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1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım 
Gülek'in; istanbul Kültür Sarayı yangını 
ve eski eserlerin müzeden çıkarılmaması 
lüzumuna dair demeci. 163:164 

2. — Kars Üyesi Sim Atalay'm; mem
leketin içinde bulunduğu siyasi ve ikti
sadi bunalımlara ve bunun önlenmesi ça
relerine dair demeci. 164:167 

3. — Tabiî Üye Mucip Ataklı'nın; yurt
ta görülen öğrenci hareketlerine ve olay
lar üzerine cesaretle eğilme zamanının gel
diğine dair demeci. 167:169 

4. — Kütahya Üyesi Orhan Akça'nın; 
büyük bir deprem felâketine uğrıyan Ge
diz'in sekiz ay gibi kısa bir zamanda ye
niden inşa edildiğine dair demeci. 169 

5. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen'-
in; memleketin içinde bulunduğu sosyal 

er 
Sayfa 

durum, öğrenci hareketleri ve bunları do
ğuran sebeplerle hal çarelerine dair deme
ci. 170:174 

G. — Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin; 
tarihî büyük hâdiselerin toplumlar üze
rindeki tesirlerine ve bunların gideril
mesine dair demeci. 174:177 

Y. — Millî Eğitim Bakanı vekili Hay
rettir. Nakiboğlu'nun; istanbul Kültür 
Sarayı yangını ve tahkikatı hakkında de
meci. 177:178 

8. — Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'-
in, yurtta cereyan eden olayların bugün 
bağlamadığına, bu hale gelmesinde bir
takım mihrakların teşvikkâr hareketleri
nin müessir olduğuna dair demeci. 178:180 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 180 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı teskeresi (3/937) 180 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nm istifasının ka-
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Sayfa 
bul edildiğine, asaleten tâyin yapılıncaya 
kadar, bu Bakanlığa Sanayi Bakanı Sa-
lâhattin Kılıç'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı, teskeresi (3/942) 180 

3. — Vazife ile yurt, dışına gidecek 
olan Devlet Bakanı Turhan Bilgin'üı dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/941) 180 

4, — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sez-
gir.'e. dönüşüne kadar, çalışma Bakam 
Seyfi Öztiirk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/940) 180 

G. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'na, dönüşüne kadar, Tarım Bakanı 
İlhami Ertemin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi (3/939) 180:181 

G. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a, 
dönüşüne kadar, imar ve iskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu'nun vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/938) 181 

7. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Ame
rikan kredi anlaşması konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulan komisyonun 
çalışma süresinin bir ay daha uzatılması
na dair meşkûr komisyon Başkanlığı tes
keresi. 181 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞ
TIRMASI T81 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağ
malcılar ve Esenler mıntakalarmda vu-
kulbulan kolera hastalığına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/36) 181:182 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, öğrenci olayları 
ve şiddet hareketleri doğuran hususlara 
dair Senato araştırması istiyen önerge
si (10/40) ' 182:184 
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Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye

si Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek 
okullarda vukubülan boykot, işgal ve di
ğer hâdiselere dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/38) 184 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT 
nin statüsü ve kuruluşuna dair ıSenato 
araştırması istiyen önergesi (10/39) 184:185 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Koksal in, İstanbul'un Sağmalcı
lar ve Esenler mintakalannda vukubulan 
Kolera hastalığına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/35) 185:186 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Lûtfi Bilgen'in, İçel iline bağlı Gülnar 
ilçe belediyesinin gecekondu önleme böl
gesi inşaatına dair 'Senato Araştırması 
istiyen önergesi (10/37) 186:188 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Grürsoytrak'ın, THY Anonim Or
taklığı ile Uçak Servisi Anonim Ortaklı
ğının durumuna dair Senato araştırması 
istiyen önergesi (10/33) 188:197 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 198 
B - Yazılı sorular ve cevapları 198 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in, Gima Genel Mü
dürlüğü tarafından verilen pas biletlere 
dair, yazılı soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin cevalbı (7/092) 198: 

199 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Ragıp Üner'in, yurt dışında bulu
nup, muvazzaf askerlik görevini yapma
mış Türk vatandaşlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun cevabı (7/693) 199:200 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, tütün ikramiye
sinin hangi esaslara göre verildiğine dair 
yazılı soru önergesi ve Milılî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı 
(7/705) 200:201 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ikinci defa açık oya sunuldu ve tasarının 
kanunlaşması kafaul edildi. 

8 Aralık 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 15,02 de son ve
rildi. ' 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilayri JLumcuoğhı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Mardin 

Abdüüıcrim Saraçoğlu 

GELEN KÂĞITLAR 
Raporlar 

1. — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe Ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/120; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sayısı : 1478) 

2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet (Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senato
su 1/1145) (S. Sayısı : 1479) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) 
bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/145; 
Cumhuriyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) 

«••*» 

BlRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zsren 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü (Cunıhurbaskaınmca S. 

BAŞKAN — 13 ncü birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — 13 ncü birleşimi var olduğu 

yoklama ile tesbifc edilen ekseriyetimize binaen 
açarken, vazifeye başladığım bu ilk günde muh-

- 161 -

terem arkadaşlarıma, bana tevcih etmiş bulun
dukları itimattan dolayı cümlesine teşekkürle
rimi topluca sunmak fırsatını buluyorum. (Al
kışlar).. 
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4. — DEMEÇLER 

BAŞKAN — Gündeme başlamadan evvel 
gündem dışı talepleri var, 7 arkadaşımız gün
dem dışı söz talebetmişlerdir, ıttılaınıza sunmaik 
ve zabıtlara geçirmek için okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Kültür Saıayı yangını hakkında 
uyarıcı kısa bir konuşma yapmak istiyorum, 
gündem dışı söz rica ediyorum. Saygılarımla, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kasım Gülek 

Yüksek Başkanlığa 
Ülkenin içinde bulunduğu ve her gün hız

la artan bunalımları eleştirmek, ilgili yetkili
leri uyarmak, çarelere işaret etmek üzere gün
dem dışı söz verilmesini saygılarımla talebe-
derim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Son gençlik olayları hakkında gündem dı
şı bir konuşma yapmak istiyorum. Gereğini ara 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

istanbul Kültür Sarayının yanması müna
sebetiyle gündem dışı bir konuşma yapmak is
teğimi saygı ile arz ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yeniden doğan Gediz ilçesi hakkında gün

dem dışı konuşma talebediyorum. 
Kütahya 

Orhan Akça 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugünkü oturumda, son zamanlarda vukua 
gelen büyük yangınlar ve öğrenci olayları hak
kında Hükümetin dikkatini çekmek için gün
dem dışı ve kısa bir süreye münhasır olarak 
söz verilmesini saygılarımla rica ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

VE SÖYLEVLER 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
iç politika meselelerimiz üzerinde alınma

sı gerekli tedbirlerle ilgili olarak gündem 
dışı söz talebettiğimi saygı ile arz ederim. 

Çanakkale 
Ziya Termen 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebeden 
arkadaşlarımın isimlerini ve görüşmek iste
dikleri konuları ıttılaınıza sunmuş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı ko
nuşma talebeden bütün arkadaşlarımıza söz 
verdiğimiz takdirde ve bu söz bir süre ile de 
tahdidedilmediği takdirde, korkarım günde
me girmek imkânını kaybedeceğiz. 

Bir tasnife tabi tuttum. Bunlardan bir kıs
ıra Kültür Sarayı ile ilgili, bir kısmı içtimai 
bunalımlarla ilgili, gençlik olayları, yeni do
ğan Gediz hâdiseleri, iç politikada alınması 
düşünülen tedbirler. 

Kültür Sarayı ile ilgili görüşme talebeden 
arkadaşlarım birden ziyadedir. Ancak ilk tek
lif sahibi Sayın Kasım Gülek arkadaşımız ol
duğu için kendilerine şüphesiz söz verece
ğim. Diğer arkadaşlarıma da söz vermeyi ar
zu ederdim, acaba beni mazur görürler mi, yok
sa ısrarlı olurlar mı? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, talepte bulunan arkadaşlarımıza takdi
rinizi kullanarak 10 ar dakika ile kayıtla
mak suretiyle söz verirsesiz matlup hâsıl olur 
kanaatindeyim. 10 ar dakika bir şey değildir. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, bir konuda 
birden ziyade arkadaşa gündem dışı söz verdiği
miz takdirde bu görüşme gündem dışı görüşme 
olmaz, adeta bir meselenin müzakeresi gibi 
olur. Ben bu itibarla aynı konuda ilk söz ta-
lebetmiş olan Kasım Gülek arkadaşımıza söz 
vermeyi düşündüm. Ben takdir hakkımı böy
le kullanacağım. Arkadaşlarım direndikleri 
takdirde Genel Kurulunuzun da takdir hakkı 
vardır, ona da hürmetkarız. 

Sayın Kasım Gülek, buyurunuz. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Neyin usul 
hakkında efendim?. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Gündem dışı 
konuşmaların usulü hakkında. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaların 
usulü hakkında.. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Neticede gün
deme geleceğim. 

BAŞKAN — Gündeme başlamadık henüz. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Başlamadık 

ama.. 
BAŞKAN — Neyin usulüne dair olduğunu 

izah buyurursanız vereyim. Daha ortada bir 
usul hatası yapmadık. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Gündemin te
hiri zımmmda usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, daha evvel be
yan buyurdunuz. Gündem dışı söz istiyenlere 
söz vermeyiniz, dediniz. Halbuki tüzük, bu ne
vi talepler muvacehesinde Başkana ve Genel 
Kurula takdir hakkını vermiştir. Verilmiş bir 
hakkı iptal etmeye, kaldırmaya benim gücüm 
yetmiyecektir. 

1. — Cumhurbaşkanınca S. ti. Kasım Gü-
hk'in, İstanbul Kültür Sarayı yangını ve eski 
eserlerin müzeden çıkarılmaması lüzumuna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasım Gülek. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
istanbul Kültür Sarayı yangını acı bir kayıp
tır. Maddi zarar büyüktü. 100 milyonun üs
tünde malolmuş bir binanın kaybedilişi elbet
te hepimizi müteessir etmiştir. 

Şüphe yok, tahkikat yapılacak, mesul olan
lar bulunacak ve cezalandırılacaktır, cezalan
dırılmalıdır da; ibret olmak için cezalandırıl
malıdır. 

Burada geçmiş üzerinde duracak değilim. 
Geçmiş zaten, ancak geleceğe aydınlık tuttuğu 
kadar faydalıdır. Burada üzerinde durmak is
tediğim bu hâdiseden alacağımız dersler ve itti
hazı icabeden tedbirlerdir. 

Üzerinde durmayı şundan dolayı faydalı 
görüyorum ki, aynı felâket yarın, meselâ Top-
kapı Sarayında vaki olabilir, yarın bu Mec
liste vaki olabilir, aynı yangın felâketi ile kar
şılaşabiliriz. Tedbirler almak zorundayız. Dü

şünürken bunları, sadece yangın değil, mese
lâ Topkapı Sarayında hırlsızhk olabilir, büyük 
çapta hırsızlık olabilir. 

Sayın arkadaşlarım; bundan birkaç sene ev
vel, Topkapı adı ile bir filim yapıldı. Büyük 
bir Amerikan şirketi geldi, Topkapı'da bir 
film yaptı. Filmin konusu, oradajki mücevher
lerin çalınması. Amerika'da bu filmi görenler 
bana dediler ki, bu saraydan, bu filmin göster
diği gibi mücevherlerin çalınması bu kadar ko
laysa, buradan gidip onu yapacak olan adamlar 
çıkabilir. Bunun tedbirini biran evvel alın. 
Hakikaten hırsızlığa karşı esaslı tedbir, yangın
la beraber alınmalıdır. 

îtk düşünülecek; yangın tertibatı bu gibi 
büyük binalarda kâfi midir? Bunlar kâfi midir, 
değil midir? İyice incelendikten sonra, kâfi de
ğilse mutlaka tamamlamamız gerekir. 

Yangınla mücadelede modern birtakım usul
ler varlır. Sadece su (sıkmak değil, köpük sık
mak, sis sıkmak gibi. Bunlar bizim kıymetli 
binalarımızda mevcut mudur? Eski aletlerle, 
elle fışkırtacağınız yangın aletleri ile, yangın 
söndürme artık Orta - Çağda kalmıştır. Eğer bu 
tertibat eksikse tamamlıyalım. Arkasından ay
nı derecede önemli şu tertibatı alalım. Bun
ları kullanacak olanlar iyi kullanmasını biliyor
lar mı, daima vazifeleri başında mıdırlar ve 
bunlar gerektiği vakit, bu modern tertibat he
men kullanılabilecek midir? 

istanbul Kültür Sarayı yangınından şu der
si aldık, istanbul Kültür Sarayında sahneyi 
seyircilerden ayıran bir demir perde yapılmış, 
lsahneyi bir anda suya boğacak su tertibatı alın
mış, ama bunlar kullanılamamış. Demek bu 
tertibatı almak kâfi değil, bunları kullanacakla
rı tâyin etmek lâzım. Tâyin etmek de kâfi de
ğil, her an vazife başında olmalarını sağlamak 
lâFTin. Kullanılacaklar belli olacak ve her an 
vazife başında bulunacaklardır. 

Sonra, bu tertibat aflümdııktan sonra kısa fa
sılalarla tecrübeler yapmak îâzıım. Gerekirse 
ayda bir, onbeş günde bir, haftada bir belki da
ha da sık. Sanki yangın varmış giib alarm ve
rip bu tertibatı çalıştırmak lâzımdır ki, bun
ların çalıştığım görelim. Burada bir misal 
olarak şunu vermek isterim. Washington'la 
Moskova arasında meşhur kırmızı telefon var-

- _ 163 — 
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dır. Bu dünyayı âni bir nükleer savaşa sapma
dan evval bu iki süper devletin temasa geçme-
(sini sağlamak için kurulmuş. Bunu kurduk di
ye durmuyorlar. Gezdirdiler, gördüm. Waş-
hington'da her saat başı Moskova ile temas 
ederler. Bir saat başı Waşhington'dan Mosko
va'ya, öteki saat Moskova'dan Waşhington'a 
haberler gider gelir. Bu suretle bu kurulan 
tesisin zamanında işler, hazır olduğu belli olur. 
Bunun gibi alacağımız tedbirler, kuracağımız 
bu tesisler zamanı geldiği vakit kullanılabilir 
mi, kullanılamaz mı, hazır halde midir, değil 
midir? Bunu sağlamak için tecrübelerini yap
mak lâzımdır. 

Almmafsı gereken ikinci bir tedbir; sigorta 
edilmeli. Elbette sigorta edilmelidir. Hiçbir 
vakit sigorta zararı tam olarak ödemez. Ama 
hiç olmazsa bir kısmını öder. Sigortayı sadece 
millî şirketlere yaptırmak kâfi değil. Zarar 
büyüktür. Bunları normal olarak resürans ha
linde dünyanın her tarafıma yaymak lâzımdır. 
Milletlerarası sigortaları da buna katmak lâ
zımdır. Çok acıdır ki, İstanbul Kültür Sarayı 
sigorta edilmıeimiş. Buna selbeıbolarak da radyo
da izah ettiler. Tam sigorta edilecekken bir 
hâdise olmuş da yapılamamış, edilememiş. 
Eğer bir gün geç olaymış yangm sigorta edi-
lirmiş. Bunları jizah diye vermek ayıp olu
yor. Bunları dinlemek de acı oluyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu sebepler üzerinde 
durmak bilhassa .önemli. Çünkü bir sabotaj, bir 
suikast mümkün. Bunları iyice incelemek ge
rekir. Faşist ve komünist çalışmaların bariz 
yollarımdan biri, memleketlerde büyük binala
rın yangına verilmesidir. Meşhurdur. Hitler 
iktidara gelmeden evvel Meclisi yaktı. O za
man Almanya'da talebe idim, gözlerimle gör
düm yanışını. Bu bakımdan; sadece bir tesa
düf olmuştur, yanmıştır değil. Bunun tekrarı
nı ve bu gibi hâdiseleri önlemek için derinliğine 
incelemek yerinde olur. 

Yine bize verdiği ders bakımından Kültür 
Sarayı yanığının şu noktası üzerinde durmak 
lâzımdır. Müzelerden dışarı çıkan eşya Kültür 
Sarayına bir oyun dolaıyısdlyle IV. Murat'ın kaf
tanı, zırhı, kıhcı ve el yazması son derece kıy
metli bir Kur'an-ı kerim verilmiş. Ne diye ve-
vilir? Eğer o oyunda Sultan Murat'ın kaftanı
nın, kavuğunun gösterilmesi icabediyorsa, bun-

ı 1ar aynen kopye edilebilir ve orada bu su
retle gösterilebilirdi. Müzeden eşya çıjkarılrna-
sı, müzeden eşya çıkarılıp operaya gönderil
mesi neden icabetmdş, bunu anlamak imkânı 
olamadı. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) -
Sükse, başka bir şey değil. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Müzeden 
bazen eşya çıkar. Dünyada yapılan büyük 
sergilere, dünyanın büyük müzelerinden zaman 
zaman eşya gönderilir. Meselâ Senpier'den 
meşhur Mikelânj'ın PMası Newyork'ta gönde
rildi. Fransızların Louvr müzesindeki Mono-
liza'sı Japonya'daki büyük dünya sergisine gön
derildi. Bunlar olur. Ama bunlar için de 
özel tertipler alınır, özel tertipler, özel ter
tiplerle beraber gayet yüksek fiyatlarda sigorta 
ettirilir. Bunların sigortası ancak tesellidir. 
Bu eserler yerine konmak isterler. Yine aynı 
şekilde müzeden alınmış, yanmış ama bunlar 
sigortalı imiş bunun karşılığı ödenecektir. Bu 
da acı bir teselli ve bunu teselli olarak ifade 
edildiğini duymak daha acı. 

Sayın arkadaşlarım Kültür Sarayı'nm yeni-1 

sini yaparız, milletimizin canı sağ oîbun. Evet, 
elbet milletimizin canı sağ olsun. Elbet bu mil
let daha iyisini yapar. Ama bu jsarar da acı 
bir zarardır. Bu yolda halktan yardım istiye-
liaaı, bize yardım etsin. Halktan yardım istıense-
cek konu çok, bunun tedbirini alıp bu gibi 
hâdiselere meydan vermemek ve halktan daha 
yapıcı işler için yardım istemek doğru olur. 

Sayın arkadaşlarım, ata sözü «atını sağ
lam kazığa bağla sonra Allah'a emanet et» der. 
Biz de evvelâ bu müesseselerimizi esaslı suret
te koruyucu telbirleri alalım, ondan sonra sigor
ta edelim ve elbette Allah'a emanet edelim. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

2. — Kars Üyesi Üwn Atalay; memleketin 
irinde bulunduğu siyasi ve iktisadi bunalımlara 
ve bunun önlenmesi çarelerine dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 

Sayın Atalay'm fikirlerin* kısa ve daha 
derlj toplu söyliyeceğini umuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; ülke her gün biraz da
ha çok vahîm ve tedavisi mümkün olmıyan bu-

164 — 
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nalıma değil, bunalımlara doğru hızla gitmekte
dir. Sağlam düşünce prensibine sahip herkes, zi
hin faaliyetlerini işleten her insan, sanırım ki, 
şimdi işaret; edeceğim hususlarda düşünceleri
mi paylaşacaktır. 

Ülke iç duvarlarla örülmekte, hayat pahalı
lığı kalhrediciı bir şekilde geniş halk kütlelerinin 
rüyalarını bile kaçıracak bir nitelik taşımakta
dır. Dünyanın en geri kalmış ülkelerinden, ya
hut sosyal çalkantılarının en çoğu içinde bulu
nan ülkelerden daha çok gençlik birbirini kır
makta ve birbirine kıymaktadır. Sayın Demirel 
yönetimi bu bunalımın üstesinden gelıniyeceği-
ni açıkça, hiçbir tereddüde mahal vermiyecek 
şekilde göstermiştir. Böyle olunca yapılacak ne
ler vardır, neler olmalıdır? Ateş bacayı sardığı 
bir sırada Sayın Demirel yönetiminin bu mem
leketin kaderinden biran önce çekilip gitmesi» 
için herkes kendisine düşen vazifeyi yapmazsa 
sonradan hayıflanmalar da bir şeye yaramıya-
caktır. 

(A. P. sıralarından, «Vah, vah, ne acı, dok
tora» sesleri) 

Bir yönetim düşünün ki, Türk parasını Ağus
tos ayının ilk gününde ciddî bir ameliyata tabi 
tutar, birkaç gün yönetimin bası ve arkadaşları 
övüne övüne hiçbir şekilde hayatın pahalılaşmı-
yacağmı, Türk parasının düşmesini vahîm bir 
şekilden kurtarabilmek için çeşitli yönlerden 
gelecek pahalılaşmayı ve para değerinia düşme
sini önliyeceğini taahhüdeder ve milletin gözü 
içine baka baka bunu yapacağını ilân eden Hü
kümet, üçüncü ayda hayat pahalılığının kahre
dici artışı karşısında beceriksiz, âciz ve onun 
peşine takılmış gider. Böyle bir yönetimin ra
hatsız olduğunu, böyle bir Hükümetin millet ka
derinde artık yeri olmaması gerektiği üzerinde 
insanların birleşmemesi için bir sebep mi mev
cut? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bunu siz 
bilmezsiniz, bunu millet bilir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz de 
milletiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Milletin re
yi ve milletin dilediği bir şey ile yönetimi bir
birinden ayırdetmeye mecburuz. 

Eğer Adalet Partisi ile... 
BAŞKAN — Sayın Atalay cevap teşkil et

mesin konuşmalarınız. 

Muhterem arkadaşlarım biran evvel günde
me geçebilmemizin şartı sükûneti temin etmek
tir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Onu 
siz bilmezsiniz millet bilir, yerini millet bilir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Vatandaşın 
Adalet Partisine... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Onu da mil
let gönderdi buraya. Sen Demirel'in milletinden-
sin. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Demi 
rel kadar tas düşsün başına, 

REFET RENDECİ (Samsun) — Size verile
cek cevap çok, ?.ma havayı bozmak istemiyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - Şimdi, va
tandasın Adalet Partisine oy vermesiyle Demi
rel yönetiminin iyi veya kötü olmasını, henüz 
bunları birbirinden Parlâmentoda dahi ayırmı-
yacak isek gerçekten güç bir durumdayız, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Millet yö
netime göre oy verir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Vatandaşın 
Adalet Partisine oy vermesi ayrıdır, Demirel'in 
yönetiminin iyi veya kötü olup olmadığının eleş-
tVrme^i ayrıdır. Parlâmento üyeleri dahi henüz 
bunun farkında değiller. Hazin olan bu, (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Biraz sonra soyliyeceğim, Adalet Partisi içe
ririnde bunalıma çare bulabilecek, hükümetler 
kuracak güçte insanlar mevcuttur. (Â. P. sıra
larından onu da biz biliriz sesleri) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kesme
yin sözünü, keserseniz biz de karışırız. 

İ. ETHEM KARÂKAPICI (Urfa) — Yeter, 
artık dinliyelim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atalay, bir 
dakika. Muhterem arkadaşlarım Cumhuriyet 
Senatosunun kürsüsünde tam. mânasiyle söz 
hürriyeti vardır. Bu hürriyeti tahdidstmeye, or
tadan kaldırmaya imkânımız yoktur. Ancak, 
mukabil söz hakkı da vardır. Lûtfedinh arka
daşımız biran evvel görüşmesini bitirsin, gün
demimize geçelim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz şu hususları belirtmek 
istiyorum : Gündem dışı konuşma (C. H. P. sı
ralarından hangi sıfatla konuşuyor, sesleri ve 
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gürültüler.) başka şeydir, iktidarı denetlemek 
başka şeydir. Burada iktidarı denetliyecek ko
nuşturmayı gerektirecek bir müzakere yoktur 
ki, bu şekilde konuşuluyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Rendeci bu tarz tutumu
nuz olsa olsa müzakereleri uzatır ve bizi netice
ye yaklaştırmaktan ziyade uzaklaştırır. Bu iti
barla, konuşan arkadaşı sükûnetle dinliyelim. 
Burada işimize gelen söz de konuşulur, isimize 
gelmiyen söz de konuşulur. Söz hürriyetimiz bu 
derecede geniştir, bunu kısıtlamayalım rica ede
rim. Buyurunuz efendim. 

EEFET EENDECİ (Samsun) — Gündem dı
şı bu kadar olmaz. 

SIRRI ATÂLAY (Devamla) — Ülkenin bu
nalım değil, bunalımlar içerisinde olduğunu ifa
de etmiştim. Ekonomik ve malî bunalımlar o 
hale geldi ki, Demirel yönetiminde dış borçları
mız % 70 arttı. Dünyanın 56 ncı millî gelir payı 
olan millet iken 73 nci sırayı bile kaybetmek 
üzereyiz. Bu malî ve ekonomik çöküntü içerisin
de hayat pahalılığı her gün artarken vatandaş 
ıstırabını dindirecek bir umut aramaktadır. Bu 
umudun mevcudiyetini söylüyor ve kaygıların 
giderilmesinin çarelerine işaret etmek istiyoruz. 

İç duvarlarla örülen bir memleket haline 
geldik, dedim. Gerçekten Türkiye iç duvarlar
la örülmeye başlanmıştır. Yer yüzünün hiçbir 
ülkesinde Türkiye'de olduğu kadar genç nesil
ler birbirine kıymamakta ve birbirini kırmamak
tadır. 

