukuku) 15 000 TL. 
Orhan Tuna (Toplu İş Sözleşmeleri) 55 000 TL. 
Nail Asaf (Kıbrıs'a ihracat, Kıbrıs'tan ithalât) 

4 500 TL. 
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Hasan Ekici (Akdeniz'de jeolojik etüt) 115 000 TL. 
Saim Budin (Zamantı Çalkılpınar galerisi) 

225 000 TL. 
Ünal Ersoy (Civata ve defne yaprağı) 256 000 TL. 
Dündar Kalabalık (Yem fabrikası) 126 000 TL. 
Ayhan Çiîingiroğlu (Gıda maddeleri, yaş meyve 

ve sebze) ':5 000 TL. 
Hasan Mumcu (Bakır yatakları etüdü) 15 000 TL. 
Hüseyin Yeğin (Yaş meyve ve sebze ihracı) 

60 000 TL. 
Owais Bayunas (Asfaltif etüdü ve değerlendirme

si) 10 000 TL. 
Yukarıdaki listede, 400 milyonluk fondan pay 

alan kişilerin sadece bir bölümünün isjmleri verilmiş-. 
tiir. Bunların dışında daha pek çok Liş'i birkaç say
falık rapor yazarak para almıştır. 

Yukarıdaki konulara bakıldığı zaman, Devlet 
kuruluşlarınca çok kolay bir biçimde yapılması müm
kün olan araştırmaların çoğunun bazı kişilere yap
tırılmış olduğu görülecektir. Bu işler, ilgili kamu 
kuruluşlarının aslî görevleri arasındadır; birçok ku
ruluşun kuruluş nedeni budur, 'bunun kurulmuşlar
dır. Kendileri bunun için kurulduğu halde, birtakım 
şahıslara ihale edilerek bu işler yaptırılmıştır. 

Olayın siyasî yönü de çok açıktır. Örneğin; Ah
met Rumeli, Millî Selâmet Partinin bugünkü Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürüdür. 

15 000 TL. alan Şakir Berki, Doçent Yılmaz Er-
genekon'un; 55 000 TL. alan Orhan Tuna ise o gün
lerde Doçent olan Nevzat Yalçmtaş'm Kürsü Profe
sörüdür. Kim kimi nereden besliyor, kim kimi nere-. 
den destekliyor... 

Din görevlisi Mustafa Sabri Sözeri, AP. eski 
Milletvekilidir. 

200 000 TL. alan Kudret Mavitan ise Necmettin 
Erbakan'ın ve Turgut Özal'ın yakın dostları, AP. 
eski milletvekilidir. 

Devrim Gazetesinin 20 . 1 . 1970 tarihli sayısın
da, «Özal tarafından Kudret Mavitan'a verilen 
200 000 liranın, Erbakan'ın 1969 seçim giderlerinde 
kullanıldığı» açıkça yazılmış; bu yazı yalanlanmamış
tır. 

Verilen araştırmaların konuları da ilginçtir. 
«1967 ithalâtının sektörlere göre dağılımı, imam -: 

hatip okulları, Kıbrıs'a ihracat» gibi konularda ya
zılan birkaç sayfalık raporlara binlerce lira ödenmiş
tir. 

Planlama yöneticileri, sondaj yapımı, galeri açıl
ması gibi, tamamen teknik konulara da el atmışlar 

135 — 



C. Senatosu B : 74 8 . 6 . 1976 O : 1 

ve bu amaçla hatırlı kişilere, ne yaptıklarını bile iz
lemeden yüzbinlerce lira ödemişlerdir. 

Bir planlama örgütünün jeolojik sondajlarla ya 
da galeri açtırmakla uğraşabileceği, dünyada ilk kez 
«takunyalı yöneticiler» sayesinde Türkiye'de görül
müştür. 

Kalkınma fonundan yerli ve yabancı firmalara 
ödenen paralar ve elde edilen sonuçlar incelendiğin
de, kişilere dağıtılan paraların solda sıfır kaldığı 
anlaşılır. 

400 milyonluk kalkınma fonundan çeşitli yerli 
firmalara, çeşitli araştırmalar için milyonlarca lira 
ödenmiştir. Aslında bu firmaların pek çoğunun fir
ma olmakla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Mobil
ya işinde olduğu gibi, bunların da birçoğu hayalî 
firmalardır. Bazı uyanık girişimciler, araştırma ko
nusu kapabilmek için kendilerine bir firma ismi bul
muşlar ve kendi adlarını gizleme yoluna gitmişler
dir. Böylece, firma adı altında kendi isimlerini gizle
mişlerdir. Firmaya diye, firmalara diye verilen pek 
çok raporu, sadece bir kişi yazmış ve paraları cebe at
mıştır. 

Bu furyadan yararlanan firmalar şunlardır : 
Ayyıldız Firması (Tarım aletleri etüdü yapmış) 

2 606 000 TL. almış. 
Metag Firması (Çinko, kurşun, civa, nikel etüt

leri yapmış) 27 874 867 TL. almış. 

Alaçam Firması- (Aspest ve mermer etüdü yap
mış) 19 722 957 TL. almış. 

Mim - Kol. Firması (Demir - çelik ve otomobil 
enstrümanları etüdü ile ilgilenmiş) 80 000 TL. almış. 

Şada Firması (Gübre, hayvan yemi, meyve suyu, 
tiftik ambalajı etüdü yapmış) 1 436 000 TL. almış. 

Ensa Firması (RCD ülkelerinden hidrolik su tür
binleri etüdü yapmış) 245 000 TL. alınış. 

Tek s er Firma, sı (izmir ve İstanbul ulaşım etü
dünü yapmış) 2 497 000 TL. almış. 

Tümaş Firması (Cam, bilgi - işlem, soğuk hava 
deposu, su ürünleri, pamuk ipliği ve hayvancılık 
etüdü yapmış) (Çok karışık bir etüd yapmış bu fir
ma) 4 385 TL. almış... 

OSMAN SALİI-IOĞLU (Sakarya) — Saym Baş-
j;an, çok affedersiniz, yardımcı olmak için bir hu
susu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efendim, 

arkadaşımız evveliyatını bilmezler; bu hadise için 
aynı şekilde Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurula
rak (Ben de o Komisyonun Başkam idim) Meclis 

Tüzük ve Yönetmeliğine uygun olarak, bu Soruş
turma Hazırlık Komisyonu görevini yapmış, Müş
terek Meclis gündemine götürmüş, görüşülmüş ve 
reddedilmiştir. 

Aynı konuyu burada nasıl görüşüyoruz bunu an
layamıyorum. Konu aynı konudur. 9 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu bu meseleyi incele
miştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Celâl Kargılı' 
nm önergesiyle bu konu görüşülmüştür. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bırakınız arkadaşımız 
içini boşaltsın. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bırakınız boşaltsın içi; 
Necmettin Erbakan'm seçim masrafları imiş... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin Sayın Oğuz, 
müsaade buyurun Sayın Oğuz. 

Sayın üyeler, önerge.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Dolmuş arkadaşımız, 

bırakınız içini boşaltsın. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, çok rica ediyorum 

efendim. Müsaade edin görevimizi yapalım. 

Sayın üyeler, bir araştırma önergesi verilmiş, bun
dan evvel okunmuş. Başkanlık Divanına, bu konu
da bir tetkik yapmak için ve önerge sahibiyle bir te
masta bulunmak için bundan evvel herhangi bir uya
rı yapılmamış, Başkanlık Divanında da bu konu re
sen görüşülmemiş ve herhangi bir karar alınmamış
tır. Onun için biz, araştırma önergesinin geriğini yap
mak durumundayız. Yüce Genel Kurul buna mut
tali oldukları takdirde oylarını öyle izhar buyurur
lar. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

bu konu, önergenin kabul edilip edilmemesini ilgi
lendiren bir bölümdür. Kaldı ki. benim Senatoda 
bulunduğum... 

BAŞKAN — Efendim, ben onu açıkladım. Siz 
buyurun, lütfedin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim Senatoda 
bulunduğum sürece böyle bir konu görüşülmedi. Ben 
içimi boşaltmıyorum. Devlet Planlama Teşkilâtının 
yaptıkları işleri, Devlet Denetleme Teşkilâtının ra
porlarından okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen cevap verme
yin. Çok rica ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kendimden ke
lime katmıyorum. O rapordan okuyorum. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Adam kirletmek için 
okuyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Oğuz. Sa
yın Unsal cevap vermeyin, buyurun devam edin siz 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Harcamamışsa-
nız, gelin burada yalanlayın. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, ikaz ediyorum efen
dim; Sayın Oğuz'u da ikaz ettim efendim. 

NİYAZ! UNSAL (Devamla) — Kep. Ticaret... 
ÖLMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bu, Senatoyu meşgul etmektir. Hazırlık Soruşturma 
Komisyonu teşekkül etmiş, bir rapor hazırlamış, 
tetkikatmı bitirmiş, 400 milyonluk fon hakkında 
bir karar vermiş, Millet Meclisinde görüşülmüştür. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biz de öğren
mek istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Feyyat. 
Sayın Ucuzal, efendim, siz bu görevleri yapmış 

bir arkadaşımızsınız. Bir önergenin okunmasının tam 
ortasında, bu şekilde bir uyarı, işi uzatmak mıdır, 
kolaylık getirmek midir?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, 9/9 sa
yılı dosyadır. 

BAŞKAN — Efendim, bittikten sonra veya ba
şında böyle bir ikazda bulunmanız gerekir. 

Buyurun Sayın Unsal. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öyle bir 

usul yok efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kep. Ticaret 

(Asfalt etüdü) 40 000 TL. 
Tüdaş (Meyve ve sebze ihracaatı) 60 000 TL. 
Sema Firması (Tekstil sanayiinde stok kontrol 

etüdü) 425 000 TL. 
Tekmaş Firması (RCD ülkelerinde kömür potan

siyeli) 200 000 TL. 
Teksan Firması (Tavukçuluk etüdü) 105 000 TL. 
Tekar Firması (Orman ürünleri) 369 000 TL. 

Ertes Firması (Kum etüdü) (Türkiye'de kum etü
dü yaptırılmış) (18S 000 TL. 

Dapta Firması (Patates unu etüdü) 195 000 TL. 
Lşıl Firması (Meyankökü etüdü) 169 000 TL. 
Sepag Firması (Çimentoya dayalı ürünler etüdü) 

170 000 TL. 
Şisağ Firması (Bilgi biriktirme etüdü) 778 000 TL. 
Ertes Firması (Söndürülmüş toz kireç etüdü) 

199 000 TL. 
Set Proje Firması (Un ve makarna etüdü) 198 000 

TL. 
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| Şimdi, Planlama Dairesinin değerli yöneticilerin
den soralım : 

Bu etütlerden kaçını uygulamaya koymuştur?.. 
I Biz, bir de bunun araştırılmasını istiyoruz. Sadece 
I yolsuzluğu araştırmıyoruz. Bunlar yapılmış, ne ol-
I muş?.. Bunların ne olduğunu da araştıracağız. Ne-
I relerde, hangi işe başlanmıştır?.. 

778 000 liraya etüt ettirdiği bilgi birikimini ne
relerde kullanmıştır, bu bilgi birikimi nedir, hangi 
bilgiyi biriktirmiş de nerelerde kullanıyor; bunu gö
receğiz. 778 000 TL. ödemişiz Türk malına. Bunun 

I nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. 
I 188 000 liraya etüt yaptırdığı kum işinden ne so

nuç almıştır, bu hangi etütdür, nerenin kumunun 
etüdü yapılmıştır. 188 000 liraya?.. 

Bazı arkadaşların, bu isimleri okuduğumuz, sa
yıları söylediğimiz zaman rahatsız olduğunu görüyo
ruz. Neden rahatsız olsunlar ki?.. Mesele yok; bir gö
relim. Biraz zamanınızı da alıyorsak kusura bak
mayın. 

RCD ülkelerindeki kömür potansiyelini öğrene
rek bizim Devlet Planlama Teşkilâtı ne yapmak is-

I tİyor? İran'daki, Pakistan'daki kömür potansiyelini 
öğrendiği zaman acaba Türkiye'de ne tedbir ala
caklar?.. Bunu bir öğrenelim, bunu anlamak istiyo
ruz biz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bunu öğren; ama ter
biyeli bir dil ile öğren. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. çok istirham ediyorum 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Saygısızlığın lü
zumu yok. Ben burada gayet terbiyeli konuşuyorum. 
Terbiyesiz adam... 

