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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

68 nci Birleşim 

18 . 5 . 1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 
II. — Gelen Kâğıtlar 

III. — Yoklama 
IV. — Başkanlık Divanının 

sunuşları 
Genel 

Sayfa 
275:276 

276 
276 

Kurula 
277,296 

Sayfa 

1. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu men
faatler ve keyfî davranışlar hakkında kurulan 
Senaıto Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
'•komisyonlarının çalışma süresinin 22 . 4 . 1976 
tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/812, 10/2) 277 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 1975 -
1976 öğretim yılında devamsızlık yapan ve yap
mak zorunda kalan öğrencilerin çeşitli mağdu
riyetlerinin saptanması ve çözüm yollarının 
bulunmasına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/44) 277:283 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameye müsteniden 
TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/12) 296 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytraık'ın, Elaktrofer Firmasına ve
rilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/14) 296 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya 
Üyesi Nurettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve 
idarî işlemleri hakkında Senato Araştırması is
teyen önergeleri. (10/17) 296 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan anlaşmalara dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/21) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay ailıtgeçidi ve çarşı ya
pımı inşaatıyle ilgili Senaito Araştırması iste
yen önergesi. (10/24) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sul-
tanhamam'da vukubulan yangınlar hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 307 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hü-

296: 
307 

307 



C. Senatosu B : 68 18 . 5 .- 1976 O : 1 

Sayfa | 
şeyin Atmaca'nın, TRT yönetiminin tutumu, 
TRT genel müdürleri ile yargı kararlarının tat
biki hakikında Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (10/31) 307 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca 
kurulan «Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz 
milyon liranın dağıtım şekli hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/32) 307 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullarda
ki öğrencilerin devam durumlarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/34) 307 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik te
sislerinin kuruluş yerinin seçimi hakkında Sena
to Araşırması isteyen önergesi. (10/35) 307 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış böl
gelerin sorunlarım ayrıntılarla belirlemek üze
re bir Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/36) • 307:308 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması 
konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/38) 308 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibranimoğlu'nun, hapishane ve tev
kifhanelerin durumu hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/39) 308 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku buldu
ğu iddia edilen işkence olaylarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/40) 308 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili 
bazı olaylar hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/42) 308 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzin-
oğlu'nun, Yabancı Devletler ve Milletlerarası 
kurullarla yapılan Andlaşmalara dair Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/43) 308 

V. — Sorular ve cevaplar 283,309 
A) Sözlü sorular ve cevapları 283 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 

Sayfa 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin (g) bendiriin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşmelerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 283 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile ya
pılan iddia ve haberlere dair Başbakandan söziü 
sorusu. (6/26) 284 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/27) 284;285 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, AEG, Telefunken Şirket
leriyle yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/34) 285:295 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vu
kubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/49) 295 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/50) 295 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmenin, buğday ithaline dair, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/52) 295 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, son günlerde vukubulan bazı 
öğrenci ve işçi olaylarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/55) 295 

9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Lûtfi Biigen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul 
Taksini Meydanında yapılan mitinge dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/59) 295 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'm, Ankara 
Belediye Başkanına atfen çıkan bir beyanata 
dair İçişleri Bakanından söziü sorusu. (6/60) 295 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/61) 295 
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Sayfa 
12. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) 295 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki ortaklık anlaşmasını 
«Tamamlayıcı protokole» dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/66) 295 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair İçişleri Ba
kanından sözllü sorusu. (6/67) 295 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Belerin, Leningrad'la yapılan 19 ncu 
Avrupa serbest güreş şampiyonasına dair Genç
lik ve Spor Balkanından sözlü sorusu. (6/68) 295 

\6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/69) 295:296 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz, Başbakan Yardımcısı 
ve M. H. P. Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Or
tadoğu Gazetesinde çıkan beyanı; 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş, Atatürk Akademisi 
kanun tasarısı; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Dünya Parlamen
tolar Birliğinin Meksika'da yaptığı toplantıya ka
tılan delegasyonumuzun çalışmaları; 

Hakkâri Üyesi Naci Cidal, Cumhurbaşkanımızın 
yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki gezileri konuların
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Trabzon Üyesi Hasan Güven'in, 10 Mayıs 1976 
günü açılmış olan 1976 yılı çay kampanyası konu
sunda gündem dışı demecine Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak cevap verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasında akdolu-
nan kredi Anlaşması konusunda kurulan Araştırma 