Bir yönetim düşünün ki, ne ipşir Paşa dev
rinde ne Mahmut Nedim Paşa devrinde dahi bir 
azizlik ortamı yaratmamış, bir zaman içerisinde 
onun daha ötesine gidebilmiş bir yönetim olsun, 
gençleri birbirine kırdırmaktan, kendi iktidar
larının bir gün daha fazla uzamasının ümidi 
içinde bulunsun. Bu yönetimin bir dakika dahi 
Türkiye'nin kaderinde yer almasına nasıl, düşü
nen insanlar razı olabilir? 

Türkiye'nin bugün her şehrinde yeni bir ma
rifet işlenmektedir. İçişleri Bakanının huzur 
plânları... 

Huzur planlarının anahatları şunlar: Huzur 
plânları ilçe ve iller seviyesinde işlenecek. Hu
zur plânına göre aşırı solu önliyebilmek için 
bâzı sorumsuz, yahut gayrimesul örgütler des
teklenecek ve himaye edilecektir. Bir Hükü
met düşünün ki, onun İçişleri Bakanı ve şüphe

siz ki, Anayasa hükümlerine göre sorumluluğu
nu paylaşan yürütme kurulunun başı, memleket 
içerisinde bir otorite zaafını kendisi tesbit edi
yor, bir akımla savaşabilmek ve onu önliyebil
mek için sorumluluğu resmen Devlet yükü altın
da olmıyan örgütleri beslemek ve onları himaye 
edebilmek için özel plânlar hazırlıyor, adını hu
zur plânları koyuyor. Sadece bu huzur plânın
dan dolayı, Dünyanın neresinde olursa olsun, 
demokratik düzenim diyen, mazbut ve âdil bir 
Devlet nizamı kurmak istiyen her yerde Hükü
met ertesi günü istifa eder ve istifaya mecbur 
kılınır. Ama Türkiye'de bunlar olup gitmekte
dir. 

Çaresi nedir, bütün bu bunalımların? Garp 
memleketlerinde demokratik düzen içerisinde 
yaşıyan ülkelerde bir tek bunalım olsa, bir tek 
buhran olsa yönetimde bulunanlar, benden son
ra kıyamet, ben iktidardan düşersem her şeyi 
kaybederim kaygısından çok uzak, memleket 
sevgisi içerisinde istifa yolunu bilirler, çekilme 
yollarını bilir ve bunu denerler. 

Sait Paşa dokuz defa Sadrazamlıktan gitti, 
gelebildi. Ama, siyasi hayatlarını bir mevkide 
tüketmek istiyenler kendilerine de felâket geti
rirler, memlekete de felâket getirirler. Sayın 
Demirel'i bu hevesten hep beraber uzaklaştır
manın yolunu arayıp bulalım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay özetlemenizi rica 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bulamazsak 
bunalım devam edip gidecektir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Buna
lım sizin kafanızda. Bir partinin genel merkezi 
yıkılırken nerede idiniz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devam edin, 
devam edin cevap vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, ce
vap vermeyiniz ve... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Balan cevap 
vermiyorum, Sayın Öztürkçine'ye dahi cevap 
vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ataley, lütfen sözü bağ
layınız, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Vere
mezsin zaten. Millet cevap verdi o zaman. 

SIRRI ATÂLAY (Devamla) — Ben cevap 
vermem. Oevap vermiyeceğim, cevap vermiye-

I ceğim. 
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Devlet Başkanı, Hükümet Başkanının, yani 
yürütme gücünü elinde tutan Sayın Demirel yö
netiminin sorumluluğuna daha ne kadar iştirak 
edecek ve bunu paylaşacaktır? Cidden Türkiye'
nin siyasi tarihi bunu ileride merakla kayuede- ' 
çektir. 

Konya'da uzun yıllardan sonra ilk defa Ana
yasanın demokratik ve sosyal düzenine uygun 
olarak, imam hatip okullarını istiyen köylülere 
evvelâ nizamî, resmî Devlet okullarını sağlık 
veren Cumhurbaşkanı çok geç kalmış idi bu ko
nuşmasında, Köprünün altından cok sular ger?-
tikten sonra, çok uzun yıllardan sonra ancak 
bir gerçeği görebilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı 
Sayın Demirdin yönetiminin sorumluluğuna iş
tirak etmek istemiyor ise, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu bunalımdan biran önce kurtulmasını is
tiyor ise, Anayasada kendisine verilen görevle
rin yanıbaşmda bâzı hakları ve bâzı imkânları 
da mevcuttur. 

Sayın Demirel, yönetimi Adalet Partisi içe
risinde daha ehliyetli ve becerikli bir ekibe bı
rakmamakta israr ediyor ve bunalımı daha ko
yu bir renk içerisinde, memleketi bir vahim so
nuca götürmek niyetinde ise Sayın Sıınay ka
rarnameleri imza etmemek suretiyle Sayın De-
mirel'in sorumluluğuna iştirak etnıiyebilir ve 
memlekete karşı en büyük görevi yapar. Bu gö
rev onu ebedileştirir, bu görev üç yıllık bir 
Cumhurbaşkanlığının çok üstünde bir şeref pa
yesi kendisine verebilir. (A. P. sıralarından, gü
rültüler.) 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — En iyisi za-
tıâlinize Cumhurbaşkanlığını, vermek. 

BAŞKAN — Sayın Âtalay, gündem dışı ko
nuşmalar kısa olmak gerek, bunu siz de iyi tak
dir edersiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Memleketin 
içinde bulunduğu bunalım öylesine derinliğine 
yüreklere işlemiştir ki, Devlet Başkanı ile Hü
kümet yönetimini elinde tutan Sayın Demirel'in 
bu konular üzerinde ciddî düşünmeleri gerekir. 
A. P. içerisinde memleketin bunalımdan hiç ol
mazsa kısa bir süre içerisinde kurtulmasını te
min edecek imkânlar mevcut, Cumhurbaşkanı
nın yetkileri içerisinde bunun için şartlar mev
cut. 

Artık düzen bozuk değil, düzen yaralı, dü
zen sakat, düzen hasta. Hep beraber bunun yo-
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lunu bulabilmenin imkânını araştıralım. Ama 
bunun vebali seçilme denen şerefli hizmetin bir 
feragat olmadığını bilebilmenin faziletine ere-
bileceği günün Sayın Demirel'e nasibolmasını 
dilemekle, Sayın Sunay'a da Cumhurbaşkanlığı 
Yüce Mevkiinde memleketi bunalımdan kur
tarmanın çaresinin mevcudolmanın şuuruna ka
vuşabilmesini ümidetmemizdedir. Ve ondan son
ra da Adalet Partililere düşen görev vardır. 
Adalet Partisi kendi gücünü, kendi iç bünyesi
ni bilmelidir ki, bu bunalımdan kendisini ve ül
keyi kurtaracak başbakanlar ve ekipler mev
cuttur. 

Bundan on gün önce Sayın Başbakan bura
da duygusal diyaloglarda bulunuyordu size. Şim
di gelsin bu diyalogu versin. «Anayasada hü
kümler vardır, ben Başkanlık seçiminize karış- ; 
mıyorum.» diye.cek yerde, gelip de içinizde ben
den iyi Hükümeti idare edecek, bunalımdan 
kurtaracak ekipler vardır, desin ve bu bunalı
mın çaresini bulabilsin. Marifet bu. Yoksa çı- , 
kıp buraya gelip, bir hafta sonra Meclis seçim
lerinin kendisini yalanladığı bir şekilde duygu
sal diyaloglarda bulunmakta değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen bağlayı
nız." 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunalıma çare 
bulmaktadır. Sayın Demirel, söylenmiş bir sö
zü tekrar edeceğim, hem kendisine, hem mem
lekete çok büyük iyiliği eder. Şu sözleri ben 
söylemiyorum, yarın hepiniz okuyacaksınız. 
Türk Milleti tarihinin hiçbir devresinde, böyle
sine güçsüz, istikrarsız ve şaibeli bir Hükümet
le idare edilmemiştir... Bugün aranızdan ayrı
lan bir arkadaş ifade etmektedir. Gerçekten 
öyle, Türk tarihi Nedim Paşa veyahut ipşir Pa
şa devrinde dahi, böylesine güçsüz, böylesine 
bunalıma bir memleketi sürüklememisti. Bunun 
vebali ve şerefi sislere aidolacaktır. Yakın gün
lerde bunu temin ederseniz şerefi size; temin 
etmezseniz de vebali sise olacaktır sevgili Ada
let Partili arkadaşlarım. Saygılarımla. (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Şerefi bize 
aittir. 

3. — Tabiî Üye Mucip At aldı'm n; yurtta gö
rülen- öğrenci hareketlerine ve olaylar üzerine ce
saretle eğilme zamanının geldiğine dair demeci. 
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BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı buyurun. 
KİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Hükümet söz istiyor. 
BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz efendim. 

Gündem dışı görüşmeler üzerinde müzakere 
açılmaz. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Baş
kan,, gündem dışı sos istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyorsunuz 
peki efendim» Sayın Ataklı, uzun sürecek mi 
efendim? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurunuz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Sayın se
natörler; Sayın Domirel iktidarı ile başlayan ve 
devam edegelen ve Devlet otoritesinin yokluğu
nun delillerinden biri olarak kendini gösteren 
öğrenci hareketleri, cidden üzücü ve üzerinde 
ibretle eğilmemiz lâzım gelen önemli bir konu 
haline gelmiş bulunmaktadır. Son günlerde ye
niden, bütün milletimizi yakından ilgilendirme
ye başlıyan olaylar, Devletin temeline kundak 
koyan bir doğrultuya yönelmiş bulunmaktadır. 
Benzeri olaylarda olduğu gibi, bu kanlı çarpış
mayı da âdi zabıta vakası olarak değerlendir
mek, gerçeklerden korkmak ve sorumluluk duy
gusundan yoksun olmak demektir, Şimdiye ka
dar vukubukn kanlı ve üzücü hareketler hak
kında, yapmış olduğumuz çeşitli uyarmalara 
rağmen, plânladığı tek yönlü hareketinde idrar
la devam eden iktidarın gafleti, birçok ailenin 
ve milletimizin geleceklerinin umudu olan ev
lâtlarının canlarını kaybetmelerine sebebiyet 
vermiştir. 

Hukuk Devleti olan hiçbir ülkede, bizimki 
kadar sorumsuz bir iktidar görülmemiştir. İs
teklerini kendilerini haklı zannederek, silâh 
zoruyla elde etmek eğiliminde bulunan aşırı sa
ğın teokratik ve faşist devlet kurma önlemi ile, 
aşırı solun Misakı Millî prensiplerine aykırı. 
Devleti bölücü ve gayrimillî davranışları ne de
rece kanun dışı ise, bunlara imkân yaratan, ge
reken önleyici tedbirleri almaktan sakınan ve 
bundan siyasi çıkar uman Demirel iktidarının 
tek yönlü tutumu da, o derece sorumluluk yük
lüdür. 

Yurtlar işgal edilerek konut dokunulmazlı
ğı ihlâl edilir. Bunları yapanlar bilindiği halde, 

gereken yapılmaz. Gençler öldürülür, bugüne 
kadar failleri bulunmaz, öğrenciler karşılıklı 
esirler alarak işkence yaparken kanunlar işle
mez. Atatürk'ün resimlerini parçalıyan bir De
kan bilinir, gereği yapılmaz. Atatürk düşmanlı
ğını açıkça yapan, Anayasaya aykırı hareket 
eden bîr parti lideri menfur zihniyetinin bütün 
zehrini döker, savcılıklardan ses çıkmaz. Öğret
menlere saldırılır, evleri dinamitlenir, iktidar
dan ses çıkmaz, üstelik iktidar da bu davranış
ların şikâyetçisi olur. Böylesine bir keşmekeş 
içersinde Hükümet vardır demek mümkün de
ğildir. 

üzülerek ifade etmek isterim ki, hasis men
faatler uğruna milletimizi düşman kamplara bö
lerek, Türk'ü Türk'e kırdırmaktan çekinmiyen 
bir zihniyet, maalesef, Devlet yönetiminde söz 
sahibi olmuştur. Tarihimizde ilk kez görülen bu 
felâketli gidiş, millî birlik ve bütünlük ruhunu 
tahribetmekte ve Devletimizi karanlık bir uçu
ruma itmektedir. Bugün bütün vatansever 
yurttaşlar bu felâketli gidişi müşahede etmenin 
ıstırabı içindedir. Her konuşmamızda ve sami
miyetle yaptığımız uyarmalarımızda, iktidarı 
tahrip nedenini vehnıedenleri son yılların bula
nık akışına insafla eğilip, vicdanlarının sesine 
kulak vermelerini diliyorum. Kanunların ye
tersizliğini, alınmayan tedbirler için gerekçe ola
rak gösterenler, hiç kimseyi kandıramazlar. Ka
naatim odur ki, iktidar Devlet otoritesinin kay
bolmasına sebebolmuştur. iktidarın tek taraflı 
ti-tu mu ve el altından bir mânada yapmış oldu-
ğu destek ve teşvikler, bölücü ve yıkıcı cereyan
ları önliyemiyecek bir vehamet doğurmuştur. İr
tica bap boş, dolu dizgin Atatürk devrimlerini 
ve Atatürk'ü tahribederken, Hükümet ancak 
seyirci durumda kalmaktadır. Aşırı sol bütün 
melânetiyîe millî varlığımıza rahneler açmaya 
çalışırken, iktidar mesnetsiz suçlamalar ve düz
mece raporlarla gerçek Atatürk devrimcilerini 
millete jurnal yolundadır. Gençleri sokakta 
yek diğeri île ve toplum polisi ile çarpıştırmak 
plânının mucidi iktidar, rejime ve bütünlüğü
müze kast içindedir. Her türlü şaibe ile yüklü 
bir iktidarın, bugüne dek Türk Milletinin kade
rine hâkim olduğu görülmemiştir. Kanaatimiz
ce, bugüne kadar meydana gelmiş bütün kanlı 
ve kanun dışı olayların tek müsebbibi ve sorum
lusu, hukuk Devleti gereklerini yerine getirmi-
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yen Demire! iktidarıdır. Böylesine başarısız ve 
rejimi kundaklayan, kişisel hak ve özgürlükleri 
bizatihi kişilerin korunmasına terk eden bir ik
tidardan umutlu olmak ise mümkün değildir. 

Parlâmento olarak tutumumuz, her türlü his 
ve siyasi eğilimlerden sıyrılarak meselenin üze
rine cesaretle ve inançla eğilmek olmaMır. Bu
nu yapan Parlâmento itibar kazanır, yapmıyan 
demokratik düzenin çöküşünden daha korkunç 
olan Devleti yıkmaya imkân vererek tarihin nef
retine hak kazanır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın bakanlar söz sırasına ta
bi değillerdir, ancak gündem dışı görüşme ta
lepleri henüz bitmemiştir, arzu eder misinis 
şimdi söz vereyim, yoksa hepsini dinledikten 
sonra mı? 

GÜRHAN TİTREK (Çankın) — Sayın Baş
ken sonra konuşacağım. 

i. — Kütahya Üyesi Orhan Akra'nın: lıiiy'ûk 
bir deprem felâketine ağrıyan Gediz'in sekiz ay 
gibi kısa bir zamanda yeniden inşa edildiğine 
eletir demeci 

BAŞKAN — Sayın Orhan Akça buyurun 
efendi'm. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 
benden evvel gündem dışı konuşma yapan ar
kadaşlarımın hepsi birtakım kötü imajlar çiz
diler. Bendenizin, değineceği konu, kendilerinin 
çizmiş oldukları bu kötü imajları ekranlarda 
seyredecek, yahut radyoda dinleyecek veyahut 
gazetelerde okuyacak olan vatandaşlarımın bi
raz olsun ruhlarına serin bir su serpeceği ümidi 
ile sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; senelerden beri temsil 
etmekten sadece şeref duyduğum Kütahya'nın 
Gediz ilçesinde 23 Mart 1970 tarihlide vuku-
bulan zelzelede orada idim. O mıntakada cere
yan eden hâdiseleri yaşamıyan kimsenin o olay
ları anlatmasına ve yazmasına imkân yoktur. 
Senatör ve mebus arkadaşlarımla beraber yıkıl
mış yerlerin ve cesetlerin arasından geçerken bu 
şehrin nasıl yapılabileceğini, nasıl kurabileceği
mizi kendi kendimize düşünüyor, fakat bir hal |f 
çaresi bulamıyorduk. 

Biraz evvel çekilmesi canı gönülden talebe-
dilen Demirel Hükümeti 8 ay zarfında, yanım
da oturan Alman Sefirinin de çok güzel ifade 
ettiği gibi, âdeta mucizevi bir çıkış ile 8 ay zar-
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fında yeni bir Gediz doğurduk, şeklinde idi. (A. 
P. sıralarından, «bravo» sesleri) Tabiî âfetlerin 
içtima ettiği ve bütün âfetlerle karşı karşıya 
kaldığımız bu mıntakada iftihar ettim, gurur 
duydum. Hangi siyasi tandansa sahibolursa ol
sun, bütün siyasi teşekkül mensupları, millî Bir
lik Grupuna dâhil olan arkadaşlarımız, hepsi 
oraya gelmek sureti ile bu zavallı hemşerileri-
me yardım etmek için âdeta koşuştular. Biz ikti
dar olarak yeni bir şehir kurmanın ne kadar 
iftiharı içerisinde isek, bu gurur ve iftihar pa
yında memleketin bütün evlâtları da hissedar
dır. 

Bu. itibarla insanoğlunun el ele ve gönül gö-
niils çalıştığı takdirde nelere muktedir olabile
ceğinin en müstesna örneğini Gediz'de gördüm. 
Bir iktidarı kötülemek, şaibeli addetmek, delil
sin olarak pekâlâ mümkündür. Fakat, eserleri in
kâr etmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmiye-
cektlv, sayın senatörler. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Şurasını tebarüz ettirmeme müsaade buyu
runuz ki, 8 ay sonra Gediz'in sahibi aslisine tes
limi zımnında vâki davete icabet ettim. Yanım
da Alman Sefiri ile Kore Sefiri oturuyordu; 
Tüık Milletinin büyüklüğüne hayranım, dedi. 
8 ay zarfında nasıl bir şehir meydana getirile
bilir? Hastanesi ile, mektebi ile, imam-hatip 
okulu Ve beraber, o da dâhil... (A. P. sıraların
dan, «bravo» sesleri).., Orta mektebi ile, hasta
nesi ile, bütün tesisleriyle 8 ay zarfında Gediz'
in yarasını sardık ve sahibi aslisine teslim et
tik. Bunun gurur ve iftiharını hayatımızın so
nuna kadar taşıyacağız, sayın senatörler. 

Sözlerime nihayet vermeden evvel bir temen
ni ile bağlamak istiyorum. Gediz felâketinde ol
sun, Pakistan felâketinde olsun, iran felâketin
de olsun bütün dünya milletleri yek diğerlerine 
bu gibi ahvalde yardımda adeta yarış ediyorlar. 
Gönül ister ki, dünya sulhunun korunmasında 
da ve bütün dünyada mevcudolan enternasyonal 
ihtilâfların halli de bu kadar iyi niyetle halle
dilip, sulhun biran evvel tesisi için, aynı espri 
içerisinde bütün milletlerin elele beraberce ça
lışmalarını temenni etmek bir Türlk senatörü için 
müstesna bir zevktir, sayın senatörler. 

| Hepinizi hürmetle selâmlarım ,efendim. (Al-
| kışlar) 
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5. — Çanakkale Üyesi Ziya Termenin, mem
leketin içinde bulunduğu sosyal durum, öğrenci 
hareketleri ve bunları doğuran sebeplerle hal 
çârelerine dair demeci. 

BAŞKAN" — Sayın Termen, buyurunuz. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, aziz arkadaşlarım, gündem dışı bu maru
zatım ile önemli ve ciddî merhalelere gelip da
yanan iç politika meselelerimiz üzerindeki sa
mimî görüş ve fikirlerimi takdime çalışacağım. 
Konum, çeşitli sebepler esaretindeki bozuk gi
dişat ve ciddî tehlikeler ile yüz yüze yaşıyan 
Devlettir. 

Değerli arkadaşlarım, son aylar içerisinde 
tutucu çevrelerin açıklıkla göregeldiği net bir 
buhran yaşanmaktadır. Memleket, büyük şe
hirlerde huzursuz, iktisadi çarklar mütered
dit ve şuurlu münevver kadro Devletle ilgili 
alanlarda kaygular içeri'sindedir. içinde ya
şadığımız politik ağır şartların husul ve zu
hur sebepleri üzerinde derin tahlillere giriş
meye ve fuçlu mekanizmalar bulup bunları 
millet önünde teşhir eylemeye mecburuz. Saa
dete lâyik bu ülkeyi yıllardan beri madde ve 
mâna olarak yok etmeyi hedef alan kuvvetli 
yapıya sahip çeşitli mihraklarla millet karşı 
karşıyadır. Türkiye'yi yok etmeyi hedef alan 
mihraklar derken bilerek dışta ve bilerek 
içte bu aziz ülkeyi egemenliğinden ve Devlet-
lik niteliğinden mahrum bırakmak istiyen plân 
merkezlerini kastediyorum. Esef ile ve sü
ratle belirtilmelidir ki, iyi bir yeni nizam ge
tirme iddiası ile hâdiseleşen 27 Mayıs 1960 ha
reketi Parlâmentoda merkekleşen otoriteyi ve 
Devleti yeni Anayasası ile dağınık örgütlere 
taksim, ve tevzî eylemesi sebebiyle bu muzır 
mihrakların rahatça at oynatmalarına imkân 
tanıyan, (A. P. sıralarından «Bravo, bravo» 
sesleri ile Millî Birlik Gurupundan «insaf» 
sesleri)... otoritesiz, başı boş, sahipsiz bir yeni 
ülke yaratmıştır. Ve Türkiyemiz bugün tah-
ditsiz hürriyetlerin, Atatürk Cumhuriyetinin 
aslolarak kovaladığı umdelerin de ihmâl olun
ması eşliğinde perişan ve gidişata zebun ya
şamakta ve inlemektedir. 

Parlâmentodan itimat alan Hükümetin bu 
gidişata «dur» demesi ve elverişli şartlara 
konulacak teşhislerle memleket ve Devlet ka

derinin doğru ve mâkule döndürülmesi nor
mal anlamlı bir muhalefet işareti olarak ileri 
sürülebilecektir. Devlet, mademki, ciddî teh
likeler eşliğindedir, Devletin kurtarılması gö
revi icrayı fiilen elinde bulunduran siyasi 
muktedirlerine has ve ait aslî vazifedir, deni
lecektir. Bu iddia ve görüş tarzının Türki
ye'nin yeni ve huzur dolu yörüngeye avdeti
ne ne derece hakiki ve samimî bir hal tarzı 
ve tavsiye getireceği insafla ele alınmak lâ
zım. Meclis kürsülerinde mesul Hükümete 
klâsik çağlar tedJbir ve usûllerinden bahsede
rek tavsiyeler hediye etmek samimî tutum 
addolunmaz. Ortaya konulacak samimî ha
reket şayet Devletin, yani rejim ve fert ile 
Devlet arasındaki sosyal kontrato prensip
lerinin katı tehlikeye mâruz bulunduğuna 
iııanılıyorsa, bilhassa Sayın Atalay'm arz et
mek istiyorum bu noktayı, 700 yıllık tarih 
emeklerinin hediyesi olan yüce Devlete hiz
met şart görülüyorsa, ki, şüphe edilemez, ya
pılacak iş, iktidar ve muhalefet olarak sü
ratle ve derhal el ele verip ekseriyetin beğen
diği rejimi kurtarmak olmak icabetmekte-
dir. (Bütün sıralardan «Bravo» sesleri.) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bunları çok 
söyledik, ama itibar görmedi. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — iktidar ve 
muhalefet işbirliğinin en katî ihtiyaç gerek
tirdiği tarihi günler yaşıyoruz. Sistem düş
manlığı su yüzüne çıkmıştır, iç ve dış fesat 
ve imha mihrakları sonuç alma tahribatına 
yönelmişlerdir. Batılı yardım ve sempati kay
naklarımız millî açıda kurutulmak istenmiş, 
nerede ise kurutulmuştur, iç hayatımız şüphe 
emniyetsizlik, istikrarsızlık iklimine dayatıl
mıştır. Ruhlar da inkisar, ticari şartlarda du
ralama, yarma güvensizlik belirli haller içe
risindedir. 

Tehlikede olan Devletin durumunu belli 
başlı ve iki ayrı cephede incelemek gerekmek
tedir. 

Bunlardan birincisi; Şark Türkiyesinin si
yasi kaderi üzerinde oynanan bölücü iç ve 
dış gayrer olarak ve ikincisini de yürürlük
teki, Anayasanın tarif ve tahkim ettiği de
mokratik düzenin ithali savaşı olarak hulâsa 
olunmak gerekmektedir. 
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Eölünnıos Türkiye'nin, Kürtçülük ve Kürt 
Milliyetçiliği hareketine Devlet ve tüm Dev
let kuvvetleri olarak müsamaha göstermiye-
oeği mutlaktır. Fakat rejim değişikliği ile 
ilgili yön, gün geçtikçe çoğalan gençlik kad
rolarının sokağa açıkça dökülen eylemlerin
den isti'hracolunmalıdır ki; artık ciddiyet ka
zanmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, fikir hürriyetine engin 
mesaha tanıyan yeni Anayasa, Slav, Makedon 
ve Grek üçgeni içinde var kalabilmek müca
delesi vermeye mahkûm Türk Milletinin müs
takbel kaderine, siyasi teviş ve gidişatına isa
betli ve lasını bir yardım katan bir Anayasa 
olmaktan, kanaatimce, tamamen uzak bir Ana
yasa mertebesindedir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Çok 
yanlış. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Karaman 
dinle istifade edersin kardeşim. 