BAŞKAN — Sayın Unsal. Sayın Unsal... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Terbiyeli bir dil kul

lan; «takunyalı yönetici» deme. «şeriatçı» deme... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim. Sayın Oğuz 

bir saniye... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Giydiğin giysiyi 

inkâr mı ediyorsun saygısız?.. 
BAŞKAN — Sayın Unsal... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Saygısızlık etme. 

I BAŞKAN — Bir saniye efendim. 

Sayın Unsal, ben müdahale ederim; benim gö-
I revimi siz yapmaya kalkarsanız işin içinden çıkma-
I mn imkânı yoktur. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Estağfurullah. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, rica ediyorum... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğru söylü-

I yor; «Takunyalı» diye konuşamaz burada. 
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NİYAZÎ UNSAL (Devamla) — Efendim, özür 
dilerim; o sözler benim değil, yazarın sözleri, ya
zarın yazdıklarıdır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bu
rada bu şekilde konuşamaz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — «Takunyalı, şeriatçı» 
sözlerini kullanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu, efendim, sizler 
idare edeceksiniz buyurun. Susmazsanız biz nasıl 
konuşacağız?.. 

Sayın Oğuz, hatibin kendisinin beyanları değil
dir o lâflar. Eğer hatip o lâfları kendi adına söylemiş 
olsa idi ben, Başkanınız olarak burada kendisinin 
bu şekilde konuşmasına katiyen ve kesinlikle müsaa
de etmezdim. Ancak kendisi bir yazıyı alarak; yani 
bu araştırma önergesini vermesine gerekçe olan ya
zıyı alıp burada o beyanları okumuştur. Kendi gö
rüşü, kendi fikri, kendi isnadı değildir. 

Bir senatör olarak Sayın Unsal bunları, eğer ken
disine majederek bu kürsüden beyan etselerdi, ben 
sizin gösterdiğiniz hassasiyeti gösterir ve kendisini 
bu şekilde beyanda bulunmamaya davet ederdim. 
Onun için lütfedin, müsaade buyurun selâmetle gö
türelim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Buna hakkı var mı 
muhterem Başkan?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, kimin olursa olsun burada bu sözleri 
söyleyemez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Okuyacağım... 
BAŞKAN — Kendi fikri değildir. Eğer kendine 

mal ederek bunu konuştuğu takdirde biz burada der
hal müdahale ederiz efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Olur mu 
Saym Başkan?.. 

BAŞKAN — Müzakere esnasında konuşma olur 
mu efendim?... 

Buyurun efendim, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bırakmıyorlar ki ko
nuşsun, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, çok rica edeceğim. Ne
rede usul jâirümüştür ki, konuşma kesilip yeniden 
müzakerelere başlansın?.. 

Buyurun Sayın Unsal. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Balkan, konuşma biraz fazla oluyor, bunu arz et
mek istiyorum. 
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BAŞKAN — Ne gibi efendim, ben Saym Unsal' 
dan rica edeceğim?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bölümlerini oku
yacağım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Saym 

Başkan, bir dakikanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, anladım diyeceğinizi. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efen

dim, saym hatip, hazırun konuşmuş olduğu kişiler 
ve firmalardan bahsederken «gocunanlar var» dedi. 
Bendeniz şunu arz etmek istiyorum Saym Başkan : 

Bu konu bundan seneler evvel aynı firmalar 
olarak, aynı ithamlarla, aynı kelimelerle, aynı cüm
lelerle, aynı mevzularla, aynı şahıslar zikredilerek 
bir tahkikat konusu yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın hatibin söylemiş olduğu ko
nu, itham etmiş oldukları konu kendilerinin ikâme 
ettikleri gibi olmadığı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin karanyle de sabittir. 

Sayın Başkan, ben şunu arz etmek istedim : Kim
se gocunmuyor. Biz bu bahsettiği insanîan tanımı
yoruz. Bizim itirazımız, bunun sonu karara bağlan
mış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir tahkikat 
konusu yapılmış, Hazırlık Tahkikat Komisyonu ku
rulmuş; Komisyon, bunların varit olmadığına, mak
sada masruf sarf edildiğine dair karar vermiş. 

Sayın Başkan, biz bunu arz ediyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizi bağlamaz. 
BAŞKAN — Sayın Atalay bir saniye efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Demir Yüce. 
Saym üyeler; bir önerge verilmiş, Yüce Genel 

Kurulun ıttılaına sunulmuş. O önerge Başkanlık Di
vanına gitmiş, Başkanlık Divanı önergeyi gündeme 
almış ve bu önerge aylardan beri gündemde yerini 
muhafaza etmiş. Hiç bir sayın üye Başkanlık Diva
nına müracaat ederek bu önergeyi gündeme alma
yın şeklinde bir uyanda bulunmamış. Başkanlık Di
vanının gündeme aldığı bir önergeyi bendeniz re'sen 
tek başıma gündemden çıkarmak yetkisine haiz mi
yim?.. İstirham ederim, bunlar Başkanlık Divanının 
karanyle tanzim edilen gündemlerdir. Bu uyarılar, 
daha evvel önerge okunduğu zaman yapılır, verilir, 
ikazlar yapılır, tezekkür edilir; eğer durum gerçekse 
gündeme alınmaz, önerge sahibine bu şekilde cevap 
verilir. 

Bendeniz re'sen bu konuda bir muamele yapmak
la yetkili değilim. 
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Yalnız, Sayın Unsal, lütfen toparlayın efendim, 
vaktimiz fazlaca geçmiştir. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Yeni bir açıkla
ma yapacağım. Gerdc sizin, gerekse sayın üyelerin 
önergemin görüşüldüğü sırada bu şekildeki müdaha
leleri yapmaya, bu açıklamalara geçmeye hakkı yok
tur. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Var, 
var... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, oylama 
yapılacaktır; bu, oylamaya etki yapacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, hukuken yanlıştır. Biz 
bunu arz ettik efendim. Yapılacak başka bir işlem 
yoktur. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, önerge 
19 Ocak'ta okunurken siz oy verdiniz, aklınız nere
deydi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin verir mi
siniz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Hayır efendim, kimseye söz vermi
yorum efendim. 

Buyurun Sayın Unsal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz her zaman 

itiraz etme hakkına sahibiz, başında, sonunda, orta
sında diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Oylama yapıla

caktır. Oylama yapılacak bir şeye itiraz edemezsiniz. 
BAŞKAN — Efendim görüşme yapılırken; Sayın 

Ucuzal hatip konuşurken... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hepimizi itham 

edemezsiniz; falanca itiraz etmedi diye. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ama o zaman 

hakkınızdı, oy vermeyeydin. 

BAŞKAN — Ben kimseyi itham etmiyorum. 
Sayın Unsal, beraber konuşmayalım çok rica ede
rim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
siz hatibe bir şey söylemiyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ucuzal, hangi usul
de vardır bir hatip kürsüde konuşurken müdahale 
etmek, söz kesmek, - yeniden müzakere açmak?.. Han
gi usulde vardır?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bırakmıyorlar ki konuşsun hatip. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Gündoğan... 
Hangi usulde vardır efendim, bir hatip konuşur

ken sözünü kesmek, gündemdeki bir maddeyi gün
demden çıkarmak hususunda re'sen Başkandan hare

ket beklemek ve bir hatibin sözünü kesmek?.. Çok 
rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
şimdiye kadar 9/9 sayılı dosya gelmişti, bu konu dos
yada var. 

BAŞKAN — Efendim, 9/9 sayılı dosyayı vak
tinde lütfedip te Başkanlık Divanına bir önerge ile 
verseydiniz tetkik ederlerdi efendim. Gündeme gir
dikten sonra bunu yapmaya hakkınız yoktur. 

Buyurun Sayın Unsal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzükte vakit 

yok, sayın Başkan. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şimdi Hükü

metten öğrenmek istiyoruz. Bugün bu firmalar
dan kaçı faaliyettedir?... Bakın, o zaman araştırma 
yapılsa bile, şu araştırılmamıştır; iyi öğrenin: 

Bu firmalardan şimdi kaçı vardır, kaçı faali
yettedir?... Bu firmaların adı vardır, kendi yok
tur. Benim iddialarım budur, bunların araştırılma
sını istiyorum. Sadece 400 milyonun kime verildi
ğini falan değil; firmaların olup olmadığını öğren
mek istiyorum. 

Bu işler yaptırıldı ise bile planlama bu işleri ne 
yapıyor, nerede kullanıyor?.. Ben bunların da araş
tırılmasını istiyorum. 

Bu firmalar hangi işi yapmaktadır, Devlete ne 
vergi ödemektedir bunlar? Bu 245 bin lira parayı 
alan su türibinieri etüdü yapan firma Devlete bu
gün kaç bin lira vergi vermektedir. Bunun araştı
rılma yapılmasını istiyorum, ve bunların sahipleri 
kimlerdir?... 

Bu sorunların hepsinin cevabi ka? anlıktır ve 
yoktur. Araştırma ele alındığı zaman hayalî mo
bilyalardan başka, nice hayalî işlerin deha yapıldı
ğı ve Devlet malının yağmalandığı ortaya çıkacak
tır. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca çeşitli firmalara 
dağıtılan konularda, fiyatlarda akıl durdurucu bir 
niteliktedir. İncelendiğinde açıkça görülmektedir 
ki, araştırma konularının tümü kamu kuruluşların
ca; yani işi verenlerce, işi veren firmaca yapılması 
gereken işlerdendir. Ancak, bu konular kamu kuru
luşlarınca yapılsaydı, kuşkusuz eş dost, dayı yeğen 
ve siyasal yandaşları zengin etme olanakları olmaya
caktı. 

Devlet Planlama Teşkilâtında çeşitli araştırma
lar için 4 milyon 385 bin lira alan Turnaş firması
nın patronu ve Genel Müdürü halen M.-llî Selâmet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan'dır. 
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245 bin. Türk liraya RCD ülkelerinde hidrolik su ; 
türbinleri etüdü yapan Ensa firmasının tek kişisi ve ı 
sahibi (Firma bir kişi ve tek hisse sahibi) Millî Se
lâmet Partisi Yozgat Senatörü Süleyman ErgnVdir. i 
Ergin, Planlamadan 245 bin lirayı aldıktan sonra 
bir yabancı firmanın komisyonculuğunu yaparak, i 
Devlete yağmur bombası satmaya çalışmış ve bu 
kürsülerden konuşma yaparak firmanın ve yağmur 
bombasının propagandasını yapmıştır. 

SET - Proje firmasının sahibi ve tek kişisi yine 
Millî Selâmet Partisi Milletvekili Turhan Utku'dur. 
Bu şahıs i96 bin Türk lirası almıştır. Bunların dı
şında kendilerine milyonlarca lira ödenen Metağ, 
Ay Yıldız ve Alaçam firmalarının sahipleri A. P. 
ve Millî Selâmet Partili kişilerdir. 

23 . 6 , i976 tarihli Devrim Gazetesinde 20 mil
yona yakın para alan Alaçam firması sahibi ispar-
taîı Mete Demirel'e. araştırmaların Hacı Ali Demi-
relden Muammer Dolmacrya götürdüğü tavsiye 
mektubu üzerine verildiği yazılmış, bu haber yalan
lanmamıştır. Muammer Doîmacı a günlerde Teşvik 
Uygulama Dairesinde görevlidir. Cephe Hükümetin
de BaymdirLk Bakanlığı Müsteşarıdır. Aynı gaze
tede Metag ve Ay Yıldız sahiplerinin ve Ti-rgut 
Özal'ın yakm dostları olduğu belirtilmiştir. B., hu-
<:us da yine yalanlanmamıştır. 