Sayfa 
B) Yazılı sorular ve cevapları 309 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Türkiye 
Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. ne dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon' 
un yazılı cevabı. (7/460) 309 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara Gar sahasın
daki arsaya dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/521) 309: 

310 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, İstanbul 
9 ncu Asliye Ceza Mahkemesinde bakılan bir 
davaya dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/552) 310:312 

4. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Fakih Özlen'in, Sivas yan açık cezaevine si
pariş edilen halılara dair soru önergesi, ve Ada
let Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/556) 312 

TANAK ÖZETİ 

i Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalışma 
süresinin 30 Haziran 1976 tarihine kadar uzatılma
sına; 

Mason locaları hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalışma sü
resinin 15 Mayıs 1976 tarihinden itibaren 2 ay daha 

I uzatılmasına dair tezkereleri kabul edildi. 

İstanbul Üyesi Besim ÜstüneTe 17 Mayıs 1976 
tarihinden itibaren 15 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi kalbul edildi. 

Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, su ürün
leriyle meşgul olan kooperatifler ve su ürünleri üre
timi bölgelerinde kiracı durumunda bulunanlar; 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, belediyelere Dev
let yardımı hakkında Senato Ataştırması isteyen öner
geleri üzerine kurulması kabul edilen komisyonlara 
gösterilen adaylar seçildiler. 

• 9 I 

I. — GEÇEN TL 

_ 275 — 



C. Senatosu B : 68 18 . 5 . 1976 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Mecüsi Kitaplığı Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilme
sine ilişkin kanun teklifinin (S. Sayısı : 594) öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı; k 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkında kanun teklifinin yapılan 
açık oylaması sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

İS . 5 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiii Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kâzım Kangal Bahriye Üçok 
Divan Üyesi 

Burdur 
Ekrem Kabay 

SORULAR 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik

met Savaş'ın, ziraî sigortaya dair yazılı soru önerge

si Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7 57! i 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, 1975 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi
nin ne kadar hububat aldığına dair yazılı soru öner
gesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/572) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât- ( 
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi '? 
amacıyle Millî Savunma Balkanlığına gelecek yıllara i 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın- j 
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun ; 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla chği- i 
şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin j 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met- : 

ni (M. Meclisi : 1/396; C. Senatosu : 1/441) (Millî : 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd- \ 
det : 15'er gün) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) (Bütçe ve P!an 
Komisyonuna) (Müddet : 1 ay) 

Rapor 
3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

geçici dört madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin Millet Meirisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 2/70; C. Senatosu : 2/102) (S. Sa
yısı : 595) (Dağıtma tarihi : 1 8 . 5 . 1976) (Bitiş ta
rihi : 4 . 6 . 1976) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saeîı : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem. 

KÂTİPLER : İsmaü tîhan (Mu?;>, Ekrem Kabay (Burdur) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler. 68 nci Birleşim için 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır,. 68 
nci Birleşimi açıyorum. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy Ko
lektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve 
keyfî davranışlar hakkında kurulan Senato Araştır
ması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının ça
lışma süresinin 22 . 4 . 1976 tarihinden itibaren iki 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/812, 10/2) 

BAŞKAN — Bir araştırma komisyonu tezkeresi 
vardır; evvelâ bilgilerinize sunulup bilâhara oylana
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 Ocak 

1975 tarihli 19 ncu Birleşiminde kurulması uygun gö
rülen Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy Kolek
tif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve key
fî davranışlar hakkındaki Araştırma Komisyonunun 
çalışma süresinin 22 . 4 . 1976 tarihinden itibaren iki 
ay daha uzatılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 14 Ocak 1975 tarihli 19 ncu Birleşiminde ku
rulması öngörülen Ankara İmar Limited Şirketinin 
Arısoy Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu men
faatler ve keyfî davranışlar hakkındaki Araştırma 
Komisyonunun çalışma süresinin 22 Nisan 1976 ta
rihinden itibaren iki ay daha uzatılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 1975 - 1976 
öğretim yılında devamsızlık yapan ve yapmak zorun
da kalan öğrencilerin çeşit/i mağduriyetlerinin sap
tanması ve çözüm yollarının bulunmasına dair Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/44) 

BAŞKAN — 3ir araştırma önergesi vardır, su
nuyorum. 