Kurucu Meclisin daha engin hürriyetlerle 
iç içe bir Türkiye tasavvurunu saygı ve şük
ranla selâmlamamak mümkün değildir. Cevap 
bu size Bay Karaman. Ancak derhal belirtil
melidir ki... 

SUPHİ GÜRSOYTRTK (Tabiî Üye) — Hır
sızlık yapılsın diye de Anayasada yazılı mı? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Haklısınız, 
faklısınız. Bir iktidarda, bir memlekette hır
sızlık varsa, onun kollayıcıları da vardır. 

(BAŞKAN — Sayın Termen cevap verme
yin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Sistem ola
rak siz bir hırsızlığın varlığını kürsüye geti
riniz, ispatlayınız biz ezelim. 

Büyük Atatürk'ün katî elverişsizlikler or
tamında birleştirdiği Misaki Millî Türkiye'si, 
1960 hareketinin kabul ve tahayyül ettiği ida-
aldeki Türkiye'ye yürürken hortlayacak olan 
bir Kürtçülüğü, sarahaten sokağa yükselecek 
olan Marksizmi, aç, işsiz, yarından ümitsiz ya-
şıyanlarm her ülkede ütobisini teşkil eden 
sosyalist tefekkürün, kanunları ve toplumu 
zorlıyabileceğini hesap ve kabul edememiş
tir. Yani (bugünkü Türkiye'nin mütıbâriz hu
zursuzluğu, Adalet Partisinin zâti iktidarsızlı
ğında değil, ekonomik gelişmeye muhatap bu-
liunmıyan toplumlun, erken hürriyetlere smtur-
sız ve Fransız idealizmasma muvazi anlayışla

ra eş tutulmasının sonucudur denilmek ge
rekmektedir. 

Ankara ve istanbul üniversiteleri, dünya
nın halen her ülkesinde görülen talebe hare
ketlerine eş eylemler içindedir hükmünü ve
ren. Sayın Hükümet görüşünden de ayrı bir mü
talâaya bağlanmak gereğindedir. Tüm öğren
ciler, daha yeni bir dünya, daha kısa ve kolay 
öğrenim, beşerî ihtiyaçlar ve günlük hayat
ta daha ehven şartların mücadelesini veren 
Batı gençliğinden farklı olarak, sistem ve re
jim değişikliğini açıklıkla talebeden ve metot
ları çeşitli cinayetlere kadar uzanan ayrı mâ
na içindedirler. 

Talebe hareketleri ötesinde, kanun ve dü
zen gidişatını şiddetle reddeden, işçi, köylü 
sınıflaşmasını ilân eyliyen ayrı bir kütle ve 
hele iddiasını açıklıkla istanbul'da sahneye 
koyan kasıtlı ellerin esiri bir Disk unutulma
malıdır. 

Son iki yıldır basın ve TRT, açıklıkla, re
jim muhalifi günlük uygulamalar içindedir. 
Sanat dünyamız klâsik devlet espirisini şid
detle yere çalan kesif çalışmalar içindedir. 
Şimdi ve şu anda, süratle, iktidardan ve mu

halefetten, sormak lâzımdır. Müşterek rejim 
mesuliyetinden hareketle, millet ekseriyetinin 
mutluluğunu ihlâli hedef alan bu sarih gay
retlere, hangi tedbirleri almakta bulunuyo
ruz? 350 000 oy sahibi sol cephenin, 11 milyon
luk demokratik düzen taraflısına karşı giriş
tiği katî savaş kararma hangi irade,, hangi yet
ki, hangi neticelerle mâni olmak görevinde-
yiz ve d^ıüncomi^ nedir? 

j Azız : rkadaşlarmı; Sosyalist tefekkür' tar
arım r;3rl kalmr, ya da fikr?n müsait kültür -

! '!"\ IÛL". ülkelerde iyi sonuçlar verdiğini hay-
| ianlıkla ssyroden nâçiz bir arkadaşınızım. 
ı i rail, Arnavutluk ve kısmen Yugoslavya bun

lardan. ünüdür. Fakat süratle belirtilmelidir ki, 
vrz üssrinde sadeco üçüdür. 

Türkiye 'nisir. demokratik çerçevede son 25 
yıldan heri elde ettiği madde ve mâna seviye
si, haysiyetli bir ikrarla belirtilmelidir ki; de-

i mokratik tarzı terk ederek, sosyalist bir dü-
] zene intikal etmenin gereğini ortaya koymı-
i yar», öğüne verici dolgunluktadır. Millî hâsıla 

7 misline çıkmıştır. Plânlı çalışmalar kâfi tem
polar içindedir, Devlet, ferde karşı görevle-



C. Senatosu B : 13 8 . 12 . 1970 O : 1 

rinde geniş hizmet organizması içine sokul
muştur. 500 zengin ve 400 toprak ağasının, 
üç beş istikâmette görülen suiistimal, yahut 
hırsızlık vakalarının bir rejim değişikliğine 
lâyik ve muhatap tutulmasında millî adalet ne 
mertebede düşünülecektir? Ve Türkiye'miz ka
pital zulmünde inliyen bir devlet olarak da ele 
alınamaz. 

Devlet bu topraklar üstünde yaşıyan ço
ğunluğun iradesine hizmet etmek zorunluğun-
dadır. Ve devlet 20 seneden beri azınlığın ço
ğunluğa tahakkümüne son . vermek isteğine, 
artık, eğilmelidir. 

iş başındaki Hükümet, Türkiye'nin şu an
da içinde bulunduğu siyasi şartları kollamak
ta kusur göstermiyen; fakat bu meselelerin 
halline de bizarure muktedir clamıyan bir Hü
kümet niteliğindedir. Onun bu zafiyetini, zâti 
zafiyeti olarak mütalâa etmek haksızlıktır, Za'-
fa duçar olan Hükümet değil, mâna ve vâs'I 
olunan yaşantı olarak tüm sistem, yani top
tan devlettir. Bu ifademizi daha ilmî bir açık
lığa götürmek gerekirse, iradede dağınıklık 
ve gayrikâfi kanun nitelikleri belirtilmek lâ
zımdır. 

Konuşmamın son kısmına gelmiş bulunu
yorum. Tehlikede olan devletin mâruz bu
lunduğu müstakbel ihtimallerle vâki olumsuz 
gayretlerin günlük teferruatına bililtizam gir
mek istemiyorum, Hür vicdanlar, işaret etmek 
istediğim, sonuçları millî bünyenin mâruz kal
dığı bir tehlike halinde elbette rahatlıkla ve 
esasen tesbit ve takdir içindedirler. Devle
tin kurtuluşunu şu kısaca arz edeceğim for
müller ışığında yeniden ele almak ve sağla
mak şarttır. 

Anayasadaki fikir hürriyeti, devleti yıkma
ya matuf gayretlere barınak olmaktan kurta
rılmalıdır. Basın hürriyeti devleti yıkmaya ma
tuf gayretleri kapsamamaîıdır. üniversite muh
tariyeti devleti yıkmaya matuf gayretlerin 
mihrakiaştığı üs olmaktan uzak mütalâa edil
melidir. TRT özerkliği, Devleti yıkmaya matuf 
fikirlerin resmen ve alenen ve hattâ Dsvlet 
parasiyle ilân bulduğu merkez olmak niteliğin
den süratle alakonmalıdır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O fikirler 
Orta Çağda kaldı. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Çareleri var
dır. 18 sene Orta Çağı okutmuş bir arkadaşını
zım. Sayın arkadaşım bana Orta Çağı hatırlatı
yor 

Türkiye'yi hâkimiyetinde yürüten buhran, 
kanaatimce sadece bu dört menşeden kuvvet 
alıyor. Fikir hürriyetinin, basın hürriyeti
nin, üniversite muhtariyetinin ve TRT özerkli
ğinin bütün hürmete lâyık cepheleri; fcize it
haf ediyorum; Türk münevveri ve Parlâmen-
to üyelerince bilinmekte ve tasdik görmektedir. 
Ancak belirtilmelidir ki; yürürlükteki hürri
yetler şiddetle suiistimal edilmekte, haklar mu-
harref yönlerde kullanılmaktadır. Nitekim bil
hassa dikkat buyurun. Askerî üniformalı kişi-
rin. ihtilâl, telkini ile yüklü beyanın fikir hür
riyeti kabul edildiği Devlet Şûrası kararı. Ga
zete ve dergilerde açıklıkla ihtilâl beyanname
leri yayınlamanın, basın hürriyeti teşkil ettiği 
yüzlerce dâva olarak biliniyor, esefle hatırlana
cak tn". 
' Devletin kurtuluşu ile, diğer tedbirleri de 

şöylece arz edeceğim. Devlet eğik zeminde ka
yıyor. Burada beraber değiliz, isyan eden ar
kadaşlarla. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kaydırma. 
ZÎYA TERMEN (Devamla) — Devlet eğik 

zeminde kayıyor. «Kaydırma» dedi. Cevap 
kaydıran sensin. (C. H= P. sıralarından gürül
tüler) 

Durdurucu tek kuvveti kendimiz olarak 
görmeliyiz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Anadolu'yu vatan biliyor; Cumhuriyeti ve 
demokratik düşeri daha âdil ve iyi hedeflere 
götürme iştiyakını benimsiyerek korumak isti
yorsak, Devlet ve rejim aleyhine her istika
metten gelen müesseseye cesaretle hayır deme
nin, mücadele vermenin üslûbuna mîlletçe gir
meliyim. 

Bir kısa istitrat yapacağım. Millî Birlikçi 
arkadaşımız ve C, İL P. sinden bir arkada
şımız bu konuj arın müzakeresinde hırsızlığı ik
tidarın bir yüz karası halinde göstermek iste
mektedirler. 

EKREM ÖZDEN (jfetanbul) — Sizin adam
larınız gösteriyor. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Hırsızlı
ğın... Bir dakika... Devlet hayatında hırsızlığın 
koka 13 arardır kesilmemiş tir. Hüner o dur 
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iki, hırsızlığı müdellel mân a siyle getirmek gere
kir. Ama, bir kredi meselesini hırsızlık olarak 
mütalâa etmek de (insafsızlıktır. Cesadaki şah
silik prensibinden hareket ederek biz, Süley
man Demirel'in kardeşlerine açılan kredi bah
sinde bil- Suiistimali varsa, şuna inanınız ki, 
onu kendi elimizle alaşağı edeceğiz. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hadi 
canım sen de,. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Görelim. 
ZtYA TERMEN (Çanakkale) — Ama, bir 

dakika efendiler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çok gülünç 
oluyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Termen, Sayın Ter
men... Sayın Termen... 

Muhterem arkadaşlarım, lütfediniz; hatip 
sözünü bitirsin. Sayın Termen, siz de lütfen 
konuya dönünüz. Görüşmek istediğiniz konu
ya dönünüz. Biğer hususlarda Sayın Bakan 
da söz talebettiler, gerekirse cevap verecek
ler. 

ZtYA TERMEN (Çanakkale) — Bu konuda 
tahkikat yapılır, ispata götürülür. 

Bugünkü Türk yaşantısı saym arkadaşla
rım, Devletin 'kurtarılmasını gerektiren görü
nüşler içindedir. Hükümet gidişatı mâkul ve 
mazbut bir paralele oturtmak gücünden, kanun 
yapmak ve meri Anayasada mâkul tadilleri ele 
almaik miısiyatıiıfıiınıden oy olarak ve Anamuhale-
feıt partisinin kurtarıcı desteği olmak üzere 
mahrumdur. Türkiye'nin müşkül bir çağa inti
kal ettiğini açıklıkla kabullenmeliyiz. Devlet 
henüz ayaktadır. Fakat, hangi badirelere ge
lip yaslanacağı kesinlikle iddia olunamaz. Ma
sum devletin yeni ve ktein kanunlara ihtiyacı 
sarihtir. Aşırı hürriyetlerin tehdidinde inle
yen bir devletle iç içe yaşadığımız ikrar olun
malıdır. Bu şartlar altında yapılacak işin 
binbir savaşla elde olunan hürriyetlerin kısıt
lanması anlamına asla getirilmemek kaydı ile, 
ıslahat olduğu ve bu ıslahat işleminde hattâ, 
Anayasa tadili bahsinde sayın muhalefetin ik
tidara el uzatması zorunluluğu lütfen kabul 
olunmalıdır. 

Sayın Hükümet Başkanına bu vesileyle ve 
derhal tarihî ve ciddî bir göre"^ teveccüh etmek
tedir. Devletin içinde bulunduğu şartları Par
lâmento kürsüsünden bütün açıklığıyla ^unup, 
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| muhalefetten tarihî anlamlı bir yardım talebin
de bulunmalıdır. Muhalefet, şayet Devlet ve 
tarih hayrına müteveccih bu resmî talebe yani, 
Anayasayı tadil etmek suretiyle memleketin 
disiplinli, mazbut, müstakar bir rejime avdetine 
taraftar ise ve buna evet derse, hiç şüpheliniz 
yoktur ki, idealdeki Devlet kurtulacaktır. Ha
yır dediği ve basit ve politik sebep ve baha
nelere tenezzül tanıyarak Devletin ve sistemin 
tehlikeli gidişatından yardımını esirgediği tak
dirde lise Sayın Başbakan'a yeni, fakat daha 
tarihî bir görev terettübedecektir. 

Rejim bahsinde Türkiye'yi kurtarmak mad
di. gücümüz dışma düşmüştür, iktidar müh
rümüzü teslim ediyoruz, buyurunuz, gereğine 
eğiliniz demek şarttır. 

HALİI. GORAL (Aydın) — O zaman her 
şey meydana çıkacaktır. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sıklaşan taarruzlar muvacehesin
de; konuşmamın son kısmına geldim arka
daşlarım; Sınıf diktatoryası kurma kadrolarını 
hâlâ bir önemsiz kütle 'kabullenmiş açık gaf
lettir. Halk kütlelerinde memnuniyetsizlik ge
lişmektedir. Mukabil cepheler süratle doğ
maktadır. Müessir idare va'dindeki Hükümet 
müessir bir idare kurmak bahsinde, kanunlar 
emaretinde öksüz yaşamaktadır. Düzenimizin 
süratle ıslaha muhtaç binbir yönü ayrıca orta
dadır. Adalet ağır, pahalı, yer yer sıhhaJtsiz 
işlemeye başlamıştır. Rüşvet, iltimas, impara
torluktan müdevver mânası ve hacmi içinde 
canlıdır. Halk kütlelerinin günlük yaşama ve 
V;slcnme bahislerinde derin ve Mklı şikâyetle
ri vardır. İşsizlik, irtikâp, ahlâk çöküntüsü 
tedbir ve çare bekliyen mühim memleket me
selelerimiz hükmündedir ve asırlık dertler ola-
r:V: <v?dsr> hal çaresi beklemektedir. 

Bendeniz, samimiyet ve hakkaniyet içimde, 
Psvl'îHn rnâruz bulunduğu tehlike ve çareleri 
•2-r??, çalıştım. Hakikî giic Yüce Heyetinizde, 
talkdirlermizdedir. On yıllık liç politika haya
tımızın bugünkü ya/şantımuza getirip hediye et
tiği rüsup, her yönlü tehlike işaretleriyle do
lup taşıyor. 

S?ym Başbakanın günlük politika takiba
tından (süratle vazgeçerek Devletin, milletin 
şiddetli ve artık derhal istediği aklî tedbirlere 
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dönüp gerekli yön ve mercilerde hal çaresi ara
ması samimî dileğimizdir. 

Maruzatımı kanunlar yolu ile ve şiddet ih
dası suretiyle Devlet idaresi özlemine asla bağ
lamamanızı istirham ediyorum. Ben demokra
tik düzende de mutlu, zengin, müreffeh millet
lerin var olabildiğini gören insan olarak, göre
vimin foama telkin ettiği ciddîyelt içinde bu ül
kenin karanlık maceralara heves yapılmamasını 
diliyen sadece nâoiz ve samimî bir arkadaşını
zım. 

Bugünkü Türkiye, kazandığı ekonomik hız 
bölgesinde, yakın tarihte, rahat ve kâfi b:Yr ha
yata namzet manzaradadır. Sayın Sunay başta 
olmak üzere, Sayın Demirel ve arkadaşlariyle, 
kıymetli ordu erkânımızın, şûralarımız ve yük
sek mahkemeleri erkânının hepsinin başında biz
zat kanun yapıcı kuvveti teşkil eden Yüce Heye-
ıtinizi'n Devleti kurtarmaya matuf gayretlerde 
birleşeceğine inandığımı, siyasi bir silkinişe ihti
yacımız bulunduğu fikrimi arz ve ifade etmek 
istemekteyim. 

Beni dinleme nezaketlerinize sonsuz saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Bekata Kültür Sarayı ile 
ilgili konu Cumhuriyet Senatosunda dile geti
rildi 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Per
şembeye konuşacağım. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, Perşembeye kon
masını teklif ediyorsunuz. O zaman takd'ir ede
lim. Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben de öyle 
rica ediyorum. 

6. — Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin; tarihî 
büyük hâdiselerin toplumlar üzerindeki tesirleri
ne ve bunların giderilmesine dair demeci 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Turgut Cebe de 
vatan sathında son günlerde cereyan eden so
kak hareketleriyle müessif birtakım hâdiselerin 
tahlilini yapabilmek ve alınması gereken bâzı 
tedbirlere işaret etmek, ve bunları Heyeti' Umu-
miyemize arz edebilmek için gündem dışı konuş
ma imkânının tarafıma verilmesini rica ederiım 
demektedir. 

Bir saat çeyrek dakika gibi bâr zaman geç
miş olmasına rağmen halen gündemimize döne
medik. Bu konu da biraz evvel Sayın Ataklı ve 

diğer arkadaşlar tarafından dile getirildi. Sayın 
Cebe, bunu bir başka gün tezekkür etmek müm
kün mü? 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
her yiğidin bi'r yoğurt yiyiş tarzı vardır. Sayın 
Ataklı ve diğer arkadaşların temas ettiği mese
lelerle ilgili değildir. Ben apayrı bir cepheden 
izah edeceğim ve tahlile tâbi tutacağım ve saat 
ondörtte de müracaat ettiğim halde gündem 
dışı konuşma yapacak arkadaşların i'simleri ara
sında benim ismim okunmadığı için rica ediyo
rum bugün konuşayım. 

BAŞKAN — Ben aksini söylemedim Sayın 
Cebe, mümkün mü Perşembe gününe düşünmek 
dedim. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Bugün olma
sında fayda var. 

BAŞKAN — Uzun mu efendim? 
TURGUT CEBE (Ankara) — Kısadır efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

Türkiye, öteden beri, ister dıştan sirayet et
sin, ister içteki ekonomik, sosyal ve kültürel de
ğişmelerin veya yönetimdeki hata ve kusurların 
tesiri ile vukubulsun, birçok problemlerle yüz 
yüze gelindiği bilinen bir keyfiyettir. Bu prob
lemlerin, bilhassa son yıllarda ve bugün dozu
nu artıran yeni ve çeşitli cereyanların da inzi
mamı ile toplumu önemli derecede rahatsız ha
le getirdiği de bir gerçektir. 

Bu bakımdan, buhran ve sıkıntı yaratan olay
ları ortaya koyma, nedenlere inme, tedbir ve te
daviye yönelmede gecikilmekte olduğu düşün
cesiyle psiko - sosyal ve sosyo - politik açıdan 
olayların, gerçeklerin üzerine eğilmeyi, bu mev-
zudaki g'örüşleri, düşünceleri belirtmeyi ve bu 
maksat tahtında gündem dışı mâruzâtta bulun
mayı uygun gördüm, izahlarımda mümkün mer
tebe objektif kalmaya gayret edeceğimi bilhas
sa belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; organize haldeki insan top
luluklarında sosyal hâdiseler, bilindiği üzere, 
kendiliğinden ve birden bire ortaya çıkmazlar. 

Toplumda her ne hâdise ve problem zuhur 
etmiş ise, muhakkak onu doğuran, ona tesiri 
olan bir evvelki hâdisenin, problemin mevcudi
yetini ve toplumların, grupların biribirine tesi-
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rini akıldan çıkarmamak gerekir.. Hâdiselere an
cak böyle bir görüş açısından baktığımız takdir
de toplumumuzun yapısına nüfuz etmiş, problem 
ve olaylara doğru teşhis koymuş ve uygun ted
bir ve çarelere tevessül etmiş olabiliriz. 

Değerli senatörler; ikinci Dünya Savaşının 
başlaması ve devamı Jüe ister bilfiil savaşa ka
tılmış olsun, ister katılmasın ,her Devlet, her 
toplum, dolayısiyle her fert direkt veya indirekt 
veya indirekt olarak savaşın tesirlerine ve 
dolayısiyle, değişmelere, birtakım sarsıntılara 
mâruz kalmış, çeşitli problemlere sahne ol
muştur. Bu sarsıntılar ve problemler pek ta-
ıbiîdir ki bir anda göze görünen, sonra kay
bolan neviden telâkki edilmemelidir. Birbirini 
doğuran, davet eden, iten, küçülen, büyüyen 
fakat her halükârda mevcudolan, icabında te
sirsiz hale getirilebilen neviden mütalâa edil
melidir. 

Bugün memleketimizin içinde bulunduğu du
rum sadece bir göz atmak, ne derece vahim 
problemlerle karşı karşıya bulunduğumuzu 
çok açık bir şekilde görmeye kâfi gelecektir. 
Nitekim Sosyal organizasyon ve sosyal düzey
deki düzensizlikler, çeşitli konulardaki bunal
malar, çirkin görünüşlü olaylar, münasebet
ler, davranışlar, şikâyetler, bıkkınlıklar, ümit
sizlikler, şüpheler, dedikodular, sarsıntılar ve 
moral çöküntüleri, suiistimaller, menfaat şir
ketleri, bâzı ellerdeki muvazenesiz, aşırı ser
vet terakümü veya servet düşmanlığı, hile, 
hüdâ, desise numuneleri, işsizlik, aile düzen
sizlikleri, kamu kuruluşları, eğitim, üniversi
te ile iş muhitlerinde sebepli veya sebepsin 
gibi görünen davranışlar, seri halindeki so
kak hareketleri, grevler, boykotlar, işgaller, 
tecavüzler, tahripler, silâhlı çatışmalar, inti
harlar, adam öldürmeler, soygunlar, işkence
ler artık günlük, mutat olaylar halini almış-
ti;. 

Bu gibi olaylarla toplumumuzda sevgi, şef
kat, tolerans ve kritik düşünce asgariye in
miş, ülkü, ideal birliği, inanç sistemleri za
yıflamış yerine grup menfaati,, haset, husu
met ve huşunet hâkim' olmıya başlamıştır. Bu
nun neticesi, toplumumuz organize ve entegre 
yani düzenli, dengeli, Atatürk'ün tabiriyle 
kaynaşmış bir kütle olmaktan çıkmış disor-

ganize ve disentegre yani düzensiz, dengesiz 
ve kaynıyan bir toplum durumuna girmiş bu
lunmaktadır. Sosyaioğ Lawrence Frank bu tip 
topluma «Society as Fhe patient» «hasta top
lum» adını uygun görmektedir. 

Böyle bir manzara arz eden toplumumuz
da halk, şüphe ve tereddüt içindedir. Müesse
seler, idareciler, ve liderler mütereddit, mus
tarip ve huzursuzdur. Hiç kimse yarımımdan 
emin değildir, ama sadece üzülmek veya üzül
müş gibi görünmek yahut «bir gün aklı selim 
hâkim olacaktır» şeklinde resmî beyanlarda 
bulunmak da şüphesiz hal çaresi telâkki edi
lemez. Mesele toplumun organize halden di-
sorganize duruma ve entegre halden disen
tegre hale düşmesini hazırlıyan faktörleri tes-
bite öncelik ve ivedilikle karar verip yöne-
lebilmekte, bilâhara gerekli tedbirleri ve ça
releri arayıp bulmakta, tatbik edebilmekte
dir. 

Bunun için de önce toplumun sosyal orga
nizasyonu üzerinde durmak gerekecektir. 

Her hangi bir cemaat veya cemiyet içeri
sindeki çeşitli unsurlar (fertler ve gruplar) 
arasındaki karşılıklı münasebetleri düzenli-
yen kurallar, alışkanlıklar, örf ve âdetler, ge
lenekler, görenekler ve saire gibi davranış ka
lıplarının bütününün ifadesidir, sosyal orga
nizasyon. 

Böyle bir organizasyon halindeki toplum 
genel olarak iki kısımda mütalâa olunur: 

1. Formmel organizasyon (resmî organizas
yon) 

2. informel organizasyon (gayriresmî orga
nizasyon) 

Formmel organizasyon, başta devlet teşki
lâtı olmak üzere, her türlü kuruluşun resmen 
kabul edilmiş işleyiş şemasını ifade etmekte
dir 

İnformel organizasyon ise, toplumuu alttan 
alta işleten teşkilâttır. Belirli belirsiz lider
lerin, grupların, sendikaların,, aile reislerinin, 
ana ve babaların içerisinde faaliyet göster
diği, grupları ve kütleleri en küçüğünden, en 
büyüğüne kadar gayriresmî bir şekilde hare
kete geçiren, istikametlendiren, idare eden or
ganizasyon şeklidir. 