Bu konuların, siyasal yönü bir yana, bir de tek
nik yönü vardır. O da işler acısıdır. Yoktan var edi
len firmalarla imzalanan sözleşmelerde planlama 
yöneticileri öylesine maddeler koymuşlar ki, akıl 
ve mantık bunların hiçbirini almamıştır, örneğin; 
Ay Yıldız Fîrmasiyle imzalanan gizli «özleşmenin 
2 4 maddesinde her türlü masrafların fırmay? fatu
ra mukabilinde ödenmesi öngörülmüştür Görülü
yor ki, firma masraf tutarını getirecek, Devlet söz
leşme uyarınca ödeyecektir. Aynı maddede şöyle 
bir hüküm vardır: hukukçular iyi dikkat etsin lüt
fen: «Gayri muayyen masraflar zuhur ettiklerin
de beyan veya vesaik mukabilinde ilgiliye ödene
cektir.» Bu Denetleme raporundan oleiğimiz bö
lümler. 

Devletin beyan mukabilinde para ödemesi du
yulmuş, görülmüş ve anlaşılacak sey değildir. Bu 
imtiyazlılar, 2 milyon 606 bin lira Ay - Yıldız Fir
masına sağlanmış ve Devletin bu parası sadece be
yan mukabilinde ödenmiştir. 

ispartah Mete Demirci'm sahibi olduğu Alaçam 
Firmasına ödenen para ise, üç rapor için 19 222'957 
Türk lirasıdır. Bu, firmaya ve aspes konusunda üç 

rapor yazmış ve 20 milyon liraya yakın bir pa 
rayı almıştır. Yapılan sözleşmede tüm harita, rapor 
ve etütlerinin planlama tarafından sağlanmas;; ha
ritası, etüdü planlama tarafından hazırlanacak. 
Madde 3 A'da yazılı.) Sağlanması gerekli bütün ruh
satların, planlama tarafından alınması (Madde 3 B' 
de yazılı.) öngörülmüştür, 

Ayrıca 9 ncu maddede Alaçam Firmasına bağ
lı bütün personelin ücretlerinin, serbest meslek üc
retlerinin, yabancı jeologun döviz ücretlerinin tü
münün planlama tarafından ödeneceği belirtilmiş
tir, (Madde 13*te.) 

Alaçam tarafından üçüncü şahıslara yaptırıla
cak işlerle ilgili her türlü ücretin planlama tarafın
dan ödenmesini, 14 ncü madde de ise, çalışmaları 
yürütebilmek için lüzumlu her türlü vasıta, malze
me ve teçhizatın planlama tarafından Alaçam em
rine verilmesini, bu malzemenin veya kiraları ve
ya bakım ve teçhizatın satın alma bedelleri, ona
rım giderlerinin planlama tarafından ödenmesi ön
görülmektedir. 

Bütün bunların dışında sözleşmenin 9 ncu mad-
de:ininde, şöyle b;r hüküm yer almaktadır: «Bu 
meblâğı planlamanın uygun göreceği miktarı fir
maya döviz olarak ödenir.» Bir kamu kuruluşunun 
Türkiye'de yapılacak bir iş için Türk firmasına; 
hem de Türk firmasına döviz olarak ödeme yap
mayı kabul etmesi, yine ilk kez görülen bir sorum
suzluk örneğidir. Kendi Türk firmasına döviz ödü
yor: Türk parası olarak ödemiyor. 

Kalkınma fonundan toplam 27 874 867 lira alan 
Metag Firmasına Türkiye'de çinko, kurşun ve cıva 
yatakların <n bulma görevi Planlama tarafından veril
miştir. Bu ülkede Maden Tetkik Arama ve Etibank 
gibi kuruluşlar, sanki yokmuş gibi Planlamanın yöneti
cileri bu görevi de yandaş bir firmaya vermiştir. Bu 
firma ile de, ilginç sözleşme yapılmıştır. Sözleşme
nin ikinci maddesinde; «Sondajların EİEÎ» diyor 
bunu tam çıkaramadım ben... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Elek
trik İşleri Etüt idaresi.... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla.) — Evet, Sondaj
ların Elöktrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yapılma
sı öngör iilmüştür.» Gene aynı maddede Stolberg 
yabancı firmanın Metag'a yardımcı olacağı belirtil
miş, Metağ firmasını da 27 milyon liranın dışında 
1 290 000 Alman Markı ödenmiştir. Gene Metag fir
masına yardımcı olmak için EİEİ'ne toplam 7 700 000 
Türk lirası para ödenmiştir. 
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Görüldüğü gibi, Devletin bütün olanakları dost 
bir firma için seferber edilmiş, EÎEİ gibi kamu ku
ruluşları ile yabancı firmalara bile bu amaçla büyük 
paralar bu fondan ödenmiştir. 

Sözleşme uyarınca personel giderleri de gene 
Planlama tarafından karşılanmıştır. Bu konu ile ilgili 
Malîye Teftiş Kurulunca hazırlanan raporun ilgili 
bölümü aynen şöyledir: 

«Devlet Planlama Teşkilâtı ile Metag Firması 
arasında 3.3.1968 gününde çinko, kurşun 1.1.1969 
gününde cıva, 20.10.1969 gününde de bakır ve nikel 
araştırmalarına ilişkin sözleşmeler yapılmıştır. Ayni 
şirkete yaptığı ilk araştırmaları yaptırmak, gerek 
şirketin teknik elemanlarını kalite ve miktar bakımın
dan yeterlilikleri açısından, gerekse yaptığı işin nite
liği bakımından tam bir fikir sahibi olmadığı dikka
ti çökmektedir. Sayfa 13.) 

Nitekim Maliye müfettişlerinin bu kuşkusunun 
haklı olduğu sonradan ortaya çıkmış, şirketin ye
terli gösterdiği yatakların yetersiz olduğu anlaşılmış
tır. Firmanın verdiği rapor üzerine kurulan ÇÎN-
KUR'da üretime geçememiştir. Nikel araştırmasını 
tamamlamak mümkün olmamıştır. 

Halbuici, 2804 Sayılı Maden Tetkik Arama Ens
titüsü Kuruluş Yasasının Türkiye'de madencilikle il
gili tüm araştırma görevlerim", bu kuruluşa verdiği 
bilinen bir husustur. Eş, dost zengin etme uğruna 
yasalar böylesine bir kenara itilmiştir. 

Bunların da ötesinde kalkınma fonu icat edilene 
kadar Planlamada görevli bazı kişiler, bu tatlı ve 
kârlı işi görünce görevden ayrılmış, kendilerinin ve 
yakınlarının adına şirketler kurarak, dostluk ve ah-
bâblık ilişkileri oluşturarak, tatlı kârları paylaşarak 
proje almaya başlamışlardır. 

Planlama yöneticileri, özel şirketlere kendi görev
lerini yapmaları için bile para ödemekten çekinme
mişlerdir. Örneğin; yaş sebze ve meyve ihracatı ko
nusunda rapor yazıp, 60 bin Türk lirası alan TÜ-
DAŞ aslında bu amaçla kurulmuş bir şirkettir. Şir
ketlere kendi işi için araştırma ücreti ödenmesi ilk 

kez Türkiye'de görülmektedir. Bu konuda Teftiş Ku
rulu sayfa lO'da şöyle yazılmaktadır. 

«Devlet Planlama Teşkilâtınca teşvik ve uygu
lama Dairesinin talebi üzerine TÜDAŞ'a (Tarım 
Ürünleri Değerlendirme Anonim Şirketi), meyve ve 
sebze ihracâtını geliştirme konusunda 60 bin liraya 
bir araştırma yaptırılması onaylanmıştır. Ancak, 
TÜDAŞ Firmasının kendi iştigal konusunu çok il
gilendiren ve bizatihi kendisinin geniş ölçüde ya
rarlanacağı bir araştırmayı, Devlet Planlama Teş
kilâtı adına ücret mukabili yapması enteresan (ken
di yararlanacak, kendisinin yararlanacağı bir etüdü 
Devlet Planlama adına kendisi yapıyor), görülmekte 
ve akla eğer ücret almamış olsa bile, TÜDAŞ'ın fa
aliyetlerini geliştirmek için bu araştırmayı zaten yap
mak durumunda olup olmadığı sorusu gelmektedir. 
Bu haliyle ödenen bu ücret, firmanın araştırmalarının 
Devlet Planlama Teşkilâtınca subvansiyone edildiği 
kanısını uyandırmaktadır. 

Buraya kadar, kişilere ve yerli firmalara ödenen 
paraların bir bölümünü izledik. Akla hemen şu soru 
gelmektedir. Bunca milyonlar ödenerek bu firmalara 

i yaptırılan araştırmaların sonucu ne olmuştur?.. He-
| men söylemek gerekir ki, sonuç sadece bir «hiç» ol-
j muştur. Raporların bir bölümünün yanlış olduğu 
| daha sonra saptanmış, diğer bir bölümü ise, para-
; 1ar yerini bulduktan sonra rafa kaldırılmıştır. Ör-
| neğin, milyonlara malolan cıva araştırmasında sonu-
J cun yanlış olduğu, rezervlerin yanlış değerlen dirildi-

i ği ortaya çıkmış, ancak Devletin paraları yerini bul-
i 

muştur. 

Şimdi bu raporlar arşivlerde tozlanmakta ve 
olgunlaşmaktadır. 400 milyonluk Kalkınma Fonu
nun paylaşılması sadece yurt içinde kalmamış, yurt 
dışına da taşmıştır. Ne olduğu belirsiz birçok yaban
cı firmaya Devlet dövizleri oluk gibi akıtılmış, ka
pitülasyon dönemini hatırlatan ayrıcalık'ar bu fir
malara çekinmeden sağlanmıştır. Bu furyadan nasi
bini alan yabancı firmalar şunlardır. 
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Econom'ics 
Inl'İUigence 

Linıton 
Chemico 

Lea 
Tempe 
Erom 
Stolberg 
Trundle 
Basıcı 
Del monte 
Harvvood 
Bechtel 

Bechtel France 
Mr. Ole Hehveg 

Sand-D 
ESİ 
General Mining 
SPDA 

Tabigazdaa kimyevi madde imali, 
Gıda sanayinde yatırını imkânları 
Küçük Menderes etüdü 
Furfural boran imali, boraks ve 
petrol ürünleri etüdü 
Basra Akdeniz ulaşım etüdü 
Güney Doğu yatırım imkânları 
Yeraltı suyu projesi 
Zamantı Çinko kurşun etüdü 
Otomotiv Endüstrisi 
Meyve sebze ihracatı 
Konserve sanayi 
Otomotiv Endüstrisi 
Çukurova Bölgesel Kalkınma Pla
nı 
Irak'tan Türkiye'ye tabiî gaz nakli 
Güney Akdeniz sahillerinin kal

kınması 
Asfaltil etüdü 
Altın araştırması 
Bakır nikel etüdü 
Belek tatil köyü 

48.000 Sterlin 
100.000 dolar + 408.600 TL. 
267.100 dolar + 105.000 TL. 

65.000 dolar + 300.000 TL. 
165.000 dolar 
47.450 dolar 

1.290.000 Mark + 50.000 TL. 
82.000 dolar 

229.000 250 Mark 
50.000 dolar 
23.500 dolar 

350.000 dolar + 1.200.000 TL. 

275.500 dolar 
270.000 dolar + 80.000 TL. 

8.200 dolar 
4.000 dolar + 

360.000 dolar 
58.000 dolar. 

10.000 TL. 

Zamanın A. P. İktidarı ve yöneticileri yer'i fir
malarda olduğu gibi, yabancı firmalarda da hiçbir 
araştırma yapmadan rasgele firmalara araştırma ve
rebilmiştir. 

Bu firmalarla hazırlanan sözleşmeler ise, gerçek
ten utanç vericidir. Cumhuriyet döneminde ilk kez 
A. P. İktidarı döneminde yabancı firmalara araş
tırma sağlayan komisyoncular türemiş ve bunlar 
temsilcisi oldukları yabancı firmalara yüklü araş
tırmalar koparabilmek için planlamanın kapısını 
aşındırmaya başlamışlardır. 

Burada, bu araştırmaların bu firma ve komis
yonculara «ne» karşılığında verildiğini söylemeye 
gerek yoktur. Aşağıda bazı sözleşme örneklerini ver
diğimiz zaman durum daha iyi anlaşılacaktır. 

İşi alan N. D. LEA Firması. 
Konu : Basra Akdeniz Ön Fizibilite Etüdü. Üc

reti : 65 000 dolar ve 300 000 TL. net. Bu işi alırken 
şu sözleşme yapılmış: 

«Sözleşme madde 3: 1 — Ankara'daki çalışma 
süresince D.P.T. LEA firmasına Ankara'daki ofisin
de çalışma imkânı verir ve iki yabancı personel temin 
eder. 