Sayın üyeler, önerge bir hayli uzundur, Divan 
üyesi arkadaşımızın oturduğu yerden okuması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasamızın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İç

tüzüğünün 133 ncü maddeleri gereğince, ilköğret-
men liseleri ve eğitim enstitülerinde okuyan öğrenci
lerden şu ana kadar 25 000 öğrencinin çeşitli neden

lerle sınıfta kalmaları, okuma hakkını kaybetmiş 
olmaları nedeniyle bir Senato Araştırması yapılarak 
hem bu mağduriyetlerin önlenmesi ve hem de alına
cak tedbirlerin ilgililere duyurulması yönünden fay
dalı olacağı kanisiyle durumu saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Sivas 
Hüseyin Özîtürk 

1975 - 1976 öğretim yılını eğitim, öğretimsiz ola
rak geçirmeyi amaçlamış gözüken M. C. Hükümeti 
daha çok yükseköğrenim kurumlariyle özellikle de, 
öğretmen liseleri ve eğitim enstitülerini hedef olarak 
seçmiş bulunmaktadır. Bu okullarda, tüm öğretim 
sorunları unutulmuş, öğretimde devamlılık ve carı 
güvenliği konusu en büyük bir dert olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Bu öğrenim yılında, 89 öğretmen lisesinde oku
yan 62 4 20 öğrenciden bugüne kadar 14 000 öğren
cinin çeşitli nedenlerle okuma olanaklarını ve kaza
nılmış haklarını kaybetmiş ve sınıfta kalma duru
muna düşmüştür. Bu nedenle de, kazanılmış hakla
rından burslarının, kredilerinin, yurtlardan yararlan
ma olanıklarımn da ortadan kalktığı görülmektedir. 

2 - 3 yıllık eğitim enstitüleriyle, yükseköğretmen 
okulunda okuyan 33 506 öğrenciden de, 11 000 öğ
rencinin ckuma hakkım kaybettiği veya çeşitli ne
denlerle sınıfta kaldığı, burs, kredi ve yurtlardaki 
kalma haklarının da ortadan kaldırıldığı anlaşılmak
tadır. 

Bu oluşumların eğitim enstitüleri ve öğretmen lise
lerinde okuyan ilerici, devrimci, Atatürkçü ve milli
yetçi yurtsever gençler üzerinde yarattığı maddî ve 
manevî yıkım ve bu öğrencilerin üzerinde kurulan 
ezici, baskıcı, eziyetçi biçimde sürdürülen yasa dışı 
faşist eylemlerin sonucu olarak da, can güvenliği kal
mayan binlerce öğrenci okullarım bırakmak zorunda 
kalmışlardır. Sene sonuna kadar bu sayının büyük
lüğü ilgili ve sorumluların hukuksal suçluluklarım 
daha da ağırlaştıracaktır. Şu güne kadar ortamları 
ve esasları yöneticiler tarafından hazırlanan disip
lin suçlariyle okuma haklarını tamamen kaybeden 
öğrencilerin sayısı 4 0001 aşmaktadır. 

Bu adaletsiz, çağdışı yönetim ve baskılar sonun
da öğretim alanındaki bölünme ve düşman kampla
ra ayrılma, kin tohumları ekilmesi için öğretmen li
seleri ve eğitim enstitüleri başhedef olarak seçilmiş, 
yarın için büyük tehlikeler doğuracak ortamlar ya
ratılmıştır. 
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M. C. iktidarının çarpık ve yıkıcı anlayışının eser
lerinden biri olan gençler üzerindeki bu yasa ve çağ
dışı faşist baskılar bilhassa öğretim kurumlarında 
bir cinayet şebekesinin kol gezip, kan dökmesine 
sebep olmuştur. Cephe iktidarının döneminde öldü
rülen 52 gencin ve 7 öğretmenin olaylarında bu çar
pık uygulamanın gerçek yüzünü görmek mümkün
dür. Bu tehlikeli ortamda yaratılan can güvensizli
ği nedeniyle binlerce öğrenci de okuluna gidemeye-
rek devamsızlıktan okuma haklarını kaybetmekte 
ve sınıfta kalmaktadırlar. Bu şekilde gençlerin kan
ları ve Kaybolan temel hakları üzerine oturarak, de
mokrasiyi ve sosyal hukuk Devletinin özelliklerini 
sürdürmek mümkün müdür? Bu ortamda çağdaş 
Devlet düzeninin varlığından kuşku duyulmaması, 
yasa dışı işkencelerin sürüp gittiği bir dönemde ve öl
dürülen öğrencilerin gerçek katillerinin bulunamama
sı karşısında, gerçekleri ortaya çıkarmak için bir Se
nato arattırması açılması gerekmez mi? 