Her iki organizasyonun kendi bünyelerin
de veya birbirleriyle olan ilişkilerinde, yani 
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yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya mü
teveccih münasebetlerinde düzenlilik, ahenk 
mevcut ise sosyal bünyede, toplum da sıhhat,, 
ahenk, denge var demektir. Yani o toplum «or
ganize» «düzenli» ve «entegre» «dengeli, bütün-
lenmiş veya kaynaşmış» bir toplumdur. Böyle 
bir toplumun meydana gelişi formel organi
zasyonunun kendi sınırları içinde iyi çalış
masına, organlar arasında ahenk tesis edil
miş olmasına, informel yani gayriresmî orga
nizasyon üzerinde inandırıcı, birlik ve bera
berlik husule getirici bir otoritenin tesis edil
miş bulunmasına bağlıdır. 

Beyle bir formel organizasyonun, gereğinin 
yerine getirilmemiş olması halinde, konuşma
mızın basında belirtmiş olduğumuz sosyal prob
lemlerin ortaya çıkacağı açıktır. Nitekim top
lumdaki sayısız çatışmalı durumlar, hizipleş
meler, aile bağlarının çözülmesi, ahlâki öl
çülerin zayıflaması, suçların artması gibi be
lirtiler, toplumumuzda bir sosyal düzensiz
liğin mevcudiyetinin ifadesidir. 

Bütün bu emareler, birbirinden müstakil 
unsurlar olmaktan ziyade bir bütünün unsur
larını, tamamlayıcı kısımlarını teşkil ederler. 

Değerli senatörler; şimdi toplumumuzun ha
len içinde bulunduğu disorganize ve disentegre 
halin birinci derecede sorumlusu olarak en 
büyük formel sosyal organizasyonun yürütü
cüsü durumunda bulunan iktidarın bu vazi
yette ne derece menfi bir katkıda bulunmuş ol
duğunu tasvire çalışalım. 

Önce belkide en önemli bir disorganizasyon 
faktörü olarak iktidarla Devletin çeşitli mü
esseseleri (Millet Meclisi, Cumhuriyet Senato
su, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay 
ve diğer yargı organları, üniversite) ve saire 
arasındaki organizasyon ve koordinasyon yok
luğuna dikkati çekmek gerekir, iktidar, Dev
letin bu temel müesseseleriyle iyi münasebetler 
tesis edecek ve bu müesseselerin kendi arala
rındaki koordinasyonunu sağlıyacak, yerde, 
hepsini karşısına alacak şekilde hareket et
miştir ve bu davranışının bir sonucu olarak-
ta hukuk nizamını korumakla vazifeli olan 
birtakım müesseselerin kararlarını da uygu
lamamak durumuna girmiştir. 

Formel organizasyondaki bu bozukluklar 
ve tutarsızlıklar cemiyetin yukandan beri söz 
konusu ettiğimiz informel organizasyondaki 
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i bozuklukları büsbütün artırmış ve informel 

yapıdaki başıboş, bozucu kuvvetlerin faaliye
tine alabildiğine elverişli bir zemin yaratmıştır. 

Saym senatörler, buraya kadar iktidarın, 
toplumun sosyal organizasyonunu büsbütün 
bozma yolundaki olumsuz tesirlerine işaret 
ettik. Diğer taraftan iktidar, sarsılmış, olan 
bu sosyal organizasyona istikrar kazandır
mak için her hangi bir olumlu çaba da göster
miş değildir. Oysa basiretli, tecrübeli, sosyal 
hâdiselerden haberdar, sözlerinde, hareketlerin-

I de samimî ve tutarlı, kendi çıkarını ve pres
tijini halkın çıkarları ve istikbali nâmına fe
da edebilecek seviye ve seciyedeki liderler, ida
reciler toplumun sosyal organizasyonundaki ve 
değerler sistemindeki bozulmaları düzeltebi
lirler, topluma yeni değerler sistemi, yeni 
gayeler ve idealler aşılayabilirler; toplumun 
bozulmuş olan ertegrasyonunu yeniden sağ-
hyarak onu tekrar kaynaşmış bir kütle ha
line getirebilirler. Bence Atatürk'ün en büyük 
tarafı bu nokta ile ilgilidir. 

Osmanlı imparatorluğunun son zamanların
daki o her yönden karışık durumunu dikkate 
alan Atatürk, birlik ve tesanüde muhtacolan 
milletine «Ne mutlu Türküm diyene» diye ses
lenerek Türk Milletinin gururunu kamçıla
mış ve ona türklük idealini aşılamıştır, «im
tiyazsız, sınıfsız kaynamış bir kütleyiz» diye
rek birlik, beraberlik ve bütünlük içerisin
de dengeli bir toplumun meydana gelmesini 
sağlamıştır. «Türk öğün, çalış, güven» demek
le de toplumun maneviyatını yükselterek yö
nelebileceği istikâmetleri tâyin etmiştir. Böy
le bir sosyal felsefenin ışığı altında başta 
eğitim müessesesi olmak üzere, toplumun bü
tün müesseseleri entegre bir çalışma örneği 
göstermişlerdir. 

Sayın senatörler,, konuşmamı bitirirken 
buraya kadar yapmış olduğum tahlillerin 
ışığı altında, halen sevk ve idare mevkiinde 
bulunanlarla gelecekte sevk ve idare göre
vini, yüklenecek olanlara şu hususları hatır
latmakta fayda mülâhaza ediyorum: 

idarecilerle idare edilen halk arasındaki 
münasebetlerde halkın ihtiyaçlarını, gergin
liklerini ve sosyal organizasyonunu tanımanın 
büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum, ida-

I recilik her şeyden önce bir sanattır ve bu sa-
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natta kazanılacak başarı sosyal ilimlerin ve
rileri ile işbirliği yapmayı gerektirmektedir. 
idarecilik kütle psikolojisinden haberdar ol
mak ve kütleye yön vermek demektir. Toplu
mun düzenini bozan bir grupa karşı aynı de
recede bozucu bir başka grupu denge unsu
ru olarak tutmak ve bu yüzden müessif birta
kım olaylara sebebiyet vermek demek değil
di ı*. idarecilik, toplumun mevcut formel ve in-
formel sosyal organizasyonunu korumak, ger
ginlik ve buhran hallerini gidermek için alı
nacak tedbirlerin bu sosyal organizasyona uy
gun gelecek şekilde uygulanmasını sağlamak 
demektir. 

Herkesin kendi başının çaresine bakma
sını tavsiye etmek veya formel sosyal orga
nizasyonun kararlarını hiçe saymak demek 
değildir, idarecilik toplumu düzenli ve den
geli bir sistem halinde yönetmek, toplumun 
entegrasyonunu korumak veya sağlamaya ça
lışmak demektir. Toplumu birbirine zıt olan 
ve birbirine karşı cephe alan çeşitli grupla
ra bölmek demek değildir, idarecilik önceden I 
tedbir almanın çare bulmaktan daha kolay ol
duğunu bilmek demektir, işişten geçtikten 
sonra dövünmek, sorumlu aramak veya «her 
şeyi eskisinden daha iyi yapacağız» yollu be
yanatlar vermek demek değildir, idarecilik 
şikâyetlere kulak vermek, tenkidlerden ders 
almak demektir, olumlu tenkidlerde bulunan
ları yıkıcı birtakım faaliyetler göstermekle 
suçlamak demek değildir, idarecilik, yerine 
getirilmesi gereken mutedil talepleri geri 
çevirip, daha sonra zorla kendilerini kabul 
ettiren tecavüzkâr birtakım taleplere boyun 
eğmek demek değildir. 

BAŞKAN — Sayın Cebe gündem içi konuş
malarda bile yazılı konuşmalar 20 dakikayı ge
çemez. Siz kısa konuşacağınızı söylediniz. Ya
zılı olduğu halde gündem içi yapılacak görüş
menin miktarını dahi aştınız. 

Rica ediyorum lütfen bağlayınız. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Sayın Baş
kan, son kısma geldiğim zaman müdahalede 
bulundunuz, zaten bitmek üzere idi. 

Görevleri ile uzlaşamıyan birtakım katılaş
mış inançları olan ehliyetsiz kimseleri işba
şına getirmek, hiçbir zaman uygulanamıyacak 
kanunlar hazırlamak, sevk etmek veya yerine 
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getirilemiyecek vaitlerle veya tehditlerde bu
lunmak hiç değildir. 

Değerli senatörler, idaıecilik, bunlar gibi, 
entegrasyonu bozucu daha, pek çok şey de,, de
ğildir. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

7. — MiUî Eğitim Bakanı vekili Hayrettin 
Nakiboğlu'nım, İstanbul Kültür Sarayı yangını 
ve tahkikatı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakan Vekili ve 
İmar ve iskân Bakanı Sayın NaMboğlu, Kül
tür Sarayı yangını hakkında Hükümet adına 
cevap vereceklerdir, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANVEKİLİ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 

Muhterem Başkan, Yüce Senatonun muhte
rem üyeleri; Sayın Gülek'in Kültür Sarayı yan
gını hakkında burada ifade ettikleri hususata 
Hükümet adına ve tahkikatın da devam et
tiği cihetle tahkikatı zedelememek bakımın
dan çok kısa arzı cevabetmek istiyorum. 

istanbul Kültür Sarayı 12 Nisan 1969 tari
hinde hizmete açılmış ve idaresi Resmî Gaza-
tede yayınlanan geçici bir yönetmelikle Dev
let tiyadrosu Genel Müdürü, Devlet Opera ve 
balesi Genel Müdürü ve Bayındırlık Bakanlı
ğı temsilcilerinden müteşekkil üçlü bir komi
teye verilmiştir. 

27 Kasım 1970 Cuma gecesi Devlet tiyat-
rosuııca sahneye konulan Cadı Kazanı piyesi 
oynanırken, sofita tâbir edilen sahnenin üst 
kısmında ateş görülmüş, birkaç saniye için
de sofitadan ateşler yükselerek yanan par
çalar da sahneye dökülmeye başlamıştır. Bu 
sırada sahnedeki oyuncular ve görevliler yan
gını söndürmek için çalışırlarken seyirciler 
de salonu terketmiş, yangın da süratle salo
na sirayet etmiştir, itfaiyenin bütün gayre
tine rağmen, Kültür Sarayının sahne, salon, 
üst ve orta fuayesi, lokanta ve galeri bölüm
leri yanmış, konser salonu ve çocuk tiyadro
su idare bölümleri GFH blokları ve depo am
barı kurtarılmıştır. 

Yangın sebepleri üzerinde adlî tahkikat 
devam etmektedir. Ayrıca idari yönden de 
tahkikat başlamıştır. Bu sebeple Yüce Heye-
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tinize tafsilâtlı ve kesin bilgi arz etmek müm
kün değildir. Tahkikat bittiğinde sorulan hu
suslar ve yangının sebepleri üzerinde dall1. ge
niş bilgi arz edilecektir. 

Hürmetlerimle. 

8. — Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in, yurtta 
cereyan eden olayların bugün başlamadığına, bu 
hale gelmesinde birtakım mihrakların teşvikkâr 
hareketlerinin müessir olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Gürhan 
Titrek, Hükümet adına değil mi efendim? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu3rurun efendim. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; son iki haftadır Meclislerde gündem dışı 
konuşmalar İçtüzüğümüzün tâyin ettiği husus
ların dışına taşar mahiyette, Hükümetin istifa 
etmesi gerektiği şeklinde, bâzı arkadaşlarımız-
ca işlenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetin istifası, 
ne burada konuşan arkadaşlarımızın arzularına 
göre olur, ne de parti içerisinde çıkan bâzı kar
gaşalıklara göre olur. Hükümet ne zaman istifa 
eder veya etmez, onu Sayın Başvekil bilir. Ve 
bu arada Hükümetin istifa edip etmemesi de 
her halde bâzı arkadaşların çıkıp bu kürsüden 
hissî olarak ileri sürmüş oldukları bâzı hâdise
lere istinaden olmaz, 

Evvelâ; bugün Türkiye'mizde bâzı bunalım
lardan şikâyetçi isek; bunu halledebilmek için 
bâzı kaidelere riayet etmek gerekir. 

Evvelâ Türkiye'de demokrasiye inanıyor 
muyuz ve bunu muhafaza edecek miyiz? Biz Hü
kümet ve Adalet Partisi olarak buna inanıyoruz 
ve demokrasiyi muhafaza edeceğiz ve saygılı 
olacağız. Gönül arzu ediyor ki, bizim bu inan
cımız gibi, diğer siyasi partiler de aynı inanç 
içerisinde bulunsunlar. Bu inanç içerisinde bu
lundukları zaman bâzı kaidelere de riayet et
meleri gerekecektir. Buna saygılı olmıyan bâzı 
kimseler çıkar burada, kendi üstüne vazife ol
mıyan bâzı hâdiseleri Hükümetin üzerine ata
rak istifasını istiyecek kadar da ileri gider. 
Bugün Anayasamız gereğince hükümetlerin na
sıl geleceği ve nasıl değişeceği tâyin edilmiştir. 
Daha bir sene evvel secimden çıkmış bulunmak

tayız. Bu seçimler sırasında, memleketin en üc
ra köşesine varıncaya kadar, Türkiye'nin mese
leleri münakaşa edilmiş, partiler birbirlerine 
karşı kusurlarını söylemişler ve hallim reyi is
tihsal edilerek Hükümet ortaya getirilmiştir. 

Şimdi, aradan bir sene bir zaman geçtikten 
sonra, sanki Türkiye batıyormuş edası içerisin
de Hükümete ve Adalet Partisine karşı bir ta
arruz başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel, 
bu sistemli ve muayyen merkezlerden idare edi
len bu taarruzlara karşı, biz Hükümet olarak 
memleket menfaatine her zaman için göğsümü
zü siper edeceğiz, bunu bilsinler. Yalnız kendi
lerinin ümidettikleri, Adalet Partisinin içerisin
deki bir kargaşalıktan bâzı hayallerini gerçek
leştirebileceği zihniyetiyle, düşüncelerle böyle 
konuşmalar yapıyorlarsa, evvelâ şuna inansın
lar İd; Adalet Partisi Meclis grupları içerisinde 
kendi fikirlerini tahakkuk ettirecek arkadaş 
bulamayacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak bunalım 
diye bahsedilen hâdiselere bir göz atarsak; bun
lar Türkiye'de dün olmuş, bir hafta evvel olmuş, 
iki gün evvel olmuş hâdiseler değildir. Takdir 
edersiniz İd, gençlik hareketleri 1968 yılından 
itibaren Türkiye'de başlamıştır. Bu hareketler 
başladığı zaman Adalet Partisi iktidarı o zaman 
Genel Başkam ve Başvekili ağsından partilere 
muayyen tavsiyelerde bulunmuştur. Ve denmiş
tir ki ; «Bunları tahrik etmeyiniz, tasvipkâr gö-
rünmeyiniz. göründüğünüz takdirde yarın ile
ride başka türlüleri olabilir,» 

Maalesef bu sözleri tutmıyan bir takım si
yasi partiler, bilâkis bu hareketleri körüklerce-
sine, devamlı surette tahrik edercesine hareket
lerde bulunmuşlar ve maalesef de hâdiseler bu
günkü haline gelmiştir. 

Binaenaleyh, "bugün Türkiye'de partiler ola
rak yapacağımız husus nedir? Başta da arz et
miştim, eğer demokrasiye saygılıysak, demokra
siyi muhafaza etmek istiyorsak bunun kaidele
rine de riayetkar olmamız gerekecektir. Dün 
Millet Meclisinde gündem dışı konuşma yapan 
bir mebus arkadaşım gayet güzel söylemiştir: 
«Bâzı asgari müştereklerde anlaşalım.» Evet... 
Biz de Hükümet olarak; demokrasiye inanan 
siyasi partilerin yanında bâzı müştereklerde 
anlaşarak, bu rejimi kurtarmak ve bu bunalım 
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dediğiniz bâzı hâdiseleri önlemek için gerekli 
tedbirleri - Meclise sevk etmiş olduğumuz ka
nunlardaki tadilleri, tasarıları - lütfen Hüküme
tin yanında olarak destekleyiniz. Bir an evvel 
kanunlaştıralım, Ama, göreceğiz ki, o kanunlar 
huzura geldiği zaman yine birtakım münakaşa
lar çıkartılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bugün tarihi
nin hürriyet bakımından en geniş imkânlarına 
kavuştuğu günleri yaşamaktadır ve yaşayacak
tır da. Bundan bizim hiçbir zaman ışilkâyetimiz 
yoktur. Sizler de tedirgin olmayınız. 

Elbet, yürüyüşün serbest olduğu, basın hür
riyetinin 'serbest olduğu, kitap yazmanın ser
best olduğu, parti kapamanın serbest olduğu 
bir demokratik ülkede bâzı hâdiseler olacak
tır. Olmıyaoaktır diye bir garantiniz olamaz. 
Balanız dünyaya; demokratik olan bütün ül
kelerde bu hâdiseler cereyan etmektedir ve ora
dan bize sıçramıştır. Bugün İtalya'da - bırakın 
sokak hareketlerini - Hükümet kurmakta müş
külât çekildiği zamanlar, aylarca hükümetsiz 
kaldığı zaman İtalyan Parlâmentosu veyahut-
ta İtalyan halkı her halde ne oluyoruz, nereye 
gidiyoruz diye bir telâşa kapılmış değildir. 
Binaenaleyh, biz de demokratik nizam içerisin
de - hiç canınızı sıkmayınız - bu türlü geçici 
olayları yenmesini bileceğiz. Bu hâdiseleri ön
lemek yalnızca Sayın Demirel Hükümetinin 
istifası ile mümkün olacaktır, intibaını verme
ye çalışan 'arkadaşlarımızın hesapları başka. 
Diyorlar ki; «Adalet Partisinin içerisinde, ye
ni birtakım hükümetler kuracajk kuvvetler ve 
kıymetler vardır.» Vardır, evet. Yok demiyo
ruz, vardır. Ama, lütfen bizim işlerimize faz
la karışmasınlar da biraz kendileri ile uğraş
sınlar. Adalet Partisi ne zaman hükümetini 
değiştirir, ne zaman kurar, o Adalet Partisine 
ve Adalet Partililere ait bir husustur. (A. P. 
sıralarından «bravo» ıs esleri). İşte muhterem 
arkadaşlarım, demokrasiye saygılı olalım dedi
ğim zaman alınan bâzı arkadaşlarım oldu. Bu 
bakımdan söylemiştim. Binaenaleyh buraya 
gelmiş olan bir kimse iktidarda bulunan bir par
tinin iç işlerine karışır ve bunu bir tahrik un
suru yapar ise, müsaade edin de bundan yalnız
ca biz değil, memleket zarar çeker. Bugün si
yasi partilerimizdeki zihniyet «bana dokun
mayan yılan bin yaşasın» durumundadır. Vu

run Adalet Partisi Hükümetine. Tahrik edin. 
Bizi istediğiniz kadar tenkid ediniz. Ama, ga
lim Devletin temellerine dinamit koyan bâzı hâ
diselerde, Hükümet şöyle yapıyor diye değil, 
müşterek, onliarı defedebilmek için Hülkümete 
yardımcı olun. Hükümetle birlikte olunuz. 
Biz tenkidden kaçmayız, Hükümet olarak. 
Her zaman için de tenkidlerinizi istediğiniz 
'kadar da yapıyorsunuz. Ama, benim iç işlerime 
müdahaleye kalkmak, en basiti ile, bir saygısız
lıktır. Ama, bugün Türkiye'de bâzı hâdiseleri 
- geçici olan hâdiseleri - önüyecek tedbirleri 
almakta bana yardımcı olmanız, Hükümete yar
dımcı olmanız mutlaka - eğer memleket sever 
isek, bu rejimi devam ettirmek isiyoıfcak-
şarttır arkadaşlarım. 

Bu itibarla, partilerin teşekkül ettirdiği 
hükümetleri tenkid ediniz. Ama, Devletin te
mellerini sarsacak derecede bâzı hâdiseler içe
risine lütfen girmeyiniz ve bu türlü hâdiseler 
içerisine girmiş olan kimseler var ise bunlarla 
mücadelede lütfen Hükümetin yanında olunuz 
ve bugün Türkiye'de (ben, burada bir arka
daşınım söylediğinin başka türlüsünü söyliye-
oeğim) her aklı başında olan kimse A. P. ikti
darını düşürmek için değil, düşürdüğü saman 
ne olur? Sebep nedir? Falan bunların da mü
nakaşasını bir tarafa bırakalım. Düşürmek 
için değil, demokrasiyi tehlikeye sokan bâzı 
mihrakları ortadan kaldırabilmek için her aklı 
başmda olan kimsenin A. P. nin yanında ve 
A. P. iktidarının yanında olması lâzımdır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve G. P. sırala
rından alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 65 
noi maddesi gereğince... 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimin gündemine 
geçiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Bakan sataşmada bulundu. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz usulü bilmez 
olamazsınız. Burada senelerce hizmet vermiş 
bir arkadaşımız olanak, bu usulü senelerce 
tatbik etmiş bir insan olarak, arkadaşımız ola
rak (siz, gündem dışı yapılan görüşmeler üze
rinde, konuşmalar üzerinde müzakere yapıla-
mıyacağını çok iyi takdir edersiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma var
dır, Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sataşma vâki olmamıştır, ben 
böyle bir şey görmedim efendim. Lütfen otu
runuz. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Arz edeyim, 
Sayın Başkan; «asgari olarak saygısızlıktır» 
kelimesi ile (saygısız bir şekilde sataşmada bu-
lurmuştur. (A. P. sıralarından gürültüler, 
<:olıır mu bu?» sesleri) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ana
yasayı ihlâl ettin, Anayasayı öğren bir defa. 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimin gündemine 
başlıyoruz. Başkanlık Divanının sunuşları var, 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangü'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ha
san Dinç er 'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sa
bit Osman Avcının istifasının kabul edildiğine, 
asaleten tâyin yapılıncaya kadar, bu Bakanhğa 
Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç'in 'vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/942) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından is
tifa eden Sabit Osman Aveı'nın istifası ka
bul edilmiş ve asaleten tâyin yapılıncaya ka
dar; bu Bakanlığa, Sanayi Bakanı Salâhattin 
Kılıç'm vekillik etmesi, Başbalkanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan, onlar mı konuşacak, siz mi konuşacajk-
smız? 

BAŞKAN — Genel Kurulun nizamını elbir
liği ile koruyacağız. Buna hepimiz yardımcı 
olacağız. Müşkülât çıkarılmasının iyi netice 
doğurmıyacağı kanaatindeyim. Tüzüik, kendi 
kendisini himaye etmesini bilir. Ama hiçbir 
zaman tüzüğün bu nevi hükümlerini dile getir
mek istemem, rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Turhan Bilgin'in, dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli 'nin vekillik etmesi, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüştür. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin'e, dönü
şüne kadar, Çalışma Bakam S ey fi Oztürk'ün 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşketnlğı tez
keresi (3/940) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve 
Spor Bakanı İsmet Sezgin'in, dönüşüne kadar 
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma Bakanı 
Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olein 
Millî Savunma Bakanı Ahmet 'Topaloğlu'na, 
dönüşüne kadar, Tarım Bakanı İlhamı Er-
tem'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/939) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına1 giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
edeceğine dair "Cumhurbaşkanlığı ^tezkeresi 
(3/937) 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylinin 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/941) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaoğlu'nun, dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Tarım Ba
kanı Ilhami Ertem'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

6. ı— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Odhan Oğuz'a, dönüşüne 
kadar, İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
hiboğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/938) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un, dönüşüne kadar; 
Millî Eğitim Bakanlığına, İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin NaMboğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

ıCevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — 30.5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
kredi anlaşması konusunda araştırma yap-

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/36) 

BAŞKAN — Şimdi Cumhuriyet Senatosu 
Araştırması için teklifler var, onları bilgilerini
ze arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Türkiye'nin en kalabalık ve turistik şehir

lerinden biri, olan îstanbuTda, bundan bir 
müddet evvel meydana çıkan kolera haftalığı, 
bugün Türkiye'nin her tarafına sirayet etmek 
istidadını göstermekte ve halk büyük bir (kor
ku ve telâş içine düşmüş bulunmaktadır. 

Bilhassa Sağmalcılar ve Esenler mıntıkasın
dan başverdıiği tahakkuk eden bu |korkunç ve 

mak üzere kurulan komisyonun çalışma süresi
nin bir ay daha uzatılmasına dair mezkûr ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. 

Türk - Amerikan Kredi Anlaşması Araştır
ma Komisyonu Başkanı Sayın Cernalettin İnka-
ya süre talebetmektedir. Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması konusunda araştırma yapmakta olan 
Komisyonumuzun görev süresi 10 . 12 . 1970 ta
rihinde sona ermektedir. 

Komisyonumuza mahallinde tetkik yap
mak imkânını sağlamak amacı ile bu sürenin 
10 . 12 . 1970 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere bir ay daha uzatılmasının Genel Kurulun 
tasviplerine sunulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

Cemalettim inkaya 

BAŞKAN — Tezkereyi okuttum 10.12.1970 
ten itibaren bir ay için sürenin uzatılmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... 10 . 12 . 1970 ten iti
baren bir ay için süre uzatılmıştır. 

öldürücü hastalığın, bütün ikazlara ve otorite
lerin uyarıcı beyanlarına rağmen Hükümetin 
zamanında sağlık tedbirlerini almaması bilhas
sa partizan düşüncelerle laubali hareketlerde 
bulunması, âfetin sirayetine, salgının başka 
yerlere Sıçramasına sebebiyet vermiştir. 