Madde 3: 2 — 4 aylık süre içinde D.P.T bir 
sekreter, bir proje irtibat mühendisi ve bir iktisatçı 

temin eder. (Bütün ücretler planlama tarafından 
ödenmek üzere) Buna e*k olaraik D.P.T. 4 ay süre 
ile çalışacak yüksek mühendis, iktisatçı, gerektiği ka-. 
dar memur tayin edecektir.» 

Görüldüğü gibi, tüm masraflar Planlama tara
fından yapılmış, Tüfk personeli işi yapmış, yabancı 
firma ise sadece paraları almıştır. 

İkinci örnek : 
İşi alan Economics İntelligence Firması. Konu : 

Ta'biî gazdan kimyevi gübre imali ve konserve sa
nayi. Ücret : 48 000 sterlin net. 

Bu sözleşmede iş verenin, yani Planlamanın kim
liğinin gizli tutulması yazılmaktadır, işi veriyor, be
nim kimliğim gizli tutulacak, benim verdiğim bilin
meyecek, diyor. Yine bütün masraflar Planlama ta
rafından ödeneceik, ayrıca firmanın payına düşen 
paradan başka 37 500 lira da Ankara da Seda fir
masına ödenmesi öngörülmeiktedir. Seda firmasına 
37 500 liranın ne maksatla verildiği, komisyon ücreti 
olup olmadığı sözleşmede belirtilmemiştir. 

Üçüncü Örnek : 

İşi alan : STOLBERG FİRMASI. 
Konu : Zamantı bölgesi çinko, kurşun etüdü. 
Ücret 1 290 000 Mark net. 
«Madde 2 — Stolberg Müşavir mühendis olarak 

Metag firmasına yardımcı olacaktır.,» 
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Görülüyor ki, Metağ firmasına bizim usta yöne
ticiler ve planlamacılar 1 290 000 marka müşavir 
mühendis tutmaktan çekünmeme&tedir. Ayrıca bu iş 
için şu ek ödemeler yapılmıştır. 

7 Adet personelin izin yolculukları dahil Türkiye 
gidiş dönüş uçoik biletleri, Türkiye'deki yolculukla
rın 1 nci mevki masrafları, iaşe, ibate masrafları.. 

«Madde 8 — Ödeme net olup bütün vergi, resim 
ve harçlar D.P.T. na alîttir.» 

İşi alan : Mr. Ole Helvveg Firması. 
Konu : Türkiye'nin Güney sahillerinin kalkın

ması: Ücret 270 000 dolar net ve artı 80 000 TL. net. 
«Sözleşme madde 5 : 2 — Devlet Planlama Teş

kilâtı, Ole Helweg firmasına Türk Hükümetinin ve 
ilgili dairelerin muhtelif kaynaklardan elde edilen 
bütün bilgileri, malumat ve haritaları, raporları te
darik edecektir.» Ne isterse, Hükümet verecektir. 

«'Madde 6 : 1 — Araştırma süresi sekiz aydır.» 
«Madde 7 : 2 — Bütün vergiler, damga resim

leri, harçlar ve diğer masraflar Planlamaya aittir. 
Ödemeler net olacak, bunlardan vergi, tasarruf bo
nosu kesintisi yapılamayacaktır». Yani, herkes duru
munu garantiye alıyor. 

«Madde 8 — Kesin rapor, Mr. Ole Helvveg ta
rafından teslim edildikten 45 gün içinde tasvip edi
lecektir.» 

Görüldüğü gibi, aylık çalışması Türk Devletine 
35 000 dolara mal olan bu sıradan Danimarkalı mi
mar, net 270 000 dolarımızı alıp gitmiştir. Mr. Ole 
270 000 doları alıp giderken bizim Planlama Teşki
lâtının akıllı yöneticileri ve Devleti o günlerde yöne
tenler bu raporlar sayesinde Türkiyede 270 000 kişi
ye, (ki, bu o zaman gazetelere de yansımıştı) istih
dam olanağı sağlanacağını ve yılda 390 milyon do-
5ar döviz geleceğini çekinmeden iddia ediyorlardı. 

Mademki araştırılmış; bu hayal âleminde gezen
lerden şjimdi soruyoruz: Bu 270 000 istihdam ola
nağı ve 390 milyon dolar döviz kaynağı getiren iş
ler nerededir? Mr. Ole'in raporuyle kurulan ve «390 
milyon dolar getirecek» dediğiniz, gazetelere o za
man verdiğiniz şey nerededir? Şimdi, ben, Hükümet
ten bunu soruyorum... 

Bu işi yaptıranlara göre, Mr. Ole'ye verilen her 
bir dolara karşılık bir Türk vatandaşı iş sahibi ola
caktı. Bırakınız, her dolara bir kişinin iş sahibi okna-
sını,270 000 dolara bile bir iş sahibi olamadı. Çünkü 
rapor işleme konmadı. 

îşi alan: Bechtel firması. 
Konular : Tabiî gaz ve Çukurova Bölgesi Kal

kınma Planı. 

Ücreti . 607 500 dolar net ve artı 1 200 000 TL. 
net. Ödenmiş. Bechtel firması, CIA eski şeflerinden 
John M. Cone'nin firmasıdır. Bu firma Türkiye'ye 
de el atmış ve Planlamadan iki adet araştırma kopa-
rabilmiştir. Bunlar, Çukurova Bölgesel Kalkınma 
Planı, bu dönemden önce hazırlanmış olduğundan; 
yani, bu ihaîe yapılmadan önce hazırlanmış oldu
ğundan, bu firma, raporu îngülizceye çevirerek; yani, 
bizüm mühendislerin hazırladığı raporu sadece İn-
gilizceye çevirerek Planlamaya yeniden sunmuş ve 
kabul ettirmiştir. Yapılan sözleşme gereğince bütün 
Ibeîge ve bilgiler Devlet Planlama Teşkilâtınca topla
nacak, firmaya verilecek, ayrıca Devlet Planlama 
Teşkilâtınca toplanacak, firmaya verilecek, ayrıca 
Devlet Planlama Teşkilâtı, eğitilmiş altı teknik per
soneli firmanın emrine verecektir. (Kendi eğitilmiş 
altı teknik personelini bu firmanın emrine verecek
tir.) Bütün vergi, resim ve harçlar, Devlet Planlama 
Teşkilâtı tarafından ödenecektir. 

Sözleşmenin 11 nci maddesi son derece ilginç ve 
açık bir kapitülasyon örneğidir. îşte maddenin oriji
nalini okuyorum: 

«Anlaşmazlıklar Cenevre'de Milletlerarası Ticaret 
Odalarında ve Milletlerarası Ticaret Kanununa göre 
halledilecektir.» Buna benzer hükümler, BASICO fir-
masıyle imzalanan sözleşmede de yer almıştır. 

«Madde 7. — Sözleşmeden doğacak herhangi bir 
uyuşmazlık, nihaî olarak Paris'teki Uluslararası Ti
caret Odasında halledilecektir.» 

Kendilerine «Milliyetçi» sıfatım takan insanların 
milliyetçilik anlayışı bu maddelerden çok iyi anlaşıl
maktadır. Bunlara en güzel yanıtı yine Teftiş Kurulu 
raporundan aldığımız şu bölümler vermektedir. Yani, 
o zaman çalışan Tefiiş Kurulundaki namuslu görev
liler vermektedir. Aynen, o tarihteki Teftiş Kurulu
nun raporunu okuyorum: 

«Sözleşmelere, doğacak uyuşmazlığın hakem eliy
le çözümleneceğine dair hüküm konulmasına son ve
rilmelidir. Taraflardan birinin Devlet olduğu düşünü
lürse, Devletin kendisinin taraf olduğu bir uyuşmaz
lığı kendi adlî sisteminin temel unsuru olan mahke
meleri dışında çözümlemeyi tercih etmesi savunula
maz» diyor. Bunu, Maliye müfettişlerinin raporundaki 
bölüm olarak okudum. (Sayfa : 17.) 

Bir Türk kamu kuruluşunun Türkiye'de yazılacak 
rapor için Cenevre'ye ya da Paris'te yargılanmayı ka
bul etmesi, bazı kişilerin ya sahte m'ilîıiyetçi olduğu
nu, ya da gerçek milliyetçiliğin ne olduğunu bilmedi-
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ğinı göstermektedir. Ne yazık ki, Türk bürokrasisi 
içinde bu acı örneklerin sayısı pek çoktur. 

A. P. iktidarı zamanında çarçur edilen 400 mil
yon liranın denetim raporundan yer yer örnekler ver
dim. Şimdi, ilginç bir örneği yine 5 - 9 - 4 sayılı Tef
tiş Kurulu raporundan alalım : 

«Devlet Planlama Teşkilâtınca Engineering Ser
vices International firmasına bir altın araştırması yap
tırılmış ve firmaca 8 . 5 . 1969 günlü rapor tevdi 
edilmiştir. Ancak, o zaman adı geçen firma ile yapı
lacak sözleşmenin henüz tamamlanmadığı anlaşılmış
tır.» Firma incelemeyi yapmış, raporu vermiş, işi bi
tirmiş; fakat bakmışlar ki, sözleşme hâlâ yapılmamış. 
Sözleşme yapılmadan yabancı bir firmaya etüt yap
tırılmış... Nasıl etütse bu? «iş bitip rapor teslim edil
dikten sonra firma ile 23 . 12 . 1969 günü sözleş
me yapılmış (oysa öbürü 8 . 5 .1969'du) ve sözleşme
nin 5 . 1 . 1975 günü Sayıştayca tescil edildiği görül
müştür. Ödeme ancak bu tarihte gerçekleşmiştir.» Fir
maya parayı ödeyememişler. «Henüz ortada tamam
lanmış bir sözleşme bulunmadan üçüncü şahıslara iş 
yaptırılması ve bilâhara yapılan işin bedelinin son
radan yapılan sözleşme uyarınca ödenmesi, Teşkilâ
tın araştırma konularında ne derecede azade ve hiç 
•bir usul ve şekle riayet etmeden hareket etme tema
yülünde olduğunu göstermektedir.» (Teftiş raporu, 
sayfa : 9). 

Benden önce araştırma yapanlar, bilmiyorum, bu 
sayfaları okudular mı? 

Devlet Planlama Teşkilâtı ile Lidton arasından im
zalanan sözleşme ile Devlet Planlama Teşkilâtının 
yapacağı iş karşılığında Lidton'a 100 000 dolar öde
meyi kabul etmiştir. Sözleşmeye göre Lidton'un yapa
cağı iş, iki safha olarak isimlendiriimekte ve sözleş
menin 1 - 3 maddesinde «ikinci safhasındaki araş
tırmaların yapılması için yetki vermekle Devlet Plan
lama Teşkilâtı üçüncü safhaya girişmek hususunda 
taahhüt altına girmiş olamaz» denilmekteyse de 2 - 5 
maddesinde Devlet Planlama Teşkilâtının Lidton'a 
Türkiye'de yaptığı masraflar için 50 bin doların Dev
let Planlama Teşkilâtına, üçüncü safhanın uygulama 
kontratının bir kısmını geri vereceği belirtilmektedir. 
Sözleşmenin hükmüne dayanılarak Lidton'a iş bedeli 
olarak 100 bin doların dışında ödünç olarak 50 bin 
dolar karşılığı Türk Parası ödenmiş ve üçüncü safha 
için uyuşma sağlanmadığı için bu para Lidton'dan ge
ri alınmıştır. 

İkinci safhanın yapılması için ortada daha bir an
laşma yokken bir yabancı firmaya 50 bin dolar vere
rek üçüncü safhadaki bir işe geçilmiş, para ödeme 
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güçlüğü sebebiyle bu para tekrar geriye alınmıştır. 
Devlet parasının böylesine çarçur edilmesine hiç 

>bir yetkili «dur» dememiştir. Biri gelmiş 4 bin do
lara, dünyanın en ucuz altın araştırmasını, sözleşme
sini yapmadan ve para almadan hazırlayıvermiştir. 
Bir diğer firmaya 50 bin dolar ödenmiş ve geri alın
mamıştır. Bir başka iş Pakistanlı bir kimseye verilmiş, 
maddî durumu Devlet kesesinden bilerek düzeltilmiş
tir. 

Şimdi bu raporların sonucu ne olmuştur? «Bir 
hiçten ibarettir.» Nerededir 58 bin dolar ödenerek 
SPDA Firmasına verilen Belek tatil köyü? Türkiye' 
de böyle bir köyü bilen var mı bilmiyorum. Nere
dedir 165 bin dolara Tempo Firmasına etüdü yaptı
rılan Güneydoğu Anadolu yatırımları? Nerededir 
Güneydoğu Anadoludaki yatırımlar? Nerededir 270 
bin dolara Mr. Ole'ye yaptırılan Akdeniz Projesi ve 
nerededir diğerleri? 

Kalkınma fonu, araştırma yapmak bahanesi ile 
kurulmuş, ancak kurulduğu andan başlayarak eş, 
dost zengin etmek için bir araç olarak kullanılmıştır. 
Siyasal iktidarlar yandaşlarına bu fondan ödemeler 
yapmaktan sakınca görmemiştir. Örneğin; Irmak Hü
kümeti bakanlarından Baran Tuncer'e eğitim işleri 
için 12 bin, Sefa Reisoğlu ile kardeşi Sezai Reisoğlu' 
na toprak reformu çalışmaları için 30 bin Türk lirası 
ödenmiştir. 

Cephe Hükümetinin Maliye Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sekip Altay'a toprak reformu çalışmala
rına yüksek katkılarından ötürü 32 bin lira ödenmiş
tir. 

Kalkınma fonu öylesine ters amaçlarla kullanıl
mıştır ki; planlamada görevli olan bazı kişilere gö
revleri gereği yapmakla yükümlü oldukları işler için 
paralar ödenmiştir. Bunun da dışında, fonun amacı 
ile uzaktan yakından ilişiklisi olmayan konulara para
lar ayrılmıştır. Örneğin; İçişleri Bakanlığı emrine 
300 bin, MİT Müsteşarlığı emrine 47 750 lira veril
miştir. Kalkınma fonu ile İçişleri Bakanlığının, Dev
letin İstihbarat Teşkilâtının ne ilişkisinin olduğunu 
öğreneceğiz; onun için bu araştırma önergesini ver
dim. 

Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Kalkın
ma fonu Devlet parasının paylaşımında bir utanç 
ve sorumsuzluk örneğidir. Devletin kaynakları ser
maye işbirlikçisi siyasal iktidarların yönetime getir
diği belli kişilerin sıçrama tahtası olmuş, yabancı yan
daşlara bol keseden dağıtılan, kimini zengin ederken, 
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kımmı de Cephe Hükümetinde genel müdür, müste
şar ve bakan yapmıştır. 

Buraya kadar söylediklerimi genellikle araştır
maya konu yaptığım yazıdan aldım. Görülüyor ki, 
konu araştırmayı gerektirmeyecek kadar ayıktır ve 
kesindir. Zaten Devletin denetleme örgütü denet
lemiş, yanlışlığı, usulsüzlüğü, yasa dışı tüm işleri 
saptamış, kalem kalem ilgililere vermiş, sadece ilgi
liler bunların gereğini yapmamış. Biz burada bunla
rın yapılmadığına değiniyoruz. Yağmanın nasıl ya
pıldığı, yağmayı kimlerin yaptırdığı ortadadır. 

Dünyada yağmaların, yolsuzlukların güncelliğini 
sürdürdüğü, hesabının görüldüğü bir sırada bu ilginç 
konunun üzerinde önemle duracağınıza ben inanıyo
rum. 

«Devlet malı deniz, yemeyen domuz» sözünü biz 
çok eskilerden duymuş; ama hiç bir dönemde bu 
denli uygulandığını görmemiştik. Akla hayale gelme
yen yollarla Devlet malı yağma edilmektedir. Eşe, 
dosta, biraderlere, yeğenlere, namaz saflarına birlik
te duranlara dağıtılmaktadır. 

Hayalî evrak düzenleyerek ihracat yapanlara, «Bra
vo adama, bu düzende ancak böyle yapılır» diyenle
ri görüyoruz. 

Sanki demokratik düzen bu yönde ilerliyor bizde. 
Bütçede yaratılan fonlar sırf yağmalar için konmuş
tur. Kim bilir bakanların emrine verilen fonlardaki 
milyonların ve milyarların öyküsünü ileride nasıl 
duyacağız? Bu ise 400 milyon liranın öyküsüdür. Mil
yonların kimlerin cebine indiğini nasıl göreceğiz? 
Hizmete alımları yolu ile büyük yolsuzlukların, bü
yük vurgunların olduğunu duyuyoruz, Ço'k basit iş
ler için, plan ve projeler için büyük paraların öden
diği, vurgunların vurulduğu ve bunların çeşitli yol
larla pay edildiği söylenmektedir. Bunlar sadece söy
lenti de değildir. Belgeleriyle ortadadır. Bütçe gö
rüşmelerinde bunlardan söz ettiğim için, Maliye Ba
kanı Teftiş Kurulu üyelerini sıkıştırmış; «Bunları 
nereden biliyor?» demiş. «Niyazi Unsal bunları ne
reden aldı?» demiş. Demek Sayın Bakan yağmanın 
yapılmasını önemli görmüyor, yağmanın duyulması
nı, açığa çıkarılmasını önemli görüyor. Halbuki, Ma
liye Teftiş Kurulu raporlarında bu yolsuzlukların, bu 
yağmaların, bu vurgunların çoğu bir bir dile getiril
miştir. Hepsine akılcı ve namuslu öneriler verilmiş
tir. Teftiş mekanizması namusluca görevini yerine 
getirmiştir; ama o raporları uygulayanlar, o rapor
ları değerlendirenler işi örtbas etmekten öte hiç bir 
iş yapmamışlardır. 

Onun için duyulmasını, bilinmesin;, üzerinde du 
rulmasını istememektedirler. Maliye Bakanı da bun
lardan biridir; adını başında okudum. Kaçakçıların, 
sahte ihracatçıların avukatlığını yapmaktadır. İşte 
bu işte de enine bokuna onun adı geçmektedir. 
Maaşından Devlete vergi vermeyen bir insana bunu 
çok görmüyorum; ama Yüce Senatonun konunun 
üzerinde ısrarla durmasını istiyorum. Belli ve bel
geli bir yağmanın işlem görmesine karar vereceksi
niz. Belli ve belgeli bir yağmanın hesabının sorulma
sına, burada işlem görmesine karar vereceksiniz. Sa
nıyorum; burada ismi geçen üyelerin ve kişilerin, 
içinde bulunduğu parti üyeleri de bize katılacaklar
dır. Aksi takdirde, kendileri de. partileri de zan al
tında kalacaktır. 

Kişilerin aklanması, iddiaların ortaya çıkması 
için teklifime katılmanızı ve teklifimi destekleme
nizi istiyor, hepinizi saygiyle selâmlıyorum. (C, H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Sayın üyeler, 
Saym Süleyman Ergin, şahsına sayın Unsal ta

rafından sataşma olduğundan bahis ile söz istemiş
tir. Ne konuda sataşıldığı kanaatindesiniz sayın 
Ergin, buyurun efendim. Oradan izah buyurun 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim. 
benim seçimden önce serbest meslek «ahibi iken 
aldığım proje ile ilgili yalan yanlış beyanlarda bu
lundu, tamamen hilafı hakikattir, birbirine karıştır
malar olmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum^ — Araş

tırma yapıldığı zaman belli olur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
Buyurun. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 

Biraz önce Sayın Ünsal'ın vermiş olduğu araş
tırma önergesiyle ilgili konuşmasını dinledik. Her
hangi bir şeyi; hele bahsettiği mevzuda en ufak bir 
tercübesi olmayan, ilgisi olmayan, anlamayan bir 
kişinin bir şeyi yıkması, bir şey hakkında çok kötü 
sözler sarfetmesi çok kolaydır. Bir hizmeti kötüle
mek, bir fabrikayı yıkmak bir an meselesidir; fakat 
o fabrikayı yapmak için, o fabrikayı mükemmel ima
lât yapar duruma sokmak için neler ister; bunu bil
meyen kişi, tabiatiyle onu yıkmasını, velevki sözle 
dahi olsa yıkmasını gayet çabuklukla başarabilir. 
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Bir fabrikayı yapmak için mükemmel bir araş
tırına yapmak lâzımdır, mükemmel bir proje yap
mak lâzımdır, tecrübeli elemanların gerek kuru
luş safhasında, gerek işletme safhasında bilgilerin
den çalışmalarından istifade etmek lâzımdır. İyi 
malzeme ister ve bütün bunları yapmak iyi eğitim
le ve zamanla, parayla olacak işlerdir; fakat bütün 
bunları kötülemek, bir anda yerin dibine batırmak 
için hiçbir zaman bu kadar büyük çalışmaya ihtiyaç 
yoktur. 

Geri kalrmş Türkiye'nin süratle kalkınması için 
elbetteki büyük yatırımlar yapmak, süratli yatırım 
yapmak lâzımdır. Yatırım için ise, geçerli proje lâ
zımdır. Geçerli proje, tecrübeli eleman ve büyük 
tecrübeler ister. Proje için araştırma lâzımdır. 

Hepiniz'in hatırlayacağı üzere, 10 - 15 sene ev
vel; yani 1960'tan sonraları Türkiye'nin kalkınma
sına yardımcı olacak büyük yatırımlar içi.ı bü
yük projeler yapacak hiçbir proje müessesesi yok
tu. Keban projesi için (Tahkik edebilirler) Elektrik 
Etüde 5 milyon lira para verildi, sırf Ebasko'da pro
jesi yapılsın diye. 

Hele hele" dışarıdan kredi isteyen büyük yatırım
lar için kredi verecek müesseseler mutlaka geçerli 
proje istiyorlardı ve hatta bu projelerin tecrübeli 
firmalarında yapılmasını dahi şart koşuyorlardı. 

Tabiatiyle, geri kalmış Türkiye ilerlemek için 
bunların birçoklarına katlanmak mecburiyetindeydi 
ve o açıdan 5 milyon lirayı Ebaskoya vermek duru
munda kaldı. Bu misallerin sayılarını artırmak müm
kündür ve çok kolaydır. TÜMAŞ müessesesinin ku
ruluş sebebi de budur. TÜMAŞ müessesesi, sırf Dev
letin yapacağı büyük yatırımların projeleri için dı
şarıya büyük miktarda dolarlar ödememek için Dev
letin bazı müesseselerinin iştirak ettiği bir kuruluş 
olarak teşekkül ettirilmiştir ve bugün 150'den faz
la proje yapmıştır, yaptığı projelerle Dünya Ban
kasından birçok kredilerin alınmasına vesile ol
muştur. Bu sayede bu projeler için dışarıya'milyon
larca doiar akmasını önlemiştir; fakat gel gör ki, 
bütün bunları etüt etmeyen, bunlardan haber* ol
mayan kişilerce, yine kasıtlı olarak bunu kötülemek 
çok kolaydır. 

Özel proje büroları bunun için desteklenmiştir ve 
bu proje için 400 milyon lira ayrılması Türkiye'de 
özel proje bürolarının gelişmesi için teşvik unsuru 
olarak kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, şahsınıza vaki sataş
mayla ilgili nedir efendim? 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Geli
yorum efendim. 

Bunlardan bir tanesi de bendenizin projesi. Ben
deniz 1969'a kadar 14 yıl Devlet hizimetinden çalıştık
tan sonra, 1969 yılında istifa etmiş ve serbest hayata 
atılıp bir proje bürosu kurmuşumdur. Mesleğim ma-
kina mühendüsiiiği ihtisas dalım su türbinleridir. 
Serbest proje bürosu kurduğum sene ilk aldığım pro
jeden birisi, RCD Memleketlerinde Su Türbinleri 
imalât Sanayii Fizibilite Araştırmasıdır. Bu araştırma 
için Devlet Planlama Teşkilâtı mezkûr fondan ge
rekli anlaşmaya göre bu projeyi ihaleye çıkarmıştır. 
Proje için teklifler gelmiştir, belli başlı 4 teklif gel
miştir. Birincisi Pakistan teklifi, 500 bin lira; ikin
cisi ingiliz'lerin teklifi, 1,5 milyon lira; üçüncüsü bir 
Türk firması, Ayyıldız Firması 700 bin lira; dördün
cüsü bendenizin firması ENSA, 245 bin lira. 