Gittikçe kabaran ölüm ve hasta adedi, sal
gına halen dahi önem verilmediğine delil teşkil 
etmektedir. 

Esenler Belediye Başkanı C. H. P. li olduğa 
için onun taleplerine itibar estmiyen Bakanlık, 
zamanında iaşı yollamamak gibi affedilmesine 
imkân obnıyan bir harekete de tevessül etmek
te hiçbir sakınca görmediği meydandadır. Ye
ni teşkil edilmiş olan bu belediyeye her türlü 
yardım yapılması gerekli iken Hükümet diğer 
A. P. li belediyelere yaptığı yardımı, ondan 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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esirgemiştir. İstanbul İl Genel Meclisinin yap
tığı bütçedeki (belediyelere ve köylere yar
dım) fasıllarından gerejksiz indirmeler yap
mış sağlığa mütâallik hizmetlerin yerine geti
rilmesine mâni olmuştur. 

Hükümet, bü bölgelerden haftalığın şehre 
yayılmamasmı temin edecek tedbirleri almaik 
şöyle dursun hastaların hastanelerden kaçmala
rına bile mâni olamamıştır. Âni, vakalarda ha-
her verme aracından yoksun olan Esenler böl
gesine bir ambulans temin edilememiştir. İs
tanbul'da dairelerde, mahkemelerde, okullarda, 
umuma mahsus; kahve, sınama, otel, han gibi 
yerlerde sağlık tedbirleri kontrol edilmemiş, 
halkı uyaracak bültenler yayınlanmamış, ha
riçten gelen aşılar günlerce gümrükte kal
mış aşılanma işi bir ara bırakılmış, salgın 
şiddetini artırınca yeniden aşı isi ele alınmış
tır. 

Sayın Bakan, hastalığın aminden korkmuş 
ilim adamlarının açıklamalarına rağmen para 
kolera adında bir hastalığın olabileceği müta
lâasında ısrar etmiş, halkın (kolera tedbiri) 
almasında ihmallere sebebiyet vermiştir. 

Hastalık salgın hale gelince, evvelce tedbir 
alınmadığı için hastaneler çok müşkül duru
ma düşmüşler kabul ve tedavide aksaklıklar 
meydana gelmiştir. 

Yukarda arz edilen vahîm ihmal ve bilgi
sizlikler yüzünden Türkiye'de sağlık emniyeti 
kökünden sarsılmıştır. Dış ülikelerle ilişkileri
miz bu salgın yüzünden kesilmiş, komşuları
mız sınır kapılarını kapamışlardır. Bu halin 
ne zamana kadar süreceği malûm değildir. Dış 
ülkeler bizim aşı kâğıtlarına bile şüphe ile 
bakmaktadırlar. Hükümetin zamanında ted
bir almaması, böylece Türjkiye'nin itibarına 
nakise getirmiştir. Hiç şüphe edilemez ki, bü
tün bu aksaklıklar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının işin icaplarına uygun tedbirleri vak
tinde almaması, tatbikini kontrol etmemesi, 
halkı aldatıcı terimlerle dâvanın ciddiye alın
mamasına yol açması yüzünden meydana gel
miştir. Tabiatiyle onun bu hatalarından tüm 
Hükümet sorumludur. 

Cumhuriyet Senatosunun belirli olan bu ko
nuda bilgi edinmesi için İçtüzüğümüzün 133 ve 
mütaakıp maddeleri gereğince araştırma ya

pılması için bu i&teğimin Genel Kurula arz 
edilmesini saygılarımla rica ederim. 

istanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Araştırma isteği Genel Ku
rulunuza sunulmuştur. Tüzük gereğince Hü
kümete duyurulacak ve bu birleşimi takibeden 
İkinci birleşimin gündemine alınacaktır. 

Bir diğerini okutuyorum: 

2. '— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğur em hususlara dair Senato anış
tırması istiyen önergesi (10/40) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bir süreden beri devam etmekte bulunan 
öğrenci olayları, günümüzde, asla tasvibedil-
miyecek bir nitelik kazanmış ve öğrenci grup
ları arasındaki çatışmalar hukukî ve ahlâki 
çerçevenin dışına çıkarak, Anayasanın temi
natı altında bulunan temel hak ve hürriyetle
rin ortadan kaldırılmasını hedef tutan şiddet ha
reketleri haline dönüşmüş ve hattâ ölümle so
nuçlanan olayların meydana gelmesine yol aç
mış bulunmaktadır. 

Özellikle yüksek öğrenim gençliğinin kü
çük, fakat aktif' bir azınlığı tarafından plân
lı bir şekilde yürütüldüğü intibaını veren ka
nunsuz olaylarla, memleketimizde anarşik bir 
ortamın yaratılabilmesi için büyük çaba sarf 
olunduğunu, aziz milletimiz ve olayların ta
mamen dışında ve karşısında kaldığını açık
ça belli eden Türk gençliğinin büyük çoğun
luğu, endişe ve üzüntü ile müşahede etmekte-
diı*. 

1961 Anayasanmm yürürlükte bulunduğu 
1970 Türkiye'sinde, demokratik düzenin bah
şettiği hürriyetler rejiminin suiistimali su
retiyle cana ve mala kasteden şiddet hare
ketlerine ve saldırılara pervasızca başvurul
ması ve kıt kaynakların en uygun tarzda kul
lanılması ile kalkınma hamlemizin başarıya 
ulaşmasını gerçekleştirmek azminde bulun
duğumuz bu dönemde, eğitim ve öğrenim faali
yetlerinin sabote edilmesi, huzur ve sükûnun 
bozulması ve Hükümete karşı güvenin sarsıl
mak. istenmesi yolunda sarf edilen gayretler, 
vatanseverlikle bağdaştırılması mümkün olmı-
yan, hazin bir gelişmenin tezahürüdür. 
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Taşıdığı öneme binaen, konunun Cumhuri
yet Senatosu tarafından ele alınmasını sağla
mak amaciyle, öğrenci olaylarını ve şiddet ha
reketlerini doğuran hususları incelemek ve 
olayların toplum bünyesinde yaptığı zararla
rı tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci ve 
İçtüzüğün 133 ve mütaakıp maddeleri uyarın
ca 15 üyeden meydana gelecek bir Cumhu-
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu kurul
masını arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara üyesi 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Genel Kurulumuza sunulmuş
tur, emsali gibi muameleye tabi tutulacaktır. 

Bir diğer önerge var, okutacağım. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz bu geçmiş önergeler 
hakkında bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Tümünü okutayım da öyle. Usû
le dair mi? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet, usu
le dair. Önergelerin usulüne dair. 

BAŞKAN —- Buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarım, kıymetli Başkanım; araştırma 
önergeleri var birkaç tane. Bir tanesi dikkati
mi çekti. Konuşmak istemiyordum. 

Cumhuriyet Senatosunda İçtüzüğün taşıdığı 
mânanın içerisinde bir araştırma önergesinin 
verilmesi elbette herkesin hakkıdır. Fakat 
Kolera mevzuu ile ilgili, Sayın Özden arkada
şımızın verdiği önergeyi bir araştırma önerge
si hüviyeti içinde mütalâa etmek mümkün de
ğildir. Ne istiyor? Esenler Belediye Başkanı 
C. H. P. li imiş.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müzakere 
açıyorsanız söz hakkı isterim. Yok öyle şey. 
Müsaade ederseniz ben de söz hakkı isterim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, usule dair ko
nuşacaktınız. Siz okunan araştırma önerge
sinin açılıp açılmaması hakkında esasa girmiş 
oluyorsunuz. 

Şimdi usul hakkında bugün yapmış oldu
ğumuz işlem, bize intikal etmiş olan yazılı 
araştırma isteklerini, dileklerini burada Ge
nel Kurula sunmaktan ibarettir. Şu anda yap

tığımız muamele budur. Bu muamelede usule 
uygun olan, olmıyan bir taraf varsa beyan edi
nil. Ben onun için size söz verdim. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Usul hak
kında konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Esasa gir
medim, mevzua giriyorum Sayın Başkan. 

Araştırma önergeleri, İçtüzüğümüze göre, 
Yüce Senatonun bir mevzuda bilgi edinmesini 
temin maksadiyle konulmuş bir müessesedir. 
Cumhuriyet Senatosunda Hükümet hakkında 
gensoru mahiyetinde veyahutta Hükümetin me
suliyetini gerektirecek bir mevzu hakkında ola
maz. O halde... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aynı şeyi 
söylüyorsunuz, bu olmaz. 

REFET RENDECİ (Devamla) — O halde, 
söylemek istediğim husus şu, diyorum ki,... 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, siz yine usule 
mütedair konuşuyorsunuz. Bu, esasa mütedair
dir. Şu anda yaptığımız işlem bunu okutmaktan, 
Genel Kurula bilgi vermekten ibarettir. Siz bu
nu, bu konuda araştırma açılıp açılmıyacağı 
hususunu iki birleşim sonra gündeme alındığın
da, müzakeresine geçildiğinde ancak beyan ede
bilirsiniz. Bunun usulle alâkalı bir tarafı yok. 

REFET RENDECİ (Devamla) — İzah ede
yim, kısa keseceğim. 

BAŞKAN — O halele ben sizden bir ricada 
bulunacağım Sayın Rendeci. Şimdi, benim size 
söz vermiş olduğum hususta, tarif ettiğim usul 
hakkında lütfen konuşunuz. Bunun dışına taş
tığınız takdirde diğer arkadaşlar da konuşma 
hakkı talebetmektedirler. Bu taleplerin, müza
keremizi hangi istikamete götüreceğini kendi
niz takdir ediniz. Buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Gayet kı
sa bitiriyorum Sayın Başkan. 

Demek istediğim şu muhterem arkadaşlar; 
verilen önergeler Tüzüğe göre elbette Başkan
lık tarafından okunacak ve iki celse sonra ge
reği yerine getirilecek, gündeme alınacak, mü
zakeresi açılacak. 

Arz etmek istediğim husus şu: Önerge usu
lünce tanzim edilmediği için Başkanlıkça bura
da okunmaması lâzımdı. Benim arz etmek iste-
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diğim usul bu. Bu önerge bir tahkikat önergesi 
mahiyetindedir. Bu sebeple önergeyi veren ar
kadaşımızı Başkan çağırtacaktı, diyecekti ki; 
«Arkadaş, bu önergeniz tahkikat önergesi ma
hiyetindedir, îçtüzüğümüzde böyle bir önerge 
şekli yoktur. Bu sebeple bunu bir araştırma 
önergesi haline getiriniz ve o şekilde Mecliste 
okutalım» Bu cihet İçtüzüğe aykırıdır. Bu se
beple bu önergenin Yüce Senato kürsüsünden 
okunması dahi hatalıdır. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Riyaset Divanı, Sayın Rende-

cinin itirazını Tüzüğe uygun bulmamıştır. Tü
züğün bu konu ile ilgili olan 134 ncü maddesini 
bir kere daha hatırlatmakta fayda vardır, bu 
itibarla okuyorum: 

«Madde 134. — Üyeler veya komisyonlar, 
araştırma yapılmasını Başkanlıktan yazı ile is-
tiyebilirler.» Yapılan işlem de bundan ibarettir. 
İstenmiştir. 

Şimdi bu istek ne yapılır, bu istek hangi mu
ameleye tabi tutulur? İkinci fıkrada bunu tarif 
ediyor. 

«Bu istek Başkanlıkça Genel Kurula arz olu
nur.» Yapılan da budur. «Ve Hükümete bildiri
lir.» Beyan ettim, yapılacaktır. «Genel Kurul
da okunmasını takibeden ikinci birleşimin gün
demine de alınır.» Orada ne yapılır? Onu da 
tarif etmiş; evvelâ önergeyi veren, araştırma is
teğinde bulunan arkadaş söz hakkını kullanır, 
onu takiben Hükümete söz verilir ve ondan son
ra başka bir üyeye söz verilmez, işari oyla araş
tırma komisyonunun kurulup kurulmıyacağı hu
susu karara bağlanır. Hâdise bundan ibarettir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite, ve yüksek okul
larda tvukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığıma 
1. Uzunca bir süreden beri üniversite ve 

yüksek okullarda sık sık boykot ve işgaller ya
pıldığı, yurtlar basıldığı, gençlerin ideolojik 
kamplara bölündüğü, zaman zaman birbirleriy
le çarpıştıkları bu çarpışmalarda yaralananlar 
ve ölenler olduğu, bu arada öğretim üyelerine, 
Devlet mallarına da saldırılar yapıldığı, bundan 

da maddi ve manevi büyük zararlar husule gel
diği, 

2. Gerek özerk üniversitelerimizde, gerekse 
yüksek okullarda bâzı öğretim üyelerinin genç
leri bu olaylara tahrik ve teşvik ettikleri, 

3. Vâad ve ilân olunan üniversite reformu
nun henüz gerçekleşmediği gibi ne zaman ve 
ne suretle gerçekleşeceğine dair bir işaret de 
bulunmadığı, başlanan Full - Time uygulama
sından. da vazgeçildiği, 

4. Öğrencilerin yönetime katılma istekleri
ne önem verilmediği yurt ve kitap gibi ihtiyaç
ları ile de yeterince ilgilenilmediği, 

5. İdarece çağrılan veya kendiliğinden üni
versite ve okullardaki olaylara el koyan polisin 
kanunsuz işlemler yaptığı, yöneticileri hırpala
dığı, öğrencileri dövdükleri, 

6. Açılması ve çalışması resmî müsaadeye 
bağlı olan, özel kanununa göre kurulup işliyen 
özel okulların kapatılması etrafında - Bâzı öğ
retim üyelerinin teşviki ile - kampanyalar dü
zenlendiği, böylece eğitim ve öğretim hayatımız
da gün geçtikçe artan olumsuz gelişmeler oldu
ğu, basında, radyoda yer alan haberlerden, so
kaklara taşan toplantı ve eylemlerden anlaşıl
maktadır. 

7. Bütün bunların nedenlerini kaynakları
nı öğrenmek, mevcut aksaklıkların giderilmesi 
çarelerini aramak, bu konularda üniversite ve 
yüksek okullar yöneticilerinin, Hükümetin so
rumluluk, tutum ve davranışı hakkında bilgi 
toplamak üzere Anayasanın 88 nci ve Cumhuri
yet Senatosu içtüzüğünün 133 ncü ve sonraki 
maddeleri gereğince Senato Araştırması açılma
sını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Genel Kurula sunuldu. Gere
ği yapılacak. 

Bir diğerini okutuyorum. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve" arkadaşlarının \TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçmiş acı ve hattâ hatırlanması dahi üzün

tü veren kötü uygulamalara bir kez daha ta
nık olmamak için, 27 Mayıs Anayasası, özerk 
bir TRT Kurumunu öngörmüştür. 
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Türlü olumsuz etki ve eski alışkanlıklara 
karşı, başarılı bir savaşma içinde iken gide
rek, eski kötü partizan eğilimlerin baskısı 
altına sokulan TRT son zamanlarda, büyük bir 
bunalıma sürüklenmiştir. 

Son yıllarda, Türkiye'de uygulanan ve her 
kurumu etkisi altına alan «böl, böl, yönet» 
stratejisinin TRT Kurumunda, çok belirgin 
hal aldığı, basına yansıyan haberlerden an
laşılmaktadır. 

iç ve dış sansürler kurumun statüsünü sars
maktadır. 

Demokratik hukuk Devletinde, özerk ku
rumların taşıdığı büyük öneme uygun görev 
yapılabilmesi, ancak statülerinin titizlikle ko
runmasına bağlıdır. 

Bugün beliren durum, TRT'nin özerkliğini 
ve kuruluş amaçlarına uygun yayın yapma ni
teliğini yitirme tehlikesiyle karşılaştığını gös
termektedir. 

Atatürk için en iyi propaganda filimi olan 
«Türkiye'nin kalbi Ankara» adlı filimin Tele
vizyonda gösterilmesiyle koparılan fırtınanın 
gereksizliği ve özel amaç güttüğü, bağımsız Türk 
yargı organınca, meydana çıkarılmasından son
ra, Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili ya
yın üzerindeki tartışma da, çok kaygu yara
tıcı niteliktedir. 

Hükümetin de, kurumdaki çatışmalara, en 
azından seyirci kaldığı ve bunlardan, TRT'nin 
statüsünü istediği biçime sokmak amacı ile, 
yararlanmak istediği anlaşılmaktadır. 

Bu çok ciddî ve ivedilik kazanmış durum 
karşısında, gerçeklerin meydana çıkarılması 
suretiyle, TRT'nin Anayasada öngörülen sta
tüsüne ve kuruluş yasasının belirttiği amaçla
ra uygun olarak, görevlerini yapabilmesini 
sağlamak amacı ile, bir Cumhuriyet Senatosu 
araştırması açılmasını önemle önerir saygıla
rımızı sunarız. 

Fahri özdileik Suphi Karaman 
Mucip Ataklı Vehbi Ersü 

Suphi Gürsoyfcrak Kadri Kaplan 
|Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük 

Sezai O'Kan Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Genel Kurulda okundu. Ge
reği yapılacak. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Köksal'ın, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan Kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

Bir başka araştırma isteği var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

istanbul'da Sağmalcılar ve Esenler mınta-
' kasında başlıyan salgın, günlerce oyalanma
lardan sonra El-Tor kolerası olduğu Sağlık Ba
kanı tarafından resmen kamu oyuna açıklan
dı. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Cum
huriyetin kuruluşundan bu tarafa anasağ-
lık politikası olarak koruyucu tababete ver
diği önemle ayrı bir özellik taşımaktadır. 

Bu temel politikayı yürütmek için de bu
güne kadarki muvaffakiyeti bulaşıcı hastalık
lar açısından daima hazırlıklı, tedbirli, vaka
ları küçümsemiyerek tehlikelerini hiçbir tered
düde meydan vermiyecek şekilde cesaretle 
ortaya koyması, Bakanlığı politik hesapların 
da üzerinde bir değere yükseltmiştir. 

Zira Sağlık Bakanlığının sıtma, trahom, fren
gi, verem mücadeleleri gibi esaslı dâvalarını 
malî imkânsızlıklarına ve personeldeki noksan
lıklarına rağmen ulaştığı büyük merhaleye ışık 
tutan bu anapolitikası olmuştur. 

Keza, çiçek, difteri tifüs, tifo, dizanteri, ço
cuk felci ve kolera gibi Türkiye'de her an bü
yük tehlikeler yaratacak salgın hastalıkları 
önlemek için zamanında her türlü tedbirleri 
feragat ve fedakârlık örnekleriyle koruyucu 
tababet sayesinde yürütmüştür. 

Esasen Türkiye'nin sosyo ekonomik duru
mu ve hijyenik şartları itibariyle yukarıda 
arz ettiğim salgın hastalıklar için tehlikeli 
bir ortam mevcudiyeti Sağlık Bakanlığı tara
fından bilinen gerçeklerdendir. 

Bu bilinen gerçekler ve daha önceki ana-
politikasınm da ışığı altında Birinci Beş Yıl
lık sağlık politikasında koruyucu hekimliğe 
ileri milletlerin verdiği önem de göz önünde 
bulundurularak daha esaslı sistemler içinde 
teknik ve personel bakımından ve reorganizas-
2on bakımından yeni hükümler getirilmiştir.. 

Hal bu iken Sağmalcılar ve Esenler mınta-
kasmda çıkan salgın hastalığın başlangıcı, bu~ 
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radan çevreye sirayeti, Bakanın vakaya ce
saretle el koymayışı, hastalığın ismini söyle
mekten çekinmesi, elde aşı stoklarının olmayışı, 
gerekli uyarma ve bilgileri kamu oyuna ver
mekte monopol kuruması, böylece idari kade
melerle düştüğü tenaküzler salgının istanbul 
hudutlarından diğer illere sirayet etmesi, Sağ
lık Bakanının şahsında Türkiye koruyucu taba
betine gölge düşürecek talihsiz bir tatbikat ol-
muştui'. 

Sayın Sağlık Bakanına özel olarak çekti
ğim telgrafta hastalığın isminin cesaretle 
söylemesini ve ileri milletlerin aldığı tedbir
leri koordine bir şekilde uygulanmasını ve 
Sağmalcılar mıntakasını acele karantina altı
na almasını ve hastalığın diğer illere siraye
tini önlemesini saygı ile rica etmiştim. 

Sayın Bakan: Salgın yalnız Sağmalcılarda 
iken bu tedbirleri almadılar Sağmalcılarda, eko
nomik ve sosyal hizmetlerin aksıyaeağı gerekçe
si ile 15 - 20 günlük karantinayı alamadılar ama 
şimdi bütün dünya milletleri Türkiye'yi karan
tina altına aldılar. Hattâ vatanın bir parçası 
olan Kıbrıs'la bile temasımız kesildi. 

Bunun Türkiye'ye getirdiği sosyal ve ekono
mik zararlarının malî portesini mütehassıslar 
zamanla ortaya koyacaklardır. 

Netice: Sağmalcılar ve Esenler'de başlıyan 
kolera salgını istanbul'un diğer mıntakalarma 
da sirayet etmiştir. Eltor Vibriyonu taşıyan 
Sağmalcılar mıntakasından Türkiye'nin diğer 
illerine giden mikrop taşıyıcı (Portör) vatan
daşlarla hastalığın İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, 
Sakarya ve Bolu illerine sirayet ettiği resmen 
açıklanmıştır. Diğer illerde de matbuat tara
fından salgınlar olduğuna ait verilen haber
ler Bakan tarafından tekzibedilmektedir. An
cak, matbuatın daha önce İzmir, Kocaeli, ve 
Sakarya'da vakalar olduğuna ait verdiği ha
berlerde Bakan tarafından tekzibedilmiş bi-
lâhara vakalar gizlemiyecek duruma çıkınca 
resmen açıklanmak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Hastalığın diğer illere sirayeti mevcut tat
bikat karşısında önlenemiyecek bir mahiyet arz 
etmektedir. Bu durum karşısında. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının ko
ruyucu tababete verdiği ehemmiyetin birinci 
ve iMnci Beş Yıllık Plânın sağlık politikası he
deflerine ne ölçüde uygun olduğu, 
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2. Salgınlar karşısında personel bakımın

dan kadrolarında noksanlık var mıdır? 
3. Aynı Bakanlığın ayrı ayrı umum mü

dürlükleri koruyucu hekimlik bakımından 
koordine bir çalışmayı teinin edebilmekte mi
dir? 

4. Mevcut salgınları önliyebilecek aşı, se
rum ve diğer ihtiyaçlarını zamanında hazırlı-
yabilmek imkânlarının ne merhale de olduğu, 
şayet eksiklikleri varsa hangi sebeplerle mey
dana geldiği, 

5. Kolera vakasında daha ciddî, müessir 
ve başarılı tedbirler alınabilir miydi? Hastalı
ğın diğer illere sirayeti hangi usullerle önle
nebilirdi? 

6. Koruyucu tababete ilerdeki tehlikelere 
karşı hangi tedbirlerle daha faydalı ve mües
sir bir çalışma istikâmetine yönelebileceği hu
suslarında aydınlığa kavuşabilmek için Anaya
sanın 88 nci maddesine ve Cumhuriyet Senato
su içtüzüğünün 133 ncü maddesine göre Sena
to araştırması açılmasına müsaadelerinizi say
gı ile arz ederim. 

Dr. Şevket Koksal 
C. Senatosu Ordu Üyesi 

BAŞKAN — Genel Kurulda okundu, 134 
ncü maddeye göre işlem yapılacak. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bil gen'in, îçel iline bağlı Gülnar ilçe, bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

Sonuncu araştırma teklifini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İmar ve İskân Bakanlığı - İmar Genel Mü

dürlüğünce İçel iline bağlı Gülnar İlçe Beledi
yesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatı için 
1970 Nisan ayında 1 milyon yüzbin lira tahsi
sat ayrılmıştır. Proje tatbikatının bir mütaıah-
hide verilmesi uygun görülmüşse de mahallî 
gazeteler ve mutat ilân vasıtalariyle halka du
yurulmadan Ankara'da aynı dairede görefvli 
bir şube müdürünün eşine % 2,5 indirimle ihale 
edilmiştir. Ve şu anda Gülnar gecejkondu böl
gesine açılan yollar ve yapılan su tesisatı usa-
lüne uygun yapılmadığı halde maalesef para
sı tamamen ödenmiştir. 

Açılan yollar için şartnamede asgari 15 om. 
kalınlıkta stabilize kum dökülmesi gerektiği 
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halde yer yer kum âdeta serpiştirilivermiş, bâ
zı yerlerde buna da lüzum görülmemiş ve kır
ma taş döşemesi meydandadır. Su boruları 
asgari 80 cm. derinlikte görülmesi gereiktiği 
halde eski yolların şarampol derinliklerine dö-
şenivermiş hattâ bâzı çukurluklardan geçerken 
su borularının altından iri bir 'köpek geçecek 
îkadar askıda bırakılmıştır. 

Bu gibi inşaatların İmar ve îskân Bakan
lığı veya il yetkilerince yapılıp uygun rapor 
verilmesi halinde paranın ödenmesi gerekirken 
bu kontrollara lüzum görülmeden iş yürütül
müş Isadece Gülnar Belediye Reisvekilinin şikâ
yeti üzerine İmar ve İslkân Bakanlığından ga
len iki mühendisin hakiki ölçü yapmasiyle öde
nen paranın ancak yarısı kadar bir inşaat ya
pıldığı meydana çıkmış, resmen böyle bir ra
por yazılmış olmasına rağmen bakanlıkta bu 
ikazlar nazarı itibara alınmadan paralar öden
miş ve sanki her iş tammalanmış gibi mütaah-
hit tamamen parasını alıp ilgisini kesmiştir. 

Bu işte resmî tesbit raporlarına, şikâyetle
re ve ikazlara rağmen 1 milyon 100 bin liralık 
ihalenin en az yarısı suistimal edilerek gerek 
belediye gerekte Hazine zarara sokulmuştur. 
Bunun tahkiki gerekirken ve Gülnar halkı bu 
suistimalin ızdırabmı çekerken yine aynı Ba
kanlığın aynı dairesinden yani İmar Müdürlü
ğünden Gülnar Belediyesine resmen bir yazı 
yazılarak belediyece 20 dönüm tapulu yer sa-
tmalınması halinde 20 yıl vadeli halk konutu 
için yeterli kredi verileceği vadedilmiştir. Gül
nar Belediye Başkanının Belediye Meclisi top
lantısında şifahen söylediğine göre va'di alman 
para 4 - 5 milyon lira kadardır. 

Bu teklif üzerine Belediye Meclisi acele 
toplanarak kalsabada Mehmet Şimşek adlı bir 
arsa sahibinin teklifini Belediye Meclisinde pa
zarlık etmek suretiyle metrekaresi 1,5 liradan 
olmalk üzere 20 dönüm için Mehmet Şimşek'e 
30 bin lira dermeyi uygun bulmuştur. Yalnız 
satmalına kararına fiyatın 1,5 lira olduğunun 
yazılması ya unutulmuş ya da lüzum görül
memiştir. Pazarlık böyle yapıldığı halde arsa 
sahibiyle Belediye Meclisince malûm bâzı yet
kililer görüştükten sonra arsanın fiyatı 4 lira
dan tesbit ve ehlivukuf raporuyla da tescil et
tirilmiştir. 

Belediye Meclisi derhal toplanarak yapı
lan muamelenin usulsüz olduğunu tesbit etmiş 
ve yıldırım telgrafla İmar ve İskân Bakan
lığına şikâyet etmişlerdir. Usulsüzlüğü tesbit 
eden bu kararın altında A. P. li ve C. H. P. li 
Belediye Meclisi âzalarının imzaları bir arada
dır. Şikâyet telgrafında Belediye Meclisi pa
lanın ödenememesini istemektedir. Bütün bu 
şikâyetlere rağmen hiçbir işin bu kadar hız
lı halledilemediği Ankara'da formaliteler sürat
le yürütülerek 28 bin metrekare için metreka
resi 4 liradan 104 bin liranın Meîjsin Emlâk 
Kredi Bankasınca ödenmesi emredilmiştir. 
Ödeme kararına Belediye Daimî Encümeninden 
bir üye ile Belediye Muhasibi imza koymak
tan imtina ettiği halde Belediye Başkanıyla 
bir üyenin imzası yeterli görülerojk para arsa 
sahibine süratle ödenmiştir. Halbuki bu arada 
arsanın bitişiğinde bulunan bir diğer arlsa sa
hibi aynı arsayı metrekaresi 1 liradan teklif 
ettiği halde nazarı itibara alınmamış ve 4 li
radan arsa satmalmak muamelesi bir ucu Gül
nar'da olduğu beliren bir şebeke eliyle süratle 
gerçekleştirilerek bir soygun düzeni daha orta
ya çıkmıştır. Emlâk Kredi Bankası da arsayı 
ipotek ederek Belediyeyi 10 sene vâde ile borç
landırmak zorunda kalmıştır. 

Birbirini takibeden bu işlemlerden anlaşıl
dığına göre İmar ve İskân Bakanlığı İmar Mü
dürlüğünde bir soygun şebekesi vardır. Gece
kondu önleme bölgesine yardım adı altında 
kendilerinin rahatlıkla anlaşabilecekleri, mua
melelerine itiraz etmiyece'k veya kendilerine 
jsuç ortağı olacak belediyeler aramaktadırlar. 
Mütahhit de aynı daire müdürünün veya mü-
düresinin eşidir veya adamıdır. 

Gülnar Belediyesinde 1 milyon 100 bin lira
lık küçük bir tecrübeye girişerek paranın en 
az yarısını yemeğe muvaffak olmuşlardır. Böy
lesine uygun bir vasat bulduktan sonra aynı 
ilçeye aynı tipte fakat daha yüklü bir gece
kondu. önleme bölgesi yardımı teklif edilmiştir 
ki, ilk tecrübede harcanan paran^ı 4, 5 katı faz
la olacağı için dalaveresi de tâbiatiyle o nis-
bette büyük olacaktır. Daha arsa jsatmıalınır-
ken bütün şikâyetlere rağmen en cesur mua
melelerle arsaya 26 bin lira yerine 104 bin li
ra ödenmiş ve şimdi de o arsa üzerinde yapı
lacak 4 - 5 milyon liralık yatırımdan çalınacak 
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paraların ince hesaplar içinde bulunan bu şe- î 
helkenin bugüne kadar Türkiye dâhilinde hangi j 
belediyelere ne gibi yardım yaptığının ve mü- 1 
taahhütlerinin de kimler olduğunun t€>j"biti ge
rekmektedir. 

Zira : 
İçel'in Gülnar Belediyesi en fakir ilçedir. 

Yolu, elektriği ve doğru dürüst içme suyu yok
tur. Bu mahrumiyetler doiayısiyle Gülnar hal
kı mütamadiyen başka yerlere göç etmekte ve 
yerleşti|kleri şehirlerin gecekondu sakinleri ara
sında en büyük sayıyı teşkil etmektedirler. Bu
nun en bariz delili de 25 Ekim 1970 sayımında 
görüldüğü gibi İçel'in bütün ilçe merkezleri
nin nüfus sayısı doğum nisbetlıermin de çok 
üstünde (doğru bir tabirle) doğumlu arttığı 
halde yalnız Gülnar İlçe merkezinin nüfusunda 
bir azalma görülmüş olmasıdır. 

Eğer Hükümetçe bu ilçeye yardım yapıla
cağa yolu, elektriği, suyu ve sair ihtiyaçları 
içinde yapılmalıdır. O kadar çok mahrumiyet 
çektiği için komşu şehirlere mütamadiyen ge
cekondu sakini yollayan bu kasabaya bula bu- I 
la gecekondu yardımı yapmak ve onun da yarı
sını yedikten sonra daha çoğunu yemek için 
yeni teşebbüslerle Hazineyi ve belediyeyi soy
ma oyunlarını bütün şikâyet ve uyarmalara 
rağmen en hayasız bir şekilde yürütmekte bir 
sakınca görmiyen ve hattâ en küçük bir İkorku I 
duymayan bu şebekenin ortaya çıkarılması ve 
cesaret menbamm bulunması için ilgili bakan
lıkta ve Gülnar Belediyesinde görevli sorumlu 
kişilerin tutumları hakkında bilgi edinmek üze
re bir Senato araştırmasının yapılmasını Saygı
larımla rica ederim. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Okundu, Genel Kurula sunul
du, gereği yapılacaktır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 1 
Suphi Gürsoytrak'ın, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının duru- I 
muna dair Senato araştırması is t iyen önergesi I 
(10/33) (1) 

(1) Araştırma önergesi üzerindeki görüş-
melerin 'başlangıcı 24 . 11 . 1970 tarihli 10 ncıı 
Birleşimdedir. 
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BAŞKAN — 10 ncu Birleşimde başlamış, fa
kat neticelendirilememiş bir muamele var. Gün
demin 4 ncü (B) bölümünün 1 nci sırasındaki; 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gür-
soytrak'ın, Türk Hava Yolları Anonim Ortak
lığı ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının duru
muna dair Senato araştırması istiyen önergesi 
görüşülmekte iken, vaktin dolması sebebiyle 
neticelendirilememişti. 

Söz, Sayın Gürsoytrak'm. Buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, benim araştırma önergemin bir 
talihsizliği var. 24 Nisanda takdim etmiştim, 
7 ay sonra 24 Kasımda başladık, o gün de cer-
yanlar kesildi, ne zaman sıra bana gelir; hep o 
gün mutlaka entresan birtakım tartışmalı ko
nular araya girdiği için birleşimin hep son sa
atlerine, yani sayın senatörlerin yorulduğu sa
atlere geliyor. Böyle bir saatte sizleri sıkmadan, 
mümkün olduğu kadar konuyu takdim etmeye 
çalışacağım. 

Kaldığım yerden devam etmeden önce, bun
dan önceki oturumda arz ettiğim konuları genel 
olarak, şöylece toparladıktan sonra, kaldığım 
yerden itibaren devam edeceğim. 

THY, 6623 sayılı Yasaya tabi 17 si faal 26 
uçağı bulunan 200 milyon sermayeli ve serma
yesinin % 98 i kamuya aidolduğu için de 440 
sayılı Yasaya tabi olan bir Anonim Ortaklık ha
linde. 

İlk defa 1967 yılında aylığı 15 bin dolar mu
kabilinde 77 kişilik Domolas tipi bir uçak kira
lamak suretiyle jete geçmiş bulunuyor. Oysa ki, 
THY nm kuruluş tarihi; 20 Mayıs 1933, bu he
saba göre 37 yıl sonra, Orta - Doğuda ilk defa 
kurulmuş olmasına da rağmen, jet kullanan bir 
şirket haline gelmiş bulunuyor. 

Bundan sonra 1968 yılında uçakların fiyatı 
82 milyon Tl. na baliğ olacak şekilde iki jet 
uçağı alınıyor ve ayrıca 21'milyon lira da ye
dek parça değeri tutan toplam olarak 104 mil
yon Türk Lirasına 1968 yılında iki adet jet uça
ğı almıyor, bilâhara 1969 senesinde 94 milyon 
lira tutarında iki jet - hep bunlar Douglas tipi 
jetler - almıyor ve nihayet 1970 yılında iki ta
ne daha Douglas tipi jet alınmak ve iki adet 
de Boeing tipi uçak, aylığı 46 bin dolara kira
lanmak suretiyle, halen 9 adet jeti bulunan bir 
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Anonim Ortaklık haline gelmiş bulunuyor. Önü
müzdeki yılda iki adet Douglâs tipi jet uçağı 
alınması planlandığına göre, demek ki, jet uçak
larının sayısı 11 e yükselmiş olacak. Bunların 
3 ü kiralık, 6 sı da halen ortaklığın malı du
rumundadır. 

Mazisi bu kadar eski ve jet kullanmaya baş
lamış bulunmasına rağmen THY 1967 yılında 
4,6 milyon lira zarar etmiş, 1968 yılında 11,3 mil
yon lira zarar etmiştir. 1969 yılında, Sayın Ba
kanın ifadesine göre, 10 milyon Türk Lirası
nın üstünde bir kâr yapacağının beklendiği söy
leniyorsa da, gerçekte tamamen hasara uğrayan 
bir uçak için sigorta şirketlerinden alınan 4,9 
milyon lira sigorta primi ve bir de istikrar fo
nundan yapılan 16 milyon liralık bir yardım da 
dikkate alınacak olursa; bu kâr olarak göste
rilen miktarın gerçekte, işletme faaliyetleri so
nucunda meydana gelen bir sonuç değil, yar
dımların sonunda meydana gelen zahiri bir kâr 
şekli olduğu meydana çıkmaktadır. 

Bu senenin başından itibaren, bildiğiniz gibi, 
hemen hemen her gün basında ve zaman zaman 
da gerek Senatoda, gerekse Millet Meclisinde 
ortaklık aleyhinde birtakım yayınlar yapılagel-
mekte ve birtakım yolsuzluk ve idaresizlik söy
lentileri ortaya atılmakta idi. îşte ben bunları 
gerçek bir baza oturtturmak için önergemi ha
zırlayıp sunmuş bulunuyorum. Bu iddiaların ve 
söylentilerin başında Türk Hava Yolları Ano
nim Ortaklığı için alınması düşünülen jet yolcu 
uçak tiplerinin seçilmesinde millî çıkarların le
hine hareket edilmediği iddiası idi. Buna göre; 
her ne kadar 1968 yılında Türk Hava Yolları 
iki adet Douglâs tipi jet yolcu uçağı kullanıyor 
ve bir adet de kiralık olarak uhdesinde bulun
duruyor idiyse de o zamanki idare meclisi ve 
gerekse Ulaştırma BaJkanlığı yeniden 14 kişilik 
bir komisyon kurmak suretiyle acaba Türk Ha
va Yolları için en uygun jet tipi hangisidir di
ye yeni bir çalışmaya girmiş bulunuyor idi. Bu 
kurulan komisyon Türk Hava Yollarından, Ha
va Kuvvetlerinden, Ulaştırma Bakanlığından ve 
aynı zamanda Teknik Üniversite Uçak Kürsü
sünden ilgili profesörleri de uhdesinde bulun
duruyordu. Bu heyetin çalışmalarının 7 nci ayı
na doğru aşağı - yukarı varacağı karar belli 
olunca, ki bu karar Boing tipi uçakların Türk 
Hava Yollan için en uygun uçak tipi olacağı 

yönünde idi, bu komisyon yönetim kurulundan 
bir emirle lâğvedilerek Türk Hava Yolları bün
yesinde 5 kişilik yeni bir ekip meydana getiri
liyor ve bu ekip de 10 ilâ 15 gün zarfında Türk 
Hava Yolları için en uygun uçak tipinin Boing 
tipi değil Dougles tipi olduğuna karar veriyor 
ve bundan sonra, biraz önce arz ettiğim yıllar
da tahakkuk ettirilen, Dougles tipi uçakların 
alımına girişiliyor. 

Sayın isenatörler; bu teşekkül eden iki ko
misyon bünyesini teşekkül tarzı, çalışma sü
releri ve bu arada Yüksek Denememe Kuru
luna mütaakıp yıîda Türk Havayollarınca ve
rilen bilginin gerçek olmaması ki, o şu hu
susu ihtiva ediyor : Yüksek Denetleme Ku
rulu uzmanı denetlemeye geldiği zaman bi
rinci komisyonun da Dougles ftipi uçakların 
Türk Havayolları için en uygun olduğunu, 
ancak bu komisyonun bünyesinde işletme eko
nomisinden anlıyan her hangi îbir eleman 
bulunmadığı için bu komisyonun lâğvedildi-
ğini, yeni komisyonun da tıpkı 1 nci komis
yon gibi İDouğles tipi uçalklarm Türk Ha
vayolları için en uygun uçak tipi olduğuna 
karar verdi deniyor. Oysa ki, göçen oturumda 
teferruatlı olarak arz ettiğim gibi, gerçek 
hiç de böyle değil. 

Birinci komisyonda bizzat İstanbul 'Tek
nik Üniversitesinden iktisat Profesörü Zey-
yat Hatiboğlu var ve Zeyyat Hatiboğlu böyle 
bir raporu hazırlayıp, (sunmuş bulunuyor. Bu 
rapor muteber addedilmiyor da, ki, o raporun 
sureti Ibende arzu edilirse takdim ederim, 
Türk Havayollarında vazifeli bir mühendis 
arkadaşın tanzim ettiği rapor itibar görüyor 
ve onun üzerine uçak 'alımına doğru gidili
yor. 

Bir kere bu noktayı böylece teslbit etmiş 
oluyoruz. Verilen bilgilere göre bu iki tip 
uçak karşılaştırıldığı zaman; iniş takımları 
ve frten ?isteımleri 'bakımından Boing tipi uçak
lar iDougles tipi uçaklardan fevkalâde üstün 
olduğu; şöyle ki, Boinig uçağının 650 inişten 
sonra iniş takımları ve fren sitsemi için bakıma 
gitmek zarureti doğarken Dougles tipi uçak
ların 125 inişten sonra bakıma gitmek zaru
reti doğuyor. Taibiî ,her uçak bakıma git
tiği sürece Uçuştan fiilen almıyor demektir. 
Hangi tip uçak ne kadar uzun Isüre bakımda 
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kalırsa demek (ki, o, havayolları için iktisadi j 
verimli çalışmadan o kadar uzak kalıyor de
mektir. ;Bu bakımdan yani iniş ve fren sis
temleri İbakımmdan reddi mümkün olmıyacak 
kadar Boing uçaklarının üstün olduğunu gö
rüyoruz. 

O zamanki, fiyatları bakımından mukayese 
yapıldığı zaman Boing uçakları, ki, daha 
fazla yolcu taşıyor jDougles tiplerine nazaran, 
4 309 000 dolarken, 103 kişilik Dougleıs tipi 
uçaklar 4 383 000 dolar, dana pahalı, Boing-
ten. 

Bu arada uçakların Türk Havayollarına 
teslim tarihleri de önemli, Biliyorsunuz ki, 
daha ziyade yaz aylarında hava trafiği yük
sek oluyor, özellikle Türkiye'de. 'Avrupa'da 
bulunan işçi vatandaşlarımız kısa bir zaman 
süresi içinde Türkiye'ye gelmek istedikleri 
için uçuşta bulunan uçakların yaz aylarında 
adedinin çok olması son derece önem arz 
ediyor. Yeni uçak alımı için sunulan teklif
lerde (Boing hemen 1989 yılınım Mayısında 
uçakları teslim edeceğini ileri sürüyor. Buna 
mukabil Dougk's firması ancak 1970 yılı 
Nisan ve Mayıs ayında uçakları teslim edebi
leceğini bildiriyor. Demek ki,- uçakların tes
limi bakımından da Boing Firmasının teklifi 
Türk 'Havayolları Anonim Ortaklığının lehine. 

Ayrıca bölgede kullanılan uçak tipleri ba
kımından bir mukayese yapıldığında tabiî o 
firmalarla Türk Hava Yolları rekabet yapa
cağı : için uçakların tipleri, konforlu olusu, 
daha modern olması önem arz ediyor. Komşu 
ülkelere baktığımız zaman : Afganistan, Pa
kistan, iran, Suudi - Arabistan, Birleşik Arap 
Cumhuriyeti, Yunanistan Havayolları, Kıbrıs 
Havayolları hepsi Boing kullanıyor. Yalnız 
bölgede biz Dougles tipi uçak kullanıyoruz, 

Şimdi, bunun şu önemli neticesi oluyor. 
Uçakların peryodik bakım zamanı geldiği za
man bölgede yakın civarda bakım imkânı 
bulamıyorsunuz mecbur oluyorsunuz - bizde 
halen şimdi olduğu gibi, halen yürürlükte -
Holânda'ya KLM Şirketine, yanutta isviçre'ye 
gidiyorsunuz. 

Demek ki, bölgede kullanılan uçaklar ba
kımından da, uçak tipleri bakımından da ince
lediğimiz zaman Boing uçaklarının rekabet ve 
bakım kolaylıkları bakımından daha avan
tajlı olduğu görülüyor. 

İkinci Komisyonun, o zaman niçin Boing 
tipi uçak alamaz olduklarının nedeni olarak 
ileri sürdükleri bir gerekçe su idi: «Halen biz 
Douglas uçaklarını kullanıyoruz, pilotlarımız 
bunlara alıştı, eğer sistemi değiştirecek olur
sak yeni alman uçafklar için eğitim yapılması 
gerekecek, pilotlarımız buna alışacak, bu yeni 
külfetleri doğuracak. 

Eğer bu gerekçe, sayın senatörler, doğru 
olsa idi, bugün halen Türk Havayolları -bi
raz evvel arz ettiğim gibi iki tane Boing uçağı
nı kiraladı, kullanıyor - hiçbir zaman başka bir 
tip 3 geçmemeli gerekirdi. Üstelik Boing fir
ması böyle bir iddiaya karşı şu teklifte bulu
nuyor: Diyor ki; «sizin personelinizin eğitimi 
için bir milyon dolarlık ücretsiz eğitim yapaca
ğım. Çünkü, Boing uçaklarını kullanmaya 
başladığı zaman Türlk Havayollarının arıza yap
maması, kaza yapmaması bizim dünyadaki 
ticari şöhretimiz itibariyle son derece önemli
dir. O bakımdan biz bir ücret talebetıneden 
bu eğitimi yapacağız. Ayrıca, 25 sene vadeli 
ve % 2,5 faizli bir krediyi de İstanbul'da bu 
uçakların bakım tesislerini kurmanız için temin 
edeceğiz. Bu teklifte de bulunuyorlar. Ve 
sonra, «düşünmeyin elinizde halen ilki tane 
jet uçağınız var, mütaakıp iki tanesi için de 
200 000 dolar yatırmışsınız, bu sizin için eğer 
karar vermenizde bir engel teşkil ediyorsa, 
biz halen kullandığınız o uçakları geri almayı 
ve 200 0C0 dolar tutarındaki peyi de size iade 
etmeyi taahhüdediyoruz.» Bu teklifte de bulu
nuyorlar. Tabii Boing firması gibi, İngiliz 
firması da, Fransız firması da bu tekliflerde 
bulunuyor. Türk Havayollarının o zaman
ki yöneticilerinde böyle birtakım tereddütleri 
görünce .yanlış bir karar vermesinler diye han
gi noktalarda tereddütler olabilirse, onları iza
le edebilecek teklifleri yazılı olarak yapıyorlar. 
Sayın senatörler, yazılı olarak yapılıyor bun
lar" 

I Bu arada Boing firması gayri resmî olarak 
şöyle bir teklifte de bulunuyor: Diyor ki; «biz 
gersk Uzak Şark gerekse Batı ile olan ticari 
faaliyetimiz için Beyrut'ta büyük bakım tesis
leri bulunduruyoruz. Bu ülkeler de yeteri îka-

j dar istikrar yok. Biz oradaki tesislerimizi 
İ Türkiye'ye nakletmek isteriz. Ayrıca, başka ül-
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kelerde de yaptığımız gibi seyrüsefer kolaylığı 
tesislerini de inşa ederiz.» teklifinde bulunu-
yoria:'. 

Bu iki tip uçağı askerî noktayı nazardan 
mukayese yapacak olursak; Boing tipi uçakla
rın bir seferde 115 teçhizatlı eri taşıyabilmek 
ve bunları gerektiği zaman paraşütle havadan 
atabilmek avantajı var. Buna makabil Doug-
las uçaklarının paraşütle atlama olanağı yok. 
Çünkü, motorları kuyrukta. Ve bunun dışında 
askerî bakımdan birkaç büyük avantajı daha 
var. Bunları daha önce arz ettiğim için te
ferruatına girmiyorum. 

Şimdi, sayın senatörler, gerek fiyat bakımın
dan, gerek teknik üstünlük, gerel^e yolcu ta
şıma kapasitesi, işletme ekonomisi ve bu askerî 
noktayı nazardan ve bir de teklif edilen bu 
yan avantajları dikkate alan Birinci Komisyon 
Boing uçaklarının Türk Havayolları için en 
uygun uçak tipi olduğuna karar vemek üzere 
iken bu komisyon lâğvediliyor, Türk Hava
yollarında vazifeli 5 kişilik bir komisyonun 
uçak tipine karar vermesi için memur edilme
si ki, sonradan bir arkadaş bu 5 kişilik komis
yondan durumu sakıncalı gördüğü için ayrılı
yor, geri kalan 4 vazifeli kişi Douglas tipi 
uçaklar en uygun tiptir kararını veriyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Aydın Milletvekili) — Hangi tarihte, Sa
yın Gürsoytrak? Tarihini lütfeder mMniz? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Hay 
hay. 17 Şubat 1969 da bu rapor takdim edili
yor ve bunun üzerine 15 Şubat 1969 da da iki 
aded Douglas 9-30 tipi uçak alınması için ha
rekete geçiliyor. 

Demek, esas karan Temmuz 1968 de veri
yor, birtakım itirazlar oluyor, sonradan iki ay
rı profesöre bu 5 kişilik komisyonun rapo
ru imzalatılıyor, aradan tabiî birkaç ay geçi
yor; bu, biraz önce verdiğim 17 Şubat tarihine 
ulaşıyor. 

Demek ki, sonuç olarak şöyle oluyor: Türk 
Havayolları o zamanki yöneticileri, gerçeği 
Yüksek Denetleme Kurulu yetkilisine söylemi
yorlar ve bu harekette, biraz önce olayları sı-
ralaya geldiğim harekette de bir anormallik 
kendiliğinden görünüyor. Nitekim bu 5 kişilik 
komisyonda vazife alanlara bilâhara onar bin 

lira bir de prim ödeniyor. Bu prim neye göre 
ödenmiş, tabiî orasını da bilemiyoruz. 

İşte >saym senatörler, Türk Havayolları 
için uçak tipinin seçiminde millî çıkarların 
aleyhine hareket edildiği söylentileri bu nokta
lardan doğmaktadır. Tabiî, eğer bu önerge
mi kabul edecek olursanız, bu hususun kesin 
olarak tâyin ve tesbiti ile sorumluları hakkın
da kanuni işlem yapılması için lâzımgelen neti
celer çıkacağı kanısındayım. Ben sizin vakti
nizi almamak için elde ettiğim belgelerin an
cak bir kısmını sunmuş bulunuyorum. Çok 
daha geniş rapor ve bilgiler ve faaliyetler bu 
konuda bulunmaktadır. 

O zamanki yönetim kurulunun çalışma şek
li 'hakkında bir örnek verdikten sonra ileriye 
geçeyim. Türk Havayolları 1969 yılında ay
rıca iki aded jet yolcu uçağını beheri için ayda 
50 000 dolar ödenmek suretiyle kiralanmasını 
uygun mütalâa ederek, genel müdürlük idare 
meclisine teklifte bulunuyor. Rantabilite he
saplarının beher uçaktan senede 1 226 716 lira 
zarar hâsılolacağını göstermesi, halbuki Türk 
Havayolları kâr esasına göre çalışmak zorun
da bulunması, bu iki uçak kiralanma bile iş
letmeye 1969 Ağustos sonlarında konabilece
ği, dolayısiyle uçuş sezonu geçmiş olacağı 
mucip sebepleriyle, 19 Temmuz 1969 tarihinde 
yönetim kurulu tarafından reddediyor. Üç gün 
sonra aym yönetim kurulu yani 22 Temmuz 
1969 da bu uçakların kiralanmasına karar ve
riyor. 