Bütün bunlara rağmen Devlet Planlama Teşkilâ
tı bununla da yetinmemiş, referans istemiş ve bu işi 
yapmak için bu tecrübeyi nerede edindiğine dair bir 
biyografi istemiş, neticede, hem ucuzluk, hem de ka
lite bakımından bendenizin projesi uygun görüldüğü 
için, ihale sonunda bana kalmıştır; ama gelin gö
rün ki, işin öteki tarafını göstermeyip, 245 bin lirayı 
bir yağma imiş gibi göstermek, en basitinden ahlâk
sızlıktır... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ergin, Se
natoda hangi dille hitap edileceği malumlarınızdır, 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN E. ERGÎN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Hele hele bunu yağmur projesiyle birleştirmek 
kadar acalplik tasavvur edilemez. 

Çünkü, bendeniz bu projeyi 1969'da aldım; yani 
RCD Memleketlerinde Su Türbinleri imalâtı Sanayi 
Projesini 1970'de teslim ettim. Yağmur projesini an
cak 1972'de çıkardım. Hiç bir ilgisi yoktur. 

Bendeniz bu hikâyeyi Bütçe Komisyonunda an
lattığı zaman kendisine de anlattım, dinlediler, üste
lik «Haklısm»da dediler; fakat ne gariptir ki, bu 
araştırma önergesini getirmiş olabilir, ama bu mü
nasebetle tekrar bu konuya, aynı iftiraya, aynı den
sizliğe tevessül etmesi hakikaten hayret vericidir. 

Diğer projelerimden biri de, Ahmet Rumeli'nin, 
yaptığı 15 bin liralık îzaîatör imalâtı Projesi'dir ki: 
bu proje için 100 bin liralık projeler mevcutken ve 
bu fiyata yaptırmak mümkünken, Devlet Planlama 
Teşkilâtı hakiki mütehassısını ve 15 bin liralık bir 
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fiyatı seçme dirayetini göstermiştir; fakat tabiatiyle 
bunları kötülemek her zaman için mümkündür. 

Ben bunu bir senatör arkadaş olarak, hele hele 
vaktinde ikaz edilmiş, iç yüzü anlatılmış bir kişi ola
rak, Sayın ÜnsaFa yakıştıramıyorum. Biz bu önerge
lerin kabul edilmesini ve hakikatin su yüzüne çık
masını her zaman canı gönülden isteriz, destekleriz 
ve yalancılar da meydana çı'ksm, memleketi yapmak 
için değil yıkmak için kimlerin çalıştığı hakikaten 
meydana çıksın. 

Saygılar sunarım. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Basjkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, soru sormak im

kânı yok usulümüze göre. 
Buyuran Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sözlerini aynen 

yazdım, «Ahlâksızlık, densizliktir bunları açıklamak» 
dediler. 8u sözlerini geri alsm, aksi halde söz istiyo
rum. Şahsıma söylenmiş sözler olarak telâkki edi
yorum; cevap vereceğim, ahlâksızhğm ne olduğunu 
şimdi açıklayacağım. 

BAŞKAN — Etendim, müsaade buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ahlâksızlığın ne 

olduğunu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sayın 

Ünal, müsaade buyurun, yerinize oturun. Çok rica 
ediyorum, oturun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunları geri al
sm, yoksa cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Ben kendilerini, o sözü söylediği 
zaman ikaz ettim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Ne cevabı 
verecekmiş?.. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Ergin. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Daha fabrika

nın kapısını açmadım. Açtığım zaman çok şeyler çı
kacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, rica ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben rapor oku

dum, rapor.... 
BAŞKAN — Sayın Unsal, istirham ediyorum 

efendim. Sayın Unsal, sizden çok rica ediyorum, din
leyiniz lütfen. 

Sayın Ergin bu şekilde bir beyanda bulunduğu 
zaman ben kendilerini temiz dille konuşmaya davet 
ettim, özür dileyip, teşekkür ettiler. Kendileri o sı
rada kasıtlarını aşan bir beyanda bulundukları kanaa
tine vardılar ki, benim ikazım üzerine o tepkiyi 

ı gösterdiler. Onun için, Başkanlık Divanı bu şekilde 
I meselenin halledildiği kanaatindedir. 
I Sayın üyeler, konuyla ilgili biraz evvel yüksek 
I huzurlarınızda şifahî bazı itirazlar ileri sürüldü. Bu 
I Kirazlar, aynı konuda Türkiye Büyük Millet Mecli-
I sinde bir soruşturma yapıldığı ve soruşturma yapıl-
I ması hususunda teklif gittiği; ancak soruşturma ya-
I pılmasına mahal olmadığına karar verildiği, şeklin-
I de idi. 
I Sayın Tuna, o, şekilde değil mi?. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
I Evet, öyle. 

BAŞKAN — Bundan bahisle Sayın Ahmet Nus-
I ret Tuna tarafından bir önerge verilmiştir. Evvele-
I mirde bu önergeyi Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
I sunuyorum. 
I Yüksek Başkanlığa 

Sayın Niyazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâ
tınca kurulan «Kalkınma Fonu»na ayrılan 400 mil-

I yon liranın dağıtım şekli hakkında Senato Araştır-
I ması isteyen önergesinin, aynı mevzuda daha önce 

soruşturma yapılıp yapılmadığının tahkikinden son
ra oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nüsret Tuna 

I BAŞKAN — Sayın arkadaşımızın vermiş olduğu 
I böyle bir önerge vardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öner-
I ge hakkında.... Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bu 
I önerge ne okunur, ne de oylanabilir. Yasama dene

timini engelleyici niteliktedir, maksatlıdır. Bu sebep -
I le, eğer bir işlem yapacaksanız, önerge üzerinde söz 
I talep ediyorum. Sanıyorum ki, sizin hukuk bilginiz 

ve Başkanlık dirayetiniz bu önergenin hiç bir şe-
I kilde verilmemiş olmasını saymanızı gerektirir. Çün-
I kü, Anayasaya aykırıdır. 

I BAŞKAN — Efendim, bir saniye. Ben önerge 
j hakkında bir işlem yapılıp yapılmayacağı hususunda 

herhangi bir fikir izhar etmedim. Ancak, Başkanlık 
I Divanına verilen önergelerin okunması gereklidir. 
I Zabıtlara geçmesi açısından bendeniz bu önergeyi 
I okudum. 
I Başkanlık Divanının bu husustaki görüşünü arz 

ediyorum : 

I Araştırma ve soruşturma ayrı ayrı maksatlara 
matuf birer çalışma sistemidir. Soruşturma, birtakım 

I yetkililerle ilgili cezaî müeyyideleri derpiş etmek üze-
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re yapılan bir işlem; araştırma ise, Yüce Genel Ku
rulların yalnız ve yalnız bilgi almalarını istilzam eden, 
o neticeyi doğuran bir işlemdir. Onun için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu konuda bir soruşturma 
yapılıp yapılmamasının Yüce Genel Kurulumuzda 
bu konu hakkında araştırma komisyonu kurulması
na mani olmayacağı kanaatinde ve İçtüzüğümüzün 
amir hükmüne; yani konuşmacı konuştuktan ve yet
kili Bakan konuştuktan sonra önergenin oylanacağı 
hükmüne dayanarak, bu konuda müzakerenin ve 
muamelenin devamına Başkanlık Divanı karar ver
miştir. Bu şekilde muamele devam edecektir efendim. 

Hükümet adına cevap verecek bir sayın üye?.. 
Yok. 

Araştırma Komisyonu kurulması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.. 
Araştırma Komisyonu kurulması hususu kabul edil
miştir. 

Lütfen komisyon adedini rica ediyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 15 üyeden 

kurulmasını teklif ediyorum. 
BAŞKAN — 15 kişi olarak teklif ediliyor efen

dim. 
Komisyonun 15 kişiden müteşekkil olarak kurul

ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 15 kişi
lik bir komisyon kurulacaktır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, bazı okullara ve bu okullardaki öğrenci
lerin devanı durumlarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/34) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?... Yok. 
W. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

di Ozer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/35) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?... Yok. 
/ / . —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Buradalar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Hükü
met adına cevap verecek, İçtüzükteki hakkım kulla
nacak bir üye var mı acaba? 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına bir sayın 
Bakan yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzin verirseniz Sayın 
Başkan, bu konuyu Başkanlık Divanında görüşüve-
rin; önemli konularda tek taraflı kalmamak üzere, 

i bir Hükümet üyesinin bulunması sağlansın ki, Genel 
I Kurul önergenin kabul edilip edilmemesi konusunda, 
I yalnız önergeyi veren veya verenlerden birini değil, 
I Hükümeti de dinledikten sonra sağlıklı bir oy kullan-
I ma imkânına sahip olsun. 
I Bu nedenle bu maruzatımın ilgililere duyurulma-
I sim ve bir defaya mahsus olmak üzere kullanılmak 
I üzere görüşmenin tehirini rica edeceğim Sayın Baş-
I kan. Bu husus hakkında özellikle ilginizi ve girişim-
I lerinizi rica edeceğim. 

I BAŞKAN — Sayın Atalay bu konuda Yüce Ge-
I nel Kurulun kararları vardı. Danışma Kurulunun ka-
I rarı Yüce Genel Kurulda kaibul edildikten sonra, 
I onun paralelinde Hükümet Başkanlığına hem sorula-
I rın günleri, hem araştırma önergelerinin günleri ayrı 
I bir yazı ile ve özellikle bildirilmişti. Bunun dışında, 
I yine Başkanlık Divanı, işlerin bitirilmesi için gerekli 
I girişimlerde bulunmayı kendisine bir vazife telâkki 
I eder. Ancak, siz de takdir buyurursunuz ki, hatır-
j latmadan başka bizim bir yetkimiz yoktur. Hatır -
[ latma yapılmıştır. Siz görüşmüyorsunuz. Önergenizin 
I bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmesini.. 

I SIRRI ATALAY (Kars) — Son defaya mahsus 
I olmak üzere Sayın Başkan, Hükümet anlayış göster -
I sin. Eğer Hükümet varsa tabiî.. 
I BAŞKAN — Erteliyoruz efendim. 

i 12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
I Atalay'in, çocuk mahkemeleri kurulması konusun-
I da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 
t BAŞKAN — Sayın Atalay, bu konuda da mı erte-
I leme istiyorsunuz? 

I SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, aynı 
I konuda eğer Türkiye'de Cumhuriyetin Hükümeti var-
I sa, gelir denetimi karşılar. Yoksa, yok olan bir Hü-
I küm etle ben görüşmek istemiyorum. 
I BAŞKAN — Şimdi efendim, önergenizi geri alı-
I yor musunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Tehirini istiyorsunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi, böyle bir 

I Hükümet varsa.... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Hükümet var-
I sa» diyorsun, ondan sonra da «Buraya gelsin, onun 
I huzurunda görüşelim» diyorsun... 
I BAŞKAN — Sayın Usuzal; tabiî Hükümet, var 
I sayılıp sayılmamakla var olup, olmaz. Bunu takdir 
I buyurursunuz efendim. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tezata düşüyor. 
BAŞKAN — 12 nci sıradaki araştırma önergesi

ne de geçiyoruz. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/39) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?... 
Yok.. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?... Yok. 
15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi,, 
(10/42) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Bura
dalar. 