Uçakların almmasiyle ilgili iddia hakkın
da söyliyeceklerim bundan ibaret. 

Şimdi diğer bir iddiaya geçiyorum:. Türk 
Havayolları Ortaklığının zararına, Altus adlı 
özel turizm şirketine çıkar sağladığı iddiası. 

Sayın senatörler, bildiğiniz gibi Türk Hava
yolları tarifeli seferlerinin dışında, uçakların 
ölü zamanlarını mümkün olduğu kadar kıy-
metlendirebilmek için, bilhassa gece saatlerin
de uçaklarını, ücret mukabilinde kiraya ver
mektedir. Bu kiraya verme işlemine hususi 
kira veya Chartez seferi tâbir edilmektedir. 
Türk Havayolları bu Chartez seferlerini ken
disi neden yapmaz, oraya biraz sonra ayrıca 
değineceğim. Şimdi bu çalışma şekline ait bâ
zı bilgileri önceden vermek istiyorum. 
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Bu arada 13 Kasım 1970 te basma intikâl 
eden bir haberi de bir nebze arz edeyim. «Batı 
Berlin'de çalışan yeni Türk işçisi aralarında 
biriktirdikleri 100 000 mark sermaye ile Ata
türk turizm adında bir şirket kurmuşlardır. 
Bu şirket 170 000 liraya bir dev jet uçağı ki
ralamış ve Berlin - istanbul arasında sefere 
koymuştur» diyor. Bunu şu maksat için arz 
ediyorum, gerçekte Chartez seferleri, belki bi
raz sonra iddia edilecek, o kadar karışık, bü
yük teşkilâtları istiyen bir faaliyet değil. Ni
tekim Almanya'elaki, bâzı özel şirketler birkaç 
yıl sarfında, birkaç uçaklı jet filosu kurabi
lecek kadar Türk isçileri ve Türk Havayolları 
üzerinden para kazanabilmişlerdir ve bunu da 
resmen, basında muttali olduğunuzu zanne
derim, açıklamışlardır. 

Bütün mesele şu; Almanya'da bulunan Türk 
işçilerini ailelerini va çocuklarını muayyen za
manda tarifeli seferlere nazaran biraz daha 
ucuz bir fiyatla Türkiye'"ye getirmek, Al
manya'ya götürmekten ibaret, ama Türk Ha
vayolları karar almış, 2 000 nin üstünde per
sonelim, bu kadar jet uçağım, Almanya'da ça
lışan teşkilâtım varsa da - 20 ye yakın elemanı 
Almanya'da çalışıyor - ben Chartez seferlerini 
yapamam diyor. Ben, oradan Türk işçilerini 
bulup, uçağıma bindirip Türkiye'ye getiremem. 
Onun için siz birkaç kişi birleşin bir şirket 
kurun, benim uçağımı kiralayın, personeli
mi de kullanın, benim uçaklarım gelsin git
sin, Türk işçilerini getirsin ama kârı o özel 
şirketler alsın, ben almıyayım. Bu görüş içe
risinde uçaklarını kiraya vermektedir ve ha
len de vermeye devam etmektedir. Şimdi, bu 
kiraya vermede maliyet hesaplarına bir göz 
atalım ondan sonra da Türk Havayolları ile, 
çeşitli mukavele yapmış olan şirketlerin bâzı 
mukavelelerini birlikte gözden geçirelim. 

Tipik bir örnek için Altur firmasını seçtim, 
bu Altur firmasının çalışması ve onunla yapı
lan mukavele gibi diğer firmalarla da çalışıl
makta ve birtakım kaçak noktaları mevcut. 
Şimdi Türk Havayolları Altur şirketi için her 
hafta Cuma günü Stutgart'a, her hafta Cumar
tesi ve Pazar günleri Köln'e ve Çarşamba gün
leri de Hamburg ve Hanovere uçuşları yapmak
tadır. Bu hesaba göre Türk Havayolları Altur 
firması nâmına Almanya'ya dört defa yolcu 

taşımakta ve gidilen yerlerden de yolcu ge
riye getirmektedir. Stutgart 'a 77 koltuklu, DS 
jet uçağı diğer seferler için de 103 koltuklu 
uçaklar kullanılmakta. Bu 77 kişi taşıyan 
uçak için Altur Türk Havayollarına 5 550 do
lar ödemekte her sefer için. Şayet Türk Ha
vayolları vâdettiği 77 kişilik uçağı veremez
de 103 kişilik uçağı verirse, burada tabiî 

[ ince nokta başlıyor, 103 kişilik uçakların ki
ralama bedeli daha yüksek - Altur Firma'sı 
77 kişinin üzerindeki her yolcu için 36 dolar 
ödiyecek. Müşteri bulursa ne âlâ bulamazsa 
fark yek. Daha önce 77 kişilik uçak için 
ödiyeceği 5 550 doları verecek. Zarar ki
min arkadaşlar? Türk Havayollarının, çünkü, 
103 kişilik uçakların seferi, biraz sonra arz 
edeceğim, daha pahalı, 

OSMAN SALİH OĞLU (Sakarya) — 77 lik 
verir canım, 103 lük versin diye şart yok. 

SUPHİ GÜBSGYTRAK (Devamla) — Her 
halde içimizde Charter seferlerinde faaliyette 
bulunan bir arkadaşımız yok. işte nasıl olu
yor, hep beraber çıkartalım diye arz ediyo
rum ya ben de, 

Şimdi, Köln şehrine sefer yapan 103 kişi
lik uçaklar için Altur 6 400 dolar ödüyor, 
Hamburg, Hancver seferini yapanlar içinse 
8 800 dolar ödüyor. Buna karşılık yolcu
lardan gidiş - dönüş ücreti olarak adam ba
sma alman para 420 Mark civarında. Bu hale 
göre Altur haftada Hamburg - Hanover se
ferinden 4 OGO dolar, Köln seferinden 8 800 
dolar, Stutgart seferinden 2 500 dolar olmak 
üzere 15 300 dolar kazanmaktadır. Bir baş
ka ifade ile, haftada 40 485 dolarlık iş 
yapmakta, bunun 25 150 dolarını kira ola
rak Türk Havayollarına vermekte, 15 300 do
ları da kâr olarak Altur Firmasına kalmakta
dır. 

Görüyorsunuz ki, sayın senatörler, rakam
larda bir aşağı, iki yukarı bâzı değişiklik
ler olabilir. Bu arz ettiğim rakamlar da 10 

Ağustos devalüasyon kararından önceki ra
kamlara göredir. Onu da dikkatlerinize sun
mak isterim. 

Bu arada Türk Havayollarının diğer fir
malar için de bu tür çalışmalar yaptığını da 
söylemiştim. Meselâ, Alman Doyçe Turing Ge-
zerşaft Firması için de 103 koltukla uçağı 
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her hafta Cumartesi akşamı Köln'e 6 800 do
lar karşılığında sefer yapmakta. Bu, firmaya 
bir seferde 'haftada 4 bin dolar kâr kalmak
tadır. Keza, Almanya'da kurulmuş Gütenay 
Firması için de yine Türk Havayollarının 
103 kişilik uçağı Pazar akşamı 6 800 dolar 
karşılığında Köln'e sefer yapmakta, ve fir
ma yine ıbu nakil işinde 4 000 dalar kaşan
maktadır. Başka firmalar da Var, yalnız şu 
üç firmanın kazançlarını şöyle bir toptan 
gözden 'geçirecek olursak, demekki, Altur, 
Doyçe Turing, Gütenay firmaları Türk Hava
yolları uçakları ile yılda 1,1 milyon dolar ka
zanmaktadır. Bunun diğer bir şekilde ifadesi; 
Türk Havayolları kendi iktidarı dâhilinde 
olan bir işi 'bizzat yapamaması yüzünden yıl
da 2, 9 milyon dolar kazanacağı yerde ancak 
1, 8 milyon dolar 'kazanmaktadır. Tabiî uçuş
lar için yapacağı masrafların bu miktardan 
düşülmesi gerekir. 

Sonuç olarak kanaatimize (göre, Türk Ha
vayolları bu uçuşları bizzat kendisi için yap
mış olsaydı birkaç yılda Eksinbanka filân 
borçlanarak değil, bu kazançları ile muhta-
colduğu jet yolcu uçaklarını bizzat • kendisi 
bütçeye yük olmadan kazanabilirdi ve yine de 
kazanabilir. Biz diyoruz ki Türk Havayolları 
bunu yapmamakla Hazineye aidolması gere
ken bir geliri bâzı özel şirketlerin kasalarına 
aktarmıştır. 

Şimdi, bu çeşitli firmalarla yapılan muka
velelerin bende fotokopileri var. Bu fotokopi
ler incelendiği zaman Türk Havayolları idare
cilerinin bâzı kanunsuz işlemlerini görmekte
yiz. Şöyle ki, Türk Havayolları ile Altur Şirke
ti arasında ilk mukavele 15 . 11 , 1968 tarihin
de imzalanmıştır. Oysaki, Ticaret Sicili Gaze
tesine göre Altur Şirketinin 12 . 12 . 1968 ta
rihinde tescil edilmiş olduğunu görüyoruz. 

O halde, Türk Havayolları idarecileri he
nüz tescil edilmemiş bir şirket ile mılkavele 
imzalamış bulunuyorlar. Bu kanunsuz işlem 
hatır için yapılamıyacağma göre, bu mukave
leyi imzalamış olanlar ya şirkete giali olarak 
ortaktırlar, ya da şahsi çıkar sağlamış olma
ları gerekir. Her iki halde de bu sorumlu ki
şiler Türk Havayolları aleyhine hareket et 
miş olmaktadırlar. Sayın Bakan bu kanunsuz; 
işlemi yapanlar hakkında bugüne kadar ne gibi 

bir işlem yapmıştır? Şayet hiçbir şey yapma-
mışlarsa sebebi nedir? 

2. Keza, bir defasında Türk Havayolları 
77 kişilik DO 10 uçağını istanbul'dan Ştut-
gart'a kadar Altur Şirketine 2 000 marka, ya
ni 6 810 Tl. sına kiraya vermişlerdir. 77 ki
şilik uçak, ö 800 liraya Stutgart'a kadar kira
ya, veriliyor. 

Oysaki, bu tip bir uçağın Stutgart'a ka
dar asgari kirası, mütaakıp mukavelelerde dü
zelmiş, 5 550 dolardır. 5 550 dolar yerine 6 810 
lira, yahut 2 000 mark karşılığında kiraya 
verebilmiş. 

Ben bırakıyorum, Almanya ile olan çalış
malarını, meselâ Türkiye'de, iç hatlarda Viscont 
uçağının Diyarbakır'a gidiş - dönüş fiyatı 
70 000 Tl. dır. İstanbul - İzmir arası yani, özel 
kiralanmalardan bahsediyorum - gidiş - dönüş 
30 000 Tl. dır. Jet uçağı istanbul'dan Stutgart'a 
6 800 lira. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne za
man, hangi tarihte, beyefendi? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Araş
tırmayı kabul ederseniz, tarihleri, filân, hepsi 
meydana çıkacaktır. 

Demek ki, Türk Havayollarının aleyhine ve 
Altur'un çıkarma bu mukaveleyi Türk Hava
yolları idarecileri yapmış bulunuyorlar. Bu
na benzer bir işlem Türk Havayolları uçak
larını kullanan Guttenay Firması Doyçe - Tu
ring Firması, yahut da bir Fransız firması gibi 
diğer firmalara böyle bir kolaylık yapılmış 
mıdır? Bunu Sayın Bakanın açıklamasını rica 
edeceğim. Yo, o firmalara yapılmamış, yal
nız Altur'a yapılmışsa bu tercihin sebebini her
halde Yüce Senato öğrenmek ister. 

Yine, diğer iki şirkete aynı tip uçaklar 
6 800 dolara kiraya verilirken, hemen hemen 
uçulacak mesafeler aynı olduğu halde Altur 
lehine farklı kira bedelleri neden tesbit edil
miştir?. 

Diğer bir soru: Altur kiraladığı 77 kişilik 
uçak yerine Türk Havayolları 103 kişilik uçak 
tahsis ederse her fazla yolcu için Altur'un Türk 
Havayollarına 36 dolar ödiyeceğini biraz evvel 
belirtmiştim, yolcu temin edemediği zaman hiç
bir şey ödemiyecektir. Zarar? Türk Havayol
larına aidolacak. Bu tür bir anlaşma diğer şir
ketlerin mukavelelerinde de mevcut mudur? 

— 193 
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Değilse, Altur'un tercih sebebi nedir? 
Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, Char-

tez seferleri, tarife dışı seferler uçakların âtıl 
kalmaması için ezellikle geceleyin yapılan uçuş
lardır. 

Altur Firmasiyle yapılan mukaveleye ba
kıyoruz, uçakların İstanbul'dan kalkış saati 
16, 15, 17,00 den önce. Normal mesainin 17,00 
de bittiğini kabul edersek mesai saatlerinin 
içinde. 

Altur'a bu tercih neden yapılmış? Yine mu
kaveleyi incelediğimiz zaman bakıyoruz, Char
ter uçuşları Türk işçilerini ve aile efradını 
taşımak maksadı ile yapılırken diğer şirket
lerin mukavelelerinde olmadığı halde Altur'un 
mukavelesine «yabancı menşeli turist ile şir
ketin * gösterebileceği personeli taşıma hakkı» 
var. Diğer firmalara bu hak tanınmamış iken 
Altur'a tanınmış bulunuyor. Neden? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Feshettik. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) —Doğ
ru, Sayın Bakan. Feshettiniz, bunları yapan
lar ne oldu? Genel Müdür vazifeden uzaklaş
tı, yaptığı yanma kâr kaldı. Hiçbir kanuni 
işlem yok. Ne oluyor Devletin çıkarları? Kim 
koruyacak? Bunu yapan Genel Müdür muavi
ni - tabiî daha sonra geleceğim - nerede? Ti
cari Genel Müdür Muavinliğinden alındı daha 
önceki bir zamanda olduğu gibi müşavir ola
rak hâlâ istihdam ediliyor. Ve benim bildiği
me göre hakkında hiçbir kanuni işlem de ya
pılmış değildir. Tabiî aksi varsa Sayın Ba
kandan açıklamasını dinliyeceğiz. Bu Genel 
Müdür Muavini ne kadar zaman sonra vazi
feden alındı? Bunlar da ayrıca üzerinde du
rulması lâzımgelen noktalar olarak biraz son
ra karşımıza çıkacak. 

Evet, bu Altur Firması ile yapılan mu
kaveleyi inceliyorduk. Diğer bir şekil, özel
lik - diğer şirketlerden farklı tabiî bu. Diğer 
şirketler için yapılmamış böyle şey - 30 aded 
kira seferinden sonra ilk ve son seferlerde boş 
bacakların bedeli karşılığı olarak bir sefer 
ücreti tutarı olan 7 000 doların, 28 000 Mar
kın THY tarafından Altur Şirketine < iade 
edileceği neden taahhüdedilmiştir? 

Saym senatörler, bütün bu hususlar; THY 
o zamanki idarecilerinin ıbir kısmının açıkça 

Altur namına < çalıştıklarını, onu himaye et
tiklerini göstermektedir. 

Şimdi, Sayın Bakandan şunu öğrenmek is
tiyorum; bu işlerin sorunluları kimlerdir ve 
bugüne kadar bu kimseler hakkında ne gibi 
kanuni işlemler yapılmıştır, yapılmamışsa se
bebi nedir? Açıklanmasını rica ediyorum. 

Saym senatörler; izin verirseniz şimdi bu 
Charter şirketleri nasıl çalışıyor, Almanya'daki 
teşkilâtları nasıl? Bu hususta da bir nebze 
bilgi arz etmek istiyorum, belki ileride Sayın 
Bakan ve yeni THY yöneticileri ikna olurda 
Charter seferlerini THY na bizzat yaptırmak 
yoluna yönelirler. 

Meselâ, Almanya'dan Diisseldorf • şehrini 
alalım. Burada bulunan bir Charter şirketi 95 
ilâ 100 kişi üzerinden uçak kiralamaktadır. 
Tabiî o zamanki bilgi, takdir buyurursunuz 
ki, ben bunu Nisan ayında takdim etmiştim, 
7 ay sonra huzurunuzda konuşuyorum. Bu da 
tabiî Senatonun çalışma şeklinin ayrı bir 
yönü oluyor - kira bedeli olarak geliş - gidiş 
tek kişi 250 Mark, Buna göre 100 kişilik 
bir uçak için 25 000 Mark kira parası ola
rak almıyor demektir. 

Biletlerin Türk işçilerine satış fiyatları, 
hemen hemen tıpkı aralarında sanki bir tröst 
anlaşması varmış gibi her şirkette aynı, gi
diş - geliş S95 markla 400. Biraz önce arz et
tiğim 20 mark arasında değişiyor. Ben, şimdi 
asgari alayım, 395 mark olsun. Demek ki, bi
let başına 145 mark kâr var. Bunun ortalama 
40 markı tercümanlara veya acentaîara veri
liyor. Yani Charter Şirketine bir kişi başına 
105 mark kâr kalmaktadır. Uçakta çocuk da 
nakledileceğinden ve bunlar için de bir aded 
oturma yeri rezerve edileceğinden dolayı za
rar düşünülsede doğru değildir. Her ne ka
dar çocuk (biletleri ucuz ise de Almanya'dan 
Türkiye'ye geliş bileti 240 mark. Sadece ge
liş 240 mark olduğundan toplam 480 mark 
eder; ki, bu, çocuklara olan kaybı daima ka
patır. Yani çocuklar için biraz evvel arz et
tiğim 395 markın altında fiyat veriliyorsa 
da, tek taraflı bilet verme yoluna gitmek su
retiyle bu açığı kapama yolunu bulmuşlar. 
Ayrıca, uçaklarda yolcuların 30 kg. serbest 
yük taşıma hakkı vardır. Her fazla kilo eşya 
için 3 mark almmaiktadır. Haftada bu yükten 
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dolayı 1 000 ilâ 2 000 mark açıktan şirkete 
gelir olarak kalmaktadır. 

Demek ki, şöyle bir rantabilite hesabı ya
parsak, 100 kişi gidiş - geliş bilet ibedeli be
heri 395 marktan olsa 39 500 mark ediyor. 
Haftada bir sefer üzerinden 100 kişilik bir 
uçak kirası 25 000 mark olsa 14 500 mark 
şirkete kâr olarak kalmaktadır. Şimdi, şir
ket yolculardan kazanılan yük fazlası, bu da 
doğrudan doğruya uçağı kiralayan şirkete ka
lıyor demiştim. Yuvarlak hesap 1 500 
markta onu kabul edersek demek ki, şirketin 
haftalık brüt kazancı 18 000 mark. Yolcu ba
şına ödiyeceği komisyon 4 000 mark. Genel 
masrafları için 3 000 markı düşersek, demek 
ki, bir Cihar ter şirketinin haftalık kazancı en 
azından 9 000 mark civarındadır. 

Şimdi, peki sayın senatörler, koskaca Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığı kendi işini bı
raksın da bir de böyle Charter seferleri için 
işçilerin peşinden mi koşsun? Bununla başe-
dilebilir mi diye bir düşünce akla gelebilir. 
Oysa ki, bu şirketler şöyle çalışıyor : Meselâ, 
Türk işçilerinin bulunduğu bölgeleri bayilik
lere ayırıyorlar. Üç bayilik, beş bayilik gibi. 
Her bayiye bilet kontenjanı ayırıyor. 
Meselâ, 250 marka aldığı yerleri 300 marka 
baş bayiye devrediyor. Baş bayi de bayileri 
muayyen aded yolcuyu temin etmekle mükel
lef kılıyor ve bayilerden bir uçak parasını da 
önceden depozit olarak alıyor. Bayiye ne ka
lıyor? 250 marka kiraladığı bir kişi yerine 
300 markı ona verince bayinin bir kişiden ka
zancı 50 mark kadar oluyor. Eurada görülü
yor ki ; şirket oturduğu yerde hemen, hemen 
hiçbir faaliyette bulunmadan yahut asgari öl
çüde bir faaliyetle büyük bir kazanç temin 
edebiliyor. Belki, biraz önce konuşurken «ter
cümanlara komiteyon» diye bir söz geçti bunu 
merak etmişsinizdir. Baş bayiler de şöyle çalı
şıyor. Onların da işçilerin toplu bulundukları 
müesseselerde halen tercümanlar var. Bu ter
cümanları komüsyon karşılığında angaje edi
yorlar. Biraz önce arz etmiştim. 40 mark 
falan civarında kiralamak gibi, pratikte halen 
yapılıyor bu. Buna göre tercümanları çalış
tırıyorlar. İşçilerin geliş gidişlerini genellik
le bunlar tanzim ettiğine göre işçi müracaat ed-
yor müesseseye. Sonra her müessesede hangi 
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işçi, ne kadar işçi ne zaman ne kadar süre için 
izne gideceğini en iyi bu tercümanlar biliyor. 
Müşteriyi onlar ayarlıyor. Baş bayilere devre
diyorlar, baş bayi de ana şirkete devrediyor 
ana şirket de kiraladığı uçağı kullanıyor. İşte 
mekanizmanın çalışma şekli bu. Bu tercüman
lar Türk olduğu gibi Türkçe bilen yabancılar 
da olabiliyor. 

Saym senatörler, bu konuyu toparlarsak 
görüyorsunuz ki, Charter İseferleri son derece 
kârlı. Biraz ciddî, samimî çalışıldığı takdir
de kolaylıkla bu seferleri yapmak mümkün. 
Bunu THY bizzat kendisi yapmayabilir. Ama, 
THY nm bir yan kuruluşu olan USAŞ'a bu işi 
yaptırabilir. Yahut, bu maksatla ayrı bir ör
güt kurar, kendi içerisinden bu örgüt doğru
dan doğruya Charter faaliyetlerini tanzim 
eder. Bunu şahsan mümkün yoruyorum ve bü
yük bir döviz sıkıntısı çeken bir memleket için 
iktisadi bir hareket tarzı olduğunu da zanne
diyorum. Çok zayıf olan özel şirketleri Char
ter uçuşlarından çok büyük ölçüde kâr eder
ken büyük örgütüyle ve geniş imkânlariyle 
THY nm Charter uçuşlarından kazanmaması 
için hiçbir mâkul ve ciddî, ikna edici bir se
bep yoktur. Bu hususta bilmiyorum saym Ba
kan ne düşünmektedir? 

Şimdi, Sayın senatörler; diğer bir böylenti 
konusuna geçiyorum. Konuşmamın başında 
arz ettiğim gibi. jet kullanmaya başlandığı 1967 
yılından 1969 un sonuna kadar şirketin zarar 
durumlarını arz ettim. Şirket böyle zarar 
ederken Haç mevsiminde THY uçaklarının or
taklık zararına kullanılması birçok aded de be
delsiz biletlerin muhtelif şahıslara ve bir ya
bancı büyükelçiliğe tahsis edilmesi söylentisi 
konusuna geçiyorum. 

THY bir çok dış seferleri arasında Suudi 
Arabistan'a da sefer yapmaktadır. Bu seferin 
gerekli olup olmadığını araştırınaksızm uy
gulanmakta buluanan tarife politikası üzerinde 
durmak istiyorum. Uluslaraarsı Hava Ulaştır
ma Birliği anlaşmasına gör İstanbul'dan Cid
de'ye gidiş - dönüş ücreti 4 396 küsur lira. 
Ankara'dan Cidde'ye gidiş - dönüş 4 045 küsur 
lira. Buna mukabil THY yöneticileri Haç mev
simi süresince birtakım zevata hoş görünmek 
veya özel politikaları gereğince THY nın aley
hine olmak üzere Türkiye - Cidde gidiş dönüş 
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ücretini 2 300 Tl. olarak tefsbit etmişler ve uy
gulamışlardır. Biraz önce arz ettiğim rakam
ların ortalamasını alırsak demek ki, Uluslar
arası Hava Ulaştırma Birliği tarifesine göre 
Türkiye - Cidde arası gidiş dönüş bileti 4 220 
lira 84 'kuruş olması lâzımgelirken THY bunu 
2 300 lira olarak uygulamıştır. O halde yol
cu başına böyle bir ücret tarifesi uygulamakla 
THY 1 920 lira 84 kuruş zarara girmiştir, 
Yani, burada şu konu var: Böyle bir rekabet 
indirimi yapılması gerekli mi, değil mi onları 
araştırmanın diğer safhalarına bırakıyorum. 
Ben uygulanan sistemi sizlere takdim etmeye 
çalışıyorum. 

Bu yıl 5 400 yolcu uçaklarından yararlan
dığına göre THY. bu ücret farkından dolayı 
10,3 milyon lira kaybetmiş görünmektedir1. 
/olcu celbetmek için belki normal hudutlar 
^çinde bir miktar indirim uygun karşılanabi
lirdi fakat % 50 ye yakın bir oranda indirim 
yapmak zaruret ve ihtiyacını mantık hudut
ları içinde karşılamak ve ticari bir anlayışla 
izah etmek mümkün olamamaktadır. Tabiî, bu 
arada konular incelendikçe birtakım problem
ler ortaya çıkıyor. Maalesef bunun daha ileri 
safhasını tesbit edemedim. THY. 1967 yılında 
Arabistan Havayolları bir anlaşma yapmış. Bu 
anlaşma3'a göre Türkiye'den Ciddeye yolcula
rı Arabistan Havayolları uçakları götürecek, 
oradan Türkiye'ye dönecek Türk vatandaşları
na THY. uçakları götürecek. Bu tatbikat 1967 
ie, 1968 de uygulanmış. Bu bilgiyi bizzat, 
müessesenin kendi yıllık raporunda gördüm. 
İlk sene, 1967 de 1 632 kişi bu şekilde, bu sis
temle getirilmiş götürülmüş. 1968 yılında da 
2 620 ücretli yolcu bu şekilde gitmiş gelmiş. 
Ücretsizler ne kadar, orasın? tesbit etmek müm
kün olamadı. Bilmiyorum aynı sistem 1969 yı
lında uygulandı mı? Burada şu soru gayriih-
tiyari insanın aklına geliyor. Acaba, Türkiye'
den Haç farizasını yapmak için Suudi Ara
bistan'a gitmek istiyen vatandaşlarımıza Suudi 
Arabistan Hükümeti zorluk mu çıkartıyordu 
ki Türkiye'den THY. kendi kazancından bir 
kısmını Arabistan Havayollarına bırakmak 
lüzum ve ihityacmı hissetmiş. Ben, maalesef 
teferruatlı bilgi bulamadım, Sayın Bakanın 
burada huzurunuzda açıklamasını özellikle 
rica ediyorum.. 
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1969 yılındaki tatbikatta yolcu sayısı art

mış, uçaklarda da gerek bakım, gerekse arıza
lar dolayısiyle sayısı yetersiz kalınca bu se
fer THY. kendisine esas gelir sağhyan aşa
ğıda isimleri bulunan bir çok dış hat sefer
lerini iptal etmiş, orada kullanacağı uçakla
rı haç seferine tahsis etmiştir. Bu iptal edi
len seferlerin adedi 18 dir ve bende numara
lan mevcuttur. Bu hareketiyle THY. hem bu 
dış hat seferlerinin, ki THY. da yegâne kârlı 
faaliyet bu tarifeli dış hat seferleridir, ka
zancından mahrum edilmiş ve aynı zamanda, ki 
daha çok önemlisi, dış piyasada rakip fir
malar karşısında THY'nın ticari itibarı uzun 
bir müddet telâfi edilemiyecek şekilde ze
delenmiştir. Bir hattâ bir firmanın uçakların
da istikrar olursa yolcular o uçaklara itibar 
eder. Ama ilân edilmiş seferler iptal ediliyor. 
Hattâ, tabiî Türkiye'deki tatbikatını uçakla
rı kullanan yahut gazetelerden hepimiz mutta
li oluyoruz, vatandaş bilet alıyor hava mey
danı terminaline gidiyor, uçağı bulabilmek 
için bâzı hallerde 10 saat beklemesi gereki
yor. Bu şekilde bir tatbikatın sonucu bu şart
lar içerisinde bulunan THY. yöneticileri böy
le eylemler yaparsa, elbette ki, gerek içeride 
gerekse dışarıda THY.'nın ticari itibarı ve ka
zanç durumu çok büyük derecede sarsılır 
ve nitekim de sarsılmıştır. 

Suudi Arabistan'a yapılan bu seferlerin 
takviyesi için dış hat seferlerinden başka, ay
rıca iç hat jet seferlerinden de % 20 kadarı 
iptal edilme zaruretinin doğduğunu düşüne
cek olursak uygulanan Haç sefer tarifesinin 
ne derecede THY. nın zararına olduğu mey
dana çıkar. Bu tutuma, Ulaştırma Bakanlığı
nın katı emir ve talimatına rağmen, bir de 
bedava dağıtılan biletler sorununu ilâve ede
cek olursak THY. yöneticilerinin ortaklığı ne 
derece keyfî kararlarla zarara soktuklarını 
görürüz. Örneğin, Ticari Genel Müdürlüğün Te
leks emri ile yalnız Ankara Bölge Satış Mü
dürlüğünce 36 aded pas bilet, yani bedava bi
let, tanesinin maliyeti 2 300 liradan kabul ede
lim, bu biletler dağıtılmış bulunmaktadır. 
Bu biletlerin malî portesi Ankara'dan gidiş ge
lişi 4 220 liradan hesaplasak 152 bin lira tu
tar, bunun yarısını alırsanız 2 300 liradan işte 
şu kadar miktar zarar. İstanbul bölgesinden 
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ne kadar pas bilet dağıtıldığını bilmiyoruz. 
Herhalde Sayın Bakan açıklarlar, ücret tari
feleri ve yıllık programlar Maliye ve Ulaştır
ma bakanıklarımn onayından sonra uygulan
dığına göre bu tarife altı yolcu taşıma kara
rını kim, hangi yetkiye dayanarak almıştır? 
Ulaştırma Bakanlığı böyle bir talimat vermiş 
midir? Talimatlara aykırı olarak dağıtılan bu 
36 aded pas biletten 10 adedi Suudi Arabistan'
ın Ankara Büyükelçiliğine isim yazılmaksızın 
tahsis edilmiştir. Diğer bir ifade ile 4 bin lira
dan düşünecek olursak zarar ederken - 42 bin 
lira civarında bu büyükelçiliğe bir bağışta bu
lunuyor. 

Şimdi, uluslararası nezaket kurallarının 
çok üstünde THY. adına bu cömertçe bağışı 
kim, hangi nedenle yapmıştır, bunu da her
halde öğrenmek istersiniz. Bilmiyorum, sayın 
senatör arkadaşlarımın ^arasından bu bedava 
dağıtılan pas biletlerden istifade edenlerimiz 
var mı? (A. P. sıralarından «varsa ismini söyle» 
sesleri) Bilmiyorum var mı? Var demiyorum. 
Var mı diyorum. Onu ileride meydana çıkarı
rım. Demek istiyorum ki, bu pas biletlerin da
ğıtımının ekonomik olmadığı görülüyor ve o 
yöneticiler tarafından siyasi maksatlar uğru
na dağıtlımış bulunuyor. Bu3 tabiî yalnız Anka
ra bölgesinden yapılan dağıtım. Ve sonra bu 
sene içinde olan dağıtım. Bundan evvelkilerini 
maalesef tesbit edip, bulup çıkarma imkânım 
bulamadım, Lütfedip, önergeyi kabul edersiniz, 
herhalde çok enteresan sonuçları hep beraber 
meydana çıkarma imkânını buluruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Zamanımda hiçbir su
rette hiçbir senatör ve milletvekiline verilme
miştir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Mer
si. 

Şimdi, yine önergede konu yapılan bir hu
sus. THY ile ilgisi bulunmıyan bâzı şahısla
rın masraflarının şirkete ödetilmiş olması söy
lentisi. Bu elimdeki fotokopiye göre bu yıl 
Ocak ayı sonuna doğru istanbul'dan üç, mâ
ruf kişinin Ankara'ya getirildiği, Kent Otelin
de misafir edildiği ve bütün masrafların THY 
na, o zamanki Ticari Genel Müdür Muavini, 
halen müşavir olan Bay Vedat Alpaslan'ın em
riyle ödetildiği anlaşılmaktadır. Diğer örnek-

I lerde de tanık olacağımız gibi bu Bay Vedat 
Alpaslan'ın Devlet kesesinden olmak şartiy-
le oldukça mükrinı olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu işlem usulsüz ve kanunlara aykırı olduğu
na göre bu ödeme emrini veren Vedat Alpas
lan hakkında Bakanlıkça ne gibi işlem yapıl
mıştır, Sayın Bakanın bunu açıklamasını rica 
ediyorum, Belki normal faaliyetlerdendir de 
bize öyle görünüycrdıır, onu dinlemekle bu
rada bilgimiz, görgümüz artmış olabilir. 

Şimdi, diğer bir konuya geçiyorum ortak
lığın uçuş harekâtının emniyetle icra edileme
mesi iddiası. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, konuşmanız 
daha usun sürecek mi? Şu bakımdan soruyo
rum, vakit daraldı, konuşmanız muayyen bir bö
lüm noktasında bağlanırsa sisin için daha iyi 
olur, ortasından kopmamış olur. 

SUPHİ GÜPvSOYTSAK (Devamla) — Sa
yın Başkan, tahmin ediyorum ki, bir saat daha 
cürer. 

BAŞKAN — Şimdi, isterseniz kendiniz bu
rada muayyen bir bölüme geçmeden evvel bu 

J hakkınızı kullanabilirsiniz. Konuşmak istiyor 
ı musunuz? 
I SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Ben 
| konuşmak istiyorum, görüşmemi tamamlamak 

istiyorum yalnız. 
; BAŞKAN — 10 dakikada bunu bitirmenize 
j imkân yok. Takdir sizin. 
| SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa

yın Başkan, Yüce Senato eğer 1 saat çalışmak 
arzu ederse saat 20,00 ye kadar toparlarım. 

BAŞKAN — Henüz böyle bir teklif yok, 
buyurun efendim. Devam edin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — İtibar 
edilmezse o zaman mütaakıp toplantıya ister 
istemez kalacak demektir. 

Bu noktada kesmek istiyorum. Mütaakıp 
toplantıda devam edilmesi havası görüyorum. 
Mütaakıp toplantıda, müsaade ederseniz, kal-

I dığım noktadan devam etmek istiyorum. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Mesainin normal olarak bit

mesine on dakika var. Fakat ekseriyetimizin 
de bulunmadığı görülmektedir. Bu itibarla Bir
leşimi 10 Aralık 1970 Perşembe günü saat 15,00 

I te toplanmak üzere kapatıyorum. 
| Kapanma saati : 18,52 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

7 . 10 . 1970 
1. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Gima Genel Müdürlüğü tara
fından (Verilen pas bileklere dair, yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe'-
nin cevabı (7/692) 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî üyesi 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünce bâzı 

kimselere tahsis edilen bedava biletlerin (Pas bi
letlerin) hangi kıstaslara göre tahsis edildiğini 
5 Nisan 1970 tarihli yazılı soru önergemle öğren
mek istemiştim. 

Ulaştırma Bakanı Sayın Nahit Menteşe, 
3 . 7 . 1970 gün ve Sivil Havacılık Dairesi Baş
kanlığı 5z - 3/HNK - 2231 sayılı cevaplarında bu 
biletlerin, 

a) Türk Hava Yollarının kendi talimatla
rına, 

b) Hükümet emirlerine, 
c) Milletlerarası Nakliyat Birliği (IATA) 

kararlarına, 
göre tahsis edildiğini bildirdiler. 
Soru : 1 
GİMA Genel Müdürlüğünün U. No. 8/152, 

N. No. 1202 sayılı, Ticaret Bakanlığının 12 Ma
yıs 1970 gün ve 1/201 sayılı yazılarında da be
lirtilmiş olduğu gibi, GİMA Genel Müdürlüğü 
tarafından 16 Şubat 1969 - 17 Mart 1969 tarih
leri arasında Suudî Arabistan, Kuveyt ve Lüb
nan'da dış ticaret araştırmaları yapmakla gö
revlendirilen ve bu hizmeti için kendisine yol
luk verilmiş olduğu yukarıda sözü edilen yazı
larda açıklanan Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısı Vekili Yaşar Tunagür'e, 16 Şubat 1969 ta
rihinde Ankara - Cidde arası için tahsis edilmiş 
bulunan pas bileti bu kıstaslardan hangisine gö
re tahsis edilmiştir? 

Soru : 2 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili ve 

GİMA Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı 

Yaşar Tunagür'e çeşitli zamanlarda iç ve dış 
hatlarda tahsis edilen pas biletler hangi şahsın 
veya makamın emri ile tahsis edilmiştir? Bu hu
susta yazılı bir emir varsa, tarih ve sayısı nedir? 

Soru : 3 
Yaşar Tunagür'e çeşitli zamanlarda iç ve dış 

hatlar için tahsis edilen pas biletler hangi tali
matın hangi maddesine göre tahsis edilmiştir? 

Soru : 4 
788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine ve 657 

sayılı Kanuna aykırı olarak, bir ticaret şirketi 
tarafından dış ticaret etütleri ile görevlendiri
len ve bu hizmet için yolluk alan Yaşar Tuna
gür'e tahsis edilmiş bulunan pas biletlerin tah
sis şekli Ulaştırma Bakanı tarafından tasvibedil-
mekte midir? Tasvibedilmiyorsa ilgililer hakkın
da ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27 . 11 . 1970 

Sivil Havacılık 
Dairesi Başkanlığı 
SHD : 5z - 3/HNK -

4080 - 15891 
Komu : Cumhuriyet Senatosu Tabu 
Üyesi Mehmet Özgüneş'in, yazılı soru 
önergesi hk. 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : »Cumhuriyet Senatosu 17 . 10 . 1970 ta

rih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
10766 - 7/692 sayılı yazı. 

İlgi de kayıtlı yazı ekinde gösterilen, Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'
in, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı V. Yaşar 
Tunagür hakkındaki soru önergesi incelenmiş 
ve gerekli cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Meh

met Özgüneş'in yazılı soru önergesi ve cevapları 
Soru : 1. GİMA Genel Müdürlüğünün 

U. N. 8/152. N. No. 1202 sayılı, Ticaret Bakan
lığının 12 . 5 . 1970 gün ve 1/201 sayılı yazıla-

— 198 



C. Senatosu B : 13 

nnda da belirtilmiş olduğu gibi GİMA Genel 
Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 1969 - 17 Mart 
1969 tarihleri arasında Suudî Arabistan, Ku
veyt, Lübnan'da dı§ ticaret araştırmaları yap
makla görevlendirilen ve bu hizmeti için kendi
sine yolluk verilmiş olduğu yukarıda sözü edi
len yazılarda açıklanan Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'e 16 Şubat 
1969 tarihinde Ankara - Cidde arası için tahsis 
edilmiş bulunan pas bileti bu kıstaslardan han
gisine göre tahsis edilmiştir? 

Cevap : Yaptırılan incelemede, Yaşar Tuna-
gür'ün, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğünce Anikara - Adana - Cidde -
Adana - Ankara şeklinde ve 22 . 1 . 1969 da tah
sis edilen ücretsiz biletle 16 Şubat 1989 tarihin
de Ankara - Cidde arasında uçtuğu anlaşılmış
tır. Ancak, mumaileyhin geçici görev seyahati 
ile ücretsiz bilet tahsisi arasındaki münasebete 
önerge ile muttali olunmuştur. 

Soru : 2. Diyanet işleri Başkan Yardımcısı 
Vekili ve GİMA Genel Müdürlüğü Dış Ticaret 
Uzmanı Yaşar Tunagür'e çeşitli zamanlarda iç 
ve dış hatlarda tahsis edilen pas biletler hangi 
şahsın veya makamın emri ile tahsis edilmiştir? 
Bu hususta yazılı bir emir varsa, tarih ve sayı
sı nedir? 

Cevap : Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Vekili Yaşar Tunagür'e; 

a) I AT A dışı 1969 Hac seferlerinde Anka
ra - Adana - Cidde - Adana - Ankara arası ik
ram pas bileti; Genel Müdür Yardımcısı Vedat 
Alpaslan'ın 22 . 1 . 1969 tarihli tenzilâtlı seya
hat isteği ve Genel Müdür Hüseyin Yeğin'in 
onayına istinaden verilmiş. 

b) Hac mevzuunda ilgililerle görüşmek 
üzere, Ankara - İstanbul - İzmir - Ankara pas 
bileti de, Genel Müdür Yardımcısı İbrehim II-
dır'm isteği ve Genel Müdür Orhan Batı'nın 
tasvibi üzerine tahsis edilmiştir. 

Soru : 3. Yaşar Tunagür'e çeşitli zaman
larda iç ve dış hatlar için tahsis edilen pas bi
letleri hangi talimatın, hangi maddesine göre 
tahsis edilmiştir? 

Cevap : Yurt içi ikram pas bileti Türk Ha
va Yolları Anonim Ortaklığı El Kitabı 10 - 001 
Pas Talimatnamesinin 8 nci maddesine göre, 
ikram faslından tahsis edilmiştir. 1970 hac se
ferleri için pas bileti tahsisi ise, yukarda açık-
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landığı üzere, Genel Müdür ve Yardımcısı tara
fından öngörülmüştür. 

Soru : 4. 788 sayılı Kanunun 8 nci madde
sine ve 657 sayılı Kanuna aykırı olarak bir ti
caret şirketi tarafından dış ticaret etütleri ile 
görevlendirilen ve bu hizmet için yolluk alan 
Yaşar Tunagür'e tahsis edilmiş bulunan pas bi
letlerin tahsis şekli Ulaştırma Bakanı tarafın
dan tasvibedilmekte midir? Tasvibedilmiyorsa 
ilgililer hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Cevap : a) Yaşar Tunagür'ün görevli ola
rak seyahatinde pas bileti ile gidip - geldiği 
Devlet Bakanlığına bildirilmiş bulunmaktadır. 

b) Mumaileyhe verilen pas biletinin hangi 
esasa istinaden tahsis olunduğu, Bakanlık Tef
tiş Kurulu tarafından incelenmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Vner'in, yurt dışında bulunup, muvaz
zaf askerlik görevini yapmamış Türk vatan
daşlarına dair yazdı soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı 
(7/693) 

17 . 10 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıda yazılı sorumun Sayın Millî Savun
ma Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Prof. Dr. Ragıp üner 

Yüksek tahsilini ikmal edip, muvazzaflık gö
revini yapmadan bir yabancı ülkeye giden ve 
halen 55 yaşını ikmal etmiş bulunan yabancı 
uyruklu bir Türk, Türkiye'ye gelmek isterse 
askerlik bakımından ne muamele görecektir? 

Aynı durumda olup yabancı uyruğuna geç
memiş bulunanlara ne yapılacaktır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 30 . 11 . 970 

Ankara 
Kanun : 917/1-70 

Konu : Askerlikle yükümlü yükfcek 
öğrenimliler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
17 . 10 .1970 tarih Genel Sekreterlik Kanunlar 
Müdürlüğü (7/693) 10767/8691 sayılı yazıları. 
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in; yurt dışında bulunan yüksek tah
silli ve muvazzaf 'askerlik hizmetini yapmamış 
55 yaşını ikmal etmiş yabancı uyruklu bir 
Türk'ün veya aynı nitelikteki fakat yabancı 
uyruklu olmıyan bir Türk vatandaşının asker
lik durumunun ne olduğu yolundaki yazılı soru 
önergesinin incelenmesi sonucunda muhtelif ih
timallere göre aşağıda belirtilen şekilde işlem 
yapılacağı tesbit edilmiştir. 

a) Bu şahıs 1 Şubat 1963 tarihinde Türk 
vatandaşı iken bllâhara yabancı devlet uyru
ğuna geçmiş ise ve 1 Şubat 1963 tarihinde 45 
yaşını ikmal ederek çağ dışına çıkmış olduğun
dan askerlik görevine tabi tutulmıyacaktır. 

b) 1 Şubat 1963 tarihinden evvel Türk 
vatandaşlığından çıkmış ve fakat 1315 sayılı 
Kanunun neşir tarihi olan 1 Ağustos 1970 ten 
evvel Türk uyruğuna girmiş ise; 1315 sayılı 
Kanunun geçici 9 ncu maddesi gereğince, ka
nunun neşir tarihinde çağ dışına çıkmış bulu
nan silâh altına alınmaz ve aynı Kanunun 10 
ncu maddesinin (b) bendi gereğince çıkacak 
kanuna göre işleme tabi tutulur. Bu kanun 
henüz çıkmamıştır. 

c) 1 Şubat 19*63 tarihinden önce vatan
daşlıktan çıkıp 1 Ağustos 1970 tarihinden son
ra Türk uyruğuna girecek olanlar da yakar
daki (b) fıkrasına göre işleme tabi tutulur. 

d) Bu durumdaki bir şahıs Türkiye'ye 
gelmek isteıjse kendisine askerlik ile ilgili her 
hangi bir işlem yapılmaz ve kendilerine ya
bancı işlemi uygulanır. 

e) 55 yaşında yüksek tahsilli muvazzaf
lık hizmetini yapmamış ve yabancı devlet uy
ruğuna geçmemiş olan yani halen Türk vatan
daşı bulunanlar hakkında da (b) fıkrası hükmü
ne göre işlem yapılır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in „ tütün ikramiyesinin hangi 
esaslara göre verildiğine dair yazdı soru öner
gesi ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ
lu'nun cevahı (7/705) 

19 . 11 . 1970 

. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesine 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Sorular : 
1. Harb malûlü gazilere tütün ikramiyesi 

hangi esaslara göre verilmektedir? 

2. Malûl gazilerle şehit dul ve yetimle-
lerine verilmekte olan bu ikramiyelerin tevziin-
de subaylarla erler arasm&a ve derecelere göre 
nasıl bir tefrik yapılmaktadır? 

3. Subaylarla erler arasında bugün mev
cut bulunan eşitsizliğin izalesi için Hükümetçe 
ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 30 . 11 . 1970 

Ankara 
Kanun : 987/1 - 70 

Konu : Tütün beyiye ikramiyesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

18 . 11 . 1970 igün ve Genel Sekreterlik, Ka
nunlar (Müdürlüğü 10816 - 8871 (7/705) sayılı 
yazısı. 

Tütün ikramiyesinin tevzii esaslarına dair 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
özden tarafından verilmiş olup, Millî Savun
ma Bakanı tarafından cevaplandırılması is
temini taşıyan yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevaplar aşağıda sıralanmıştır. 

1. 1485 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü mad
delerine göre toplanan beyiye üçtebirleri 
aynı kanunun 4 ncü maddesi ve îbu maddeyi 
değiştiren 5755 sayılı Kanun gereğince harb 
mâllûlerine ve şehit yetimlerine tahsis edil
mektedir. 

2. Her yıl toplanan beyiye üçtebirlerinin 
yansı terfih sıra nisbetlerine göre harb ma
lûllerine diğer yansı da şehit yetimlerine (bir 
şehit ailesi bir yetim kabul edilmiştir) ' dağı
tılmaktadır. 

551 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde er
kân, ümera, zâbitan, memurin ve mensubi-
ni askeriyeye birinci bölümdeki, küçük zâbi^ 
tan ve efrada ikinci bölümdeki terfih esaslan 
harb malûllerine isabet eden beyiye üçte
birlerinin esasını teşkil etmektendir. 

— 200 — 



C. Senatosu B : 13 8 . 12 . 1970 O : 1 

Bu kanun İ5434 sayılı Kanunla 1 . 1 . 1950 
tarihinde yürürlükten kaldırılmış ise de 5755 
sayılı Kamun (1950 yılma kadar beyiyelerin 
tevziinde tatbik edilen esaslara 'göre harb ma
lûllerine) hükmünü getirdiğinden 551 sayılı 
Kanunda yazılı terfih zamlarına göre dağı
tım uygulanmasına devam edilmektedir. 

3. Subaylar ile erat arasındaki ikramiye 
miktarı 'farkı 551 sayılı Kanunda yazılı 
terfih zamları farkından, harb malûlleri ile 
şehit yetimleri arasındaki ikramiye farkı yıl
dan yıla paranın artması karşısında malûl 
adedinin azalması, birbirini mütaakıp son yıl
larda çıkan aylık kanunlarına göre müste-
ha'k duruma giren şehit yetimi adedinin art
masından ileri gelmektedir. 

4. Yukarıda da temas edildiği üzere 8 
Şubat 1341 tarih ve 551 sayılı «Bilûmum As
kerî Malûllerin Terfihi Kanunu» nun yürür
lüğe konulduğu 45 yıldan beri subaylar ile er
ler arasında aynı esaslar uygulanmakta ve 
eşitsizlik doğuran bir uygulama bulunmamak
tadır. Ancak, adı geçen 551 sayılı Kanunda 
efratla birlikte mütalâa edilen astsubayların 
bugün ihraz etmiş oldukları statü gereklerine 
uygun bir tevzi nisbetine ulaştırılmaları, bu 
hususta yapılmış bir kanun teklifi nedeniyle 
incelenmekte ve bu yolda hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Gereğini ve bilgilerini arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
13 NCÜ BİRLEŞÎM 

8 . 12 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
keçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

11 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan 
yolun asfalt yapımına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından söz
lü sorusu (6/543) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyctei 
Nejat Sarhoalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
cim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânları
na dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/550) 

6. — Cumhuriyet Seantosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy

lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü hava alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

9. — Cumhuriyet Senatolsu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'jn, bir yürütmenin durudurulması 
kararının yerine getirilmemesine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/552) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, Tevfik Fikret Lisesine 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/553) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatcteu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Ber
kol'un TRT Ankara Televizyonuna dair Sena
to araştırmacı istiyen önergesi (10/34) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 



Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı -1443) (Dağıtma 'tarihi : 2 . 6 .1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'm, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare 
Meclisi Reisliği sıfatı üe Senatörlük sıfatının 
bağdaşıp bağdaşamıyacağına dair, İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta 
Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 
28 sayılı Kararı. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Aeuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayılsı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 24.11.1970) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cuhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi: 
24 . 11 . 1970) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaalrı Birliği Kanununun bâzı 
maddeelrinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tsasanısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyfet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1144) (S. Sayısı : 1476) (Dağıtma tari
hi : 26 . 11 . 1970) 

X 2. — Nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahlili üe ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/120; Cumhuriyet Senatosu 1/1143) 
(S. Sayısı : 1478) (Dağıtma tarihi :4 .12.1970) 

X 3. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsoloslu!? 
Sözleşmelinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

I Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt-
| ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 

üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 12 , 1970) 