Önerge bilgilerinize sunuluyor efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

16 Ocak 1976 günü Lice Belediye Başkanı Sa
yın Halil A'kgüTün, Türkiye Mimar - Mühendis Oda
ları Birliği Sergi Salonunda yaptığı basın toplantısın
da Lice depremi hakkında söylediklerinin bir sureti 
ilişiktedir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Gazetesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ni
san 1976 tarihli nüshalarında Hikmet Çetinkaya'nın 
röportaj ve fotoğraflarla derlediği «Lice 1976» baş
lıklı seri pazısında incelenirse; 

1. Liceliyi kaçakçılığa iten güçler ve sorunları, 
2. Lice'deki soygun ve sömürü sorunları, 
3. Lice'deki ırkçı ve söven baskı sorunları, 
4. Devrimci avında olan güvenlik kuvvetleri ve 

bunun oluşturduğu sorunlar. 
5. Lice'de deprem nedeniyle yardım alamayan 

köylerin durumu ve sorunları, 
6. Gelen yardımın ne miktarda geldiği ve kim

lere verildiği, yardımlardan yerini bulamayanlar, 
7. Hastalıklara neden olan etken ve ilgisizlik

lerin doğurduğu soranlar, 

8. İnşaatlarda ve müteahhitlik işlerinde yapılan 
yolsuzluklar ve bu yolsuzlukların ortaya koyduğu 
sîorunlar, 

9. Deprem İnşaat Amirliğinin usulsüz ödemeleri 
ve önemle ele alınması gereken sorunlar, 

10. Lice Cumhuriyet Savcılığınca hakkında tu
tuklama karan verilen inşaat amirinin sorumluluk 
sorunu, 

11. İhale komisyonları üyelerinin sorumluluk so
runu, 

12. Afet İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile il
gili görevlilerinin sorumluluklarının saptanması, 

13. İmar ve İskân Bakanı Sayın Nurettin Ok'un, 
sorumluluğunun saptanması, 

14. İhale evrakı üzerinde değiştirmelerin olup 
olmadığının saptanması, 

15. İhale dosyalarından kaybolmalar olup ol-: 
madiğinin saptanması, 

16. Diyarbakır'dan taşınan malzemelerin kim
ler tarafından taşındığı ve verilen nakliye ücretlerin
de yolsuzluklük olup olmadığının saptanması, 

17. Yugoslavya'dan gönderilen bir TIR kamyon 
dolusu malzemenin kaybolduğu konusu, 

18. Pahalı olduğu söylenen inşaat maliyetlerinin 
hakiki maliyetlerinin saptanması sorusu belirtilmek
tedir ki, gerek Lice Belediye Başkanı ve gerekse 
Cumhuriyet Gazetesinin bahse konu «Lice 1976» 
başlıklı yazıda ileri sürülen yolsuzlukların doğruluk 
derecelerini saptamak için İçtüzüğümüzün 133 ncü 
maddesi gereğince Senato Araştırması yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir hususu hatırlatmak istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçtüzüğün 133 
ncü maddesindeki hüküm sarih. Sayın arkadaşımızın 
verdiği önergenin bir kısmında «Sorumlulukların tes
piti...» deniyor. Şimdi, sorumluluğu tespit eden mu
rakabe yolu gayet açık, soruşturmayla yapılır; o da 
Türkiye .Myük Millet Meclisinin görevidir. 

Şimdi, arkadaşımız belli bir konu hakkında bilgi 
edinmek istiyorlarsa, «Sorumluluk» kelimelerini lüt
fen çıkarsınlar önergelerinden ona göre karar alalım. 

BAŞKAN — Hatırlattığınız için çok teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Nalbantoğlu, Sayın Ucuzal'ın.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «So

rumluluk» kelimesini çıkardım efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, yetki verdiler, beyan 

ediyorlar. 

Sayın Ucuzal, biraz evvel buyurduğunuz gibi, 
önerge sahibi görüşünüze uyarak, yalnız bilgi almaya 
matuf olduğunu, «Sorumluluk» kelimelerinin muva
fakatiyle çıkarılmasını kabul ettiler efendim. 
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Teşekkür ederim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Nalbantoğlu, 

görüşmek istiyor musunuz efendim?.. 
HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge 

açık efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, biraz evvel bilgilerinize sunulan 

önergeyle ilgili olmak üzere bir araştırma komisyo
nu kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nalbantoğlu, bundan evvel, yine sizin ver
miş olduğunuz bir araştırma önergesiyle ilgili ol
mak üzere (ki, Lice'de depremden sonra yapılan ko
nutlar hakkında Senato Arattırması istemiştiniz, ka
bul buyurulmuştu Yüce Genel Kurulca) 15 kişilik 
bir Komisyon kurulmuştu. Münasip görürseniz bu 
Komisyona önergeniz havale edilsin, bu Komisyon 
bu görevi de yerine getirsin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Uygun 
görüyorum. 

BAŞKAN — Siz uygun görüyorsunuz. Bu... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yalnız, zanne
derim kendileri o Komisyonda görevlidirler efendim. 

BAŞKAN — Komisyonda görevli arkadaşların 
isimleri burada var, bir saniye efendim, arz edeyim : 

Sayın Ucuzal, haklısınız; fakat kabul buyurmuş 
Yüce Genel Kurul. Yine kendileri vermişler öner
geyi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olmuyor ki 
Saym Ba-rkan, hem iddiacı hem araştırıcı... 

BAŞKAN — Efendim, 15 kişi de bir kişi oldu
ğu münasebetiyle; kabul buyurmuş Yüce Genel Ku
rul... 

Bu şekilde, önergenin bundan evvel kurulan Ko
misyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge, bundan evvel kurulan Komisyona ha
vale edilecektir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlunun, Ya
bancı Devletler ve Milletlerarası kurullarla yapıları 
Andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (10/43) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay?.. Yoklar. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Yoklar. 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsız
lık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin 
uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve 
bir çözüm yolu bulunması hakkında, Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/44) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?.. Burada
lar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu önerge okun

du, daha önce tutanaklara geçti efendim. Bir daha 
okunmasına lüzum yok; müsaade ederseniz kısaca 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Teklif ediyorsunuz, evet efendim. 
Sayın Öztürk, bundan evvel yapmış olduğunuz 

ikazdaki bizim tutumumuz yanlış anlaşıldı. O zaman 
önümüzdeki önerge iki sene iki ay evel okunmuştu. 
Siz de takdir edersiniz ki, iki sene iki ay evvel oku
nan bir önergede; hatta ve hatta Yüce Senatonun üç
te bir üyelerinin değişmesiyle meydana gelen boşluk 
öyle telâfi edildi. 

Sayın önerge sahibi, önergesinin uzun olduğunu 
ve bu sebeple okunmasına lüzum olmadığı hususu
nu oylamamızı istiyorlar. Yüce Genel Kurul kabul 
ettiği takdirde önerge okunmayacaktır efendim. 

Önergenin okunmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Başkan, 

değerli üyeler; 
Çeşitli nedenlerle, bazen okul yöneticilerinin de 

elinde olmayan sebeplerden dolayı, bu yıl nedense 
bir çok öğrenci okuma haklarını kaybettiler; bunun 
çoğu da devamsızlıktan. 

Bunun, sağda veya solda oluşunu bile dikkate 
almadan üzerinde düşündüğümüzde, 25 - 30 bin ço
cuk, yetkili makamlardan aldığımız bilgiye göre, şu 
âna kadar okuma haklarını kaybetmiş durumdadır
lar. Nitekim bunun için bir kanun teklifi de getir
meye kalkışmışlar. 

Biz, buna bir çare bulmak zorundayız. Bu du
rumda olanlar sene sonuna kadar daha da çoğala
cak. Şöyle bir hesap ettim; Devlete 2 - 3 milyarın 
üzerinde bir zarara neden oluyor bu durum. 

Cumhuriyet Senatosu, kuracağı bir araştırma 
komisyonuyle, bu zayi olan zamanların, süratli bir 
kurs veya yaz dönemi derslerinden geçirilerek telâ-
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tisi ve ayrıca bunun nedenlerine inerek, mağdur ol
muş olanların kurtarılmasında ilgilileri ikaz etmesi 
bakımından bazı sonuçlara varmada fayda görüyo
rum. 

Bu bakımdan, bir araştırma komisyonunun kurul-

masıyle, sanıyorum ki bu mağduriyetlerin önlenme

sinin ötesinde, ayrıca Türkiye'de bundan sonraki 

yöneticilerin de bu gibi hissî hatalara düşmeyeceği, 

hatta farkına varmadan düştüğü hataların nedenle

ri de diğerlerini etkileyeceği için, faydalı olacağı ka

nisiyle önergeye müspet oy verilmesinde fayda mü

lâhaza ediyorum ve memleket yararına, gençler ya

rarına çok faydalar olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN ;— Sayın üyeler gündemimizin Kanun- J 
lar bölümüne geçiyoruz. I 

/. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin \ 
7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarısı- \ 
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- j 
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu i 
(M. Meclisi : 11406; C. Senatosu : 11442) (S. Sayısı : 
597). I 

BAŞKAN — Komisyon?... Yok. Hükümet?... 
Yok. Ertelenmiştir efendim. ı 

2. — 24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısının Millet Mecli-

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Sayın Hüseyin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılın
da devamsızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğ
rencilerin, uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin sap
tanması ve bir çözüm yolu bulunması hakkında 
Senato araştrıması isteyen önergesi ile ilgili olmak 
üzere, Araştırma Komisyonu kurulmasını oylarını
za sunuyorum: Kabul eednler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon üye adedinin 15 kişi olması teklif edil
miştir. Komisyonun 15 kişi olarak kurulması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

J since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 

' Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 
I 598) 

[ BAŞKAN — İlgili Bütçe ve Plan Komisyonu 
yetkilileri?.. Yok. Hükümet?. Yok. 

Sayın üyeler; 

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığın-
{ dan, 9 Haziran 1976 Çarşamba günü saat 15 00'te 

toplanmak üzere 74 ncü Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.10 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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VI — SORULAR 
B) YAZILI SORUL/ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni- i 
yazi Unsal'm, bir Amerikan firmasiyle yapılan söz
leşmeye dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/539) 

C. Senatosu Başkanlığına 
Sahipleri arasında Rum asıllı Amerikalıları ı bu

lunduğu bir Amerikan firmasiyle Cephe Hüküme
tinin anlaşma yaparak, ambargo - Kıbrıs sorunu - | 
haşhaş ekimi konularında, Amerika da lehimize ka
muoyu oluşturmak istediği ve bu iş için firmalara 
büyük paralar ödediği söylentileri üzerine bütçe 
görüşmelerinde durumu Dışişleri Bakanından sor
dum. 

Bakanın verdiği yazılı cevapta, Amerikan firma
siyle sözleşme yapıldığı doğrulanmış, fakat soruda 
olduğu halde bazı konulara nedense cevap verilme
miştir. Durumun iyiden açıklık kazanması için ce
vap verilmeyen kısımları yeniden soruyorum. İçtü
zük uyarınca Dışişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

21 . 3 . 1976 
Niyazi Unsal I 

C. Senatosu Erzincan 
Üyesi 

Sorular: 
1. Amborga - Kıbrıs sorunu ve haşhaş ekimi ! 

konularında Amerika'da lehimize kamuoyu oluştur
maları için kaç Amerikan firma.siyle sözleşme ya
pılmıştır? Sözleşme yapılan firmaların adı ve söz
leşme tarihleri nedir? Bu firmalar bugüne kadar, 
lehimize ne gibi çalışmalar yapmıştır ve ne sonuç
lar alınmıştır? Firmaların sahipleri veya görevlile
ri arasında Rum asıllı Amerikalı varmıdır?. 

2. — Bu iş için firmalara kaç lira ödenmiştir? 
3. Üzerinde durduğumuz konularda, Amerika

lılarla son derece uyuşamadığımız bir sırada, böyle 
bir işi Amerikalı firmalara vermeye Hükümeti zor
layan etkenler nedir? 

4. Daha evvel verdiğiniz cevabın bir bölümün
de, «.. bütün milletler bu kabil haklarını Amerika 
da, bu alanda uzmanlaşmış firmalar eliyle yürütür.» 
diyorsunuz. 

Orada durum böyle olduğuna göre acaba, Türki
ye'de Amerikan çıkarlarını hangi uzmanlaşmış fir
malar yürütmektedir? I 

^E CEVAPLAR 
R VE CEVAPLARI 

T. C. 
Dışişelri Bakanlığı 

ASGM - 199 
Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal'ın soru önerge

sine cevap. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 24 Mart 1976 tarihli ve 8545-3655.7/539 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Ni
yazi Unsal tarafından Bakanlığıma yöneltilen so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini yüksek müsaadelerinize saygı ile arz 
ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayn Ni
yazi Ünsal'ın yazılı soru önergesine cevap; 

1. Ambargo, Kıbrıs ve haşhaş ekimi konula
rında, biri esas itibariyle basın - yayın organları nez-
dinde çalışmak, diğeri kongrede «Lobby» faaliyet
lerinde bulunmak üzere 5 Eylül 1975 tarihinde iki 
Amerikan firması ile ortak bir sözleşme imzalan
mıştır. Basın - Yayın temasları ve aydınlatması 
için tutulan firma «Manning, Selvage and Lee Inc.», 
Kongrede faaliyet gösteren avukatlık firması ise 
«Mc Nutt, Dudley Eastenveed and Losch» adını 
taşımaktadır. Birinci firma ile olan sözleşme, 28 Şu
bat 1976 tarihinde iptal edilmiş ve aynı şartlarla 
«Edelman International Corporation» adındaki bir 
başka firma ile 1 Mart 1976 tarihinde sözleşme ak-
tedilmiştir. Avukatlık firması ile olan sözleşme ise; 
yeni ortak sözleşme içinde 1 Mart tarihinden iti
baren yenilenmiş bulunmaktadır. 

Firmalar, Vaşington Büyükelçiliğimizin dene
tim ve gözetimi altında olup, gerekli koordinasyon 
ve malzeme bu Büyükelçilikçe sağlanmaktadır. 

Tutulan firmaların sahipleri veya görevlileri ara
sında Rum asıllı Amerikalı yoktur 

Firmaların faaliyeti, bir yandan senatör ve mil
letvekilleri ile onların tutumları üzerinde büyük et
ki sahibi bulunan yardımcıları ve ilgili komitelerin 
kilit mevkiinde uzmanları ile özel görüşmeler yapı
larak, Türk görüşlerinin anlatılması ve Rum kulisi
nin ileri sürdüğü iddiaların karşılanması, öte yan
dan aynı yönde basın - yayın mensuplarının aydın
latılması şeklinde olmaktadır. 
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Basm - yayın alanındaki faaliyetlerle ilgili fir
ma, ambargo, Kıbrıs sorunu ve haşhaş ekimi konu
larındaki Türk görüşlerini kamuoyuna intikal ettir
mek için faaliyet göstermekte, gazetelerde Türkiye 
lehinde bazı ' makale ve mektup yaymlattırrhakta, 
radyo ve televizyon mülakatları, basın toplantıları 
ve konferanslar düzenlemektedir. Bu cümleden ola
rak firma, Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi 
Parker Harfin Türk - Amerikan ilişkileri ve ambar
go konusundaki bir makalesini New York Times 
Gazetesinde yayınlatmıştır. Ayrıca Vaşingtcn Bü
yükelçimiz için bazı büyük şehirlerin belli başlı 
gazetelerinin yazı heyetleri ile görüşmeler düzen
lemiş, radyo ve televizyon mülakatları ve basın top
lantıları sağlamıştır. Mart ayında Amerika'ya yap
mış olduğum ziyaret sırasında, gerek Ne\v York'da, 
gerek Vaşington'da basın - yayın faaliyetlerinin ve 
temaslarının yapılmasını firma temin etmiştir. 

Her iki firma şimdi, yeni Türk - Amerikan Sa
vunma işbirliği Anlaşmasının Kongrede başlayacak 
müzakereleri dolayısıyle faaliyet göstermektedirler. 

Firmaların, Amerikan kamuoyunun lehimize 
oluşturulmasında büyük fayda sağladıkları şüphe
sizdir. Ancak, şu hususu belirtmek lâzımdır ki, ka
muoyunu oluşturma faaliyetlerinden sonuç alın
ması zamana mütevakkıf olup, bu faaliyetlerden be
lirli bir süre sonunda behemahal belirli bir sonuç 
elde edilmesi beklenemez. 

2. Firmalara ödenen ücretlerin açıklanması usul
den olmadığı cihetle, bu hususta rakam vermemiz 
mümkün olmayacaktır. Ancak, ücretlerin yapıla
cak işler için Amerikandaki rayice göre titizlikle 
hesaplandığını belirtmek isterim. 

3. Daha önceki cevabımızda da belirtmiş oldu
ğu üzere, Amerika'nın kendine özgü şartları dola
yısıyle, birçok ülke, davalarını Amerikan kamuoyu
na anlatmak ve davalarına destek sağlamak üzere 
bu alanda uzman şirketlerin hizmetlerine müra
caat etmektedirler. Hükümetimiz de böyle bir dü
şünce ile adı geçen firmaların hizmetine başvurmuş
tur. Firmalara başvurulmasında başkaca etken mev
cut değildir. 

4. Bu sorunuzda, daha önceki cevabımıza 
atıfta bulunulmakta ve bu cevabın bir bölümünde» 
«... bütün milletler bu kabil haklarını Amerika'da, 
bu alanda uzmanlaşmış firmalar eliyle yürütür» den
diği belirtilmektedir. 
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3 ncü sorunuza cevabımızda da tekrar edildiği 
üzere, daha önceki cevap yazımızda aynen «... Ame
rika'nın kendine özgü şartları dolayısıyle, birçok 
ülke davalarını Amerikan kamuoyuna anlatmak ve 
davalarına destek sağlamak üzere bu alanda uzman 
şirketlerin hizmetlerine müracaat etmektedirler» 
denilmiştir. Her iki ifade arasında fark vardır: me
sele, tarafınızdan belirtildiği şekilde hakkın yürü
tülmesi değil, belli konulardaki davalarımızın kamu
oyuna anlatılması ve bu davalara destek sağlanma
sıdır. i 

Amerika'nın da Türkiye'de bir kamuoyu oluş
turma firmasına müracaat edip etmediği hususun
da ise, Bakanlığımıza intikal etmiş bir bilgi mevcut 
değildir. Esasen bilindiği kadaryle, firmalar aracılı
ğı ile kamuoyu oluşturulması, çoğunluk ülkelerde ol
duğu gibi Türkiye'de de uygulanan bir usul değil
dir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplarım, çevre kirlenmesi sorunlarına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demirin yazılı cevabı. (7/567) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir yazılı sorum, C. Senatosunun 7 . 1 . 1976 gün 

ve 7611 - 3296 - 7/461 sayılı yazısı ile Sanayi Bakan
lığına iletilmiş ve Bakanlığın 1 6 . 1 . 1976 gün ve Müs
teşarlık Yazı işleri Bürosunun 9/32 sayılı yazısı ile 
cevaplandırılmıştı. Sözü geçen yazılı soru konusu gün
celliğini ve önemini koruduğu için, konunun bütünlüğü 
bakımından aşağıdaki sorumun yazılı olarak Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık, Sağlık, Sanayi Bakanlıkları ve 
Belediyeleri ilgilendirmesi bakımından içişleri Bakan
lığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
munu ilgilendirmesi bakımından da ilgili Devlet Ba
kanlığınca cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 

Kadri Kaplan 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Soru 1. — Çevre kirlenmesinin ve özellikle su
ların kirletilmesinin önlenmesi için gerekli gözetim, 
denetim ve kovuşturma için Bakanlıklar ve Beledi
yeler yetki bakımından kendilerini gerekli ölçüde ye
terli, örgütlü ve olanaklı buluyorlar mı? Bu konuda 
mevzuat ve olanak bakımından ihtiyaç duyulan hu
suslar nelerdir? 

Soru 2. — Kirleten tessilerin kapatılması ile uğ
ranılacak ekonomik kayıp ya da kirletmeyi önleyecek 
ek yatırımların yükü ile kirletmeye devam halinde 
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uğranılacak sosyo - ekonomik kayıp arasında kar
şılaştırmalı bir örnek vermek olanağı var mıdır? 

Soru 3. — Çevre kirlenmesi sorunları için ayrı
ca bir yasaya gerek duyuluyor mu? Bu yasada başlı
ca neler hükme bağlanmalıdır? Bu konu için özel bir 
kurul ya da kuruluşa gerek görülüyor mu? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 3 . 6 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 778 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Sayın Kadri Kaplan'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 5 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

8970 - 3805/7/567 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 

Kaplan'ın çevre kirlenmesi sorunlarina dair yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yard;m 

Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri Kap

lan'ın yazılı soru önergesine cevabım. 
Soru 1. — Çevre kirlenmesinin ve özellikle su

ların kirletilmesinin önlenmesi için gerekli gözetim 
denetim ve kovuşturma için Bakanlıklar ve Beledi
yeler yetki bakımından kendilerini gerekli ölçüde ye
terli, örgütlü ve olanaklı buluyorlar mı? Bu konuda 
mevzuat ve olanak bakımından ihtiyaç duyulan hu
suslar nelerdir? 

Cevap 1. — Çevre kirlenmesinin önlenmesinde 
1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Bakanlığı
mıza ve Belediyelere gözetim ve denetim bakımın
dan günün şartlarına uymasa bile gereken yetkileri-
vermektedir. Ancak kovuşturma bakımından cezaî 
müeyyideler çok kifayetsizdir. 

Çevre kirliliğinin önlenmesinde ise sözü geçen 
kuruluşların örgütlenme bakımından olanakları ye
terli bulunmamaktadır. 

Bu konularda duyulan gereksimler şu şekilde özet
lenebilir : 

a) Çevreyi kirleten etkenlerin gelişen teknolojik 
şartlara göre normları yeniden saptanmalıdır. Bu

gün bu konudaki ihtiyacı gayri sıhhî müesseselere 
yönetmeliği gidermektedir. 

b) Çevre kirliliği; hava, su ve toprak kirliliğini 
ele alarak yeniden- tasnife tabi tutulmalı ve her alan
daki sorumlulukların dağılımı daha etken ve belirgin 
hale getirilmelidir. 

c) Cezaî müeyyideler yeniden tanzim edilmeli
dir. 

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında ve 
Belediyelerde denetim ve laboratuvar sistemi kuvvet-
lendirilmeli ruhsatsız çalışan veya ruhsat aldıktan 
sonra gerekli tedbirleri ihmal eden veya değiştiren 
müesseseler sıkı bir kontrol altına alınmalıdır. 

e) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının reor-
ganizasyonda münhasıran çevre kirliliğinin kont
rolüyle görevlendirilecek bir örgüt kurulmalıdır. 

Som 2. — Kirleten tesislerin kapatılması ile uğ
ranılacak kayıp ya da kirletmeyi önleyecek ek ya
tırımların yükü ile 'kirletmeye devam halinde uğra
nılacak sosyo - ekonomik kayıp arasında karşılaştır
malı bir örnek vermek olanağı var mıdır? 

Cevap 2. — Böyle bir inceleme yapılmadığı için 
karşılaştırmalı bir örnek verebilmem mümkün de
ğildir. 

Soru 3. — Çevre kirlenmesi sorunları için ayrıca 
bir yasaya gerek duyuluyor mu? Bu yasada baş
lıca neler hükme bağlanmalıdır? Bu konu için özel 
bir kural ya da kuruluşa gerek görülüyor mu? 

Cevap 3. — Çevre kirliliği için uzun yıllardır 
mrvzuat çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin : 

a) Hava kirlenmesinin önlenmesi Kanun Tasarı
sı hazırlanmış ve 1969 yılında parlamentoya sevk 
edilmiş isede muhtelif tarihlerde kadük olmuştur. 
Bu tasarı halen Millet Meclisi îçişleri Komisyonunda
dır. 

b) Su kirlenmesiyle ilgili Kanun Tasarısıda Ba
kanlığımızca hazırlanmış olmasına rağmen Bakanlık-
lararası çevre sağlığı sorunlarıyle ilgili komisyonun 
hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesine ait kanun 
tasarısının tüm olarak ele alınmasını önermesinden 
sonra bu alanlardaki çalışmaları düzenleme ve Ba-
kanlıklararası koordinatörlüğü yapma görevi İmar 
ve tskân Bakanlığına bırakılmıştır. Halen sözü ge
çen Bakanlıkta bazı çalışmalar yapılmaktadır. 

Hazırlanacak yasada 1 nci sorunuza verilen ce
vapta belirtilen hususların öncelikle yer alması düşü
nülmektedir. 

..<... 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 6 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mafakeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair. Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata- dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucıızal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bay
ram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/62) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı pro
tokole» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız"ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leningrad'la yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) 

in 
ÖNCELİKLER GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

I. — 2i 1 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo-
yonu raporu (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 
1/437) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 



C. Senatosu B : 74 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük -işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'u, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay aîtgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Suîtanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkmda Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğiu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'-
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato- Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Aratırma-
sı isteyen önergesi. (10/34) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 
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11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38). 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi, (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğiu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzirtoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurallarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/43) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğra
dıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çö
züm yolu bulunması hakkında, Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/44) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/406, C. Senatosu : 1/442) (S. Sa
yısı : 597) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

2. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 
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