Öğretnen liseleri ve eğitim enstitülerinde yaratılan 
olaylar, boykotlar, saldırılar ve anarşik ortamdan fay
dalanmayı amaçlamış olan çağdışı kafa yapısına sa
hip, bazı yöneticiler, gerekçelerini kendilerinin hazır
ladığı uydurma disiplin cezalariyle yüzlerce öğrenci
yi cezalandırmışlar ve bir kısmının da okuma hak
kından men edilişine sebep olmuşlardır. Yöneticile
rin, kendi hatalarından doğan olaylar nedeniyle ve 
sudan sebeplerle binlerce devrimci ve Atatürk'çü öğ
rencinin okuma hakkının kısmen veya tamamen yok 
edilmesi, kazandığı diğer haklarının da ortadan kal
dırılması karşısında, bir Senato araştırmasının ger
çekleri ortaya çıkarması bakımından ne kadar önem
li olduğumu takdir edersiniz. 

Daha çok emekçi kesimin çocuklarının okuma 
olanağı Kılabildiği öğretmen yetiştiren okulların he
def olarak seçilmesi ise, emperyalizmin sömürüsünü 
devam ettirmek için halkın bilinçlendirilmesinde et
kili olacak öğretmenlerin yok edilmesi amaçlanmış 
bulunmaktadır. Cephe iktidarının kanatları altında 
palazlanan Ülkü Ocağı Derneklerinin tedhişçi ko
mandolarının silâhlı, sopalı, zincirli, şişli - bıçaklı 
saldırıları sonucu, can güvensizliğine düşen binlerce 
öğrencinin de haklarını yitirmelerine ve mağdur edil
melerine sebep olunduğu dikkate alınınca, Senato 
araştırma îinm önemi daha da gerçeklik kazanmak
tadır. 

Çünkü, bürokrasiye sırtını dayayan faşizm tez-
gâhlayıcılürınm, demokratik kütle eylemlerinde, eği
tim kurumlarında, üniversitelerde, fabrikalarda şid

det eylemlerinin vurucu gücü olarak komando denen 
silâhlı çeteleri kullanmaları faşizan yöntemlerin belli 
başlılarından birisidir. Bu gerçek de ortaya çıkmıştır. 
Her gün sürüp giden olaylar bu fikrimizin en güzel 
ve en gerçek kanıtlarıdır. Sol tehlikesi uydurmasının 
karşısındaki savaşlarında faşizm özlemciliklerinin be
lirlenmesi sonucu da, kamuoyunda yenik düşmeleri
nin ve demokratik solun güçlenmesinin ezikliğiyle 
kanlı olayları artırarak, bu eğitim kurumlarında 
can güvensizliğini had safhaya ulaştırmışlardır. M. C. 
iktidarı ve dayandığı egemen güçlerin son günlerdeki 
bocalayışları da, yardımcı oldukları çapulcu silâhlı 
çetelerin i-ptalca yakayı ele vermeleri de, onları ka
natları altında semizlendirenleri şakkınlık içine dü
şürmüştür. 

Öğretmen liseleri ve eğitim enstitülerindeki uy
gulanan yanlış yöntemler bu kötü yönetim altında 
faşist, şeriatçı, bölücü, çağdışı bir bağnazlıkla ilkel 
bir milliyetçilik, maneviyatçıhk fikirleri güç kazan
mış rejim ve Atatürk düşmanlığı da alabildiğine kö-
rüklenmiştir. 

Böyle çağdışı bir ortamda binlerce öğrencinin, yö
neticilerin kendi hatalarından doğan boykot ve çeşit
li olaylara sebep olunuşu nedeniyle, okullar arasında 
nakilleri yapılmış olan çevresel dayanışmaları kırıla
rak, yalnızlığa terk edilmiş bulunan gençlerin gittik
leri okullarda da Kurtçuların baskıları altında ya 
okulu te.;k etmek zorunda bırakılmış olmaları, ya da 
derslerdeki intibaksızlıklar nedeniyle başarısızlıktan 
sınıfta kalmalarına sebep olunmuştur. Bu nedenlerle, 
binlerce öğrenci maddî ve manevî zarara uğramış, 
veliler ve aileler süresiz istirap çekmiş ve çektirilme-
ye de de/am edilmektedir. Ayrıca, bazı tutucu ve 
M. H. P. yönlüsü yönetici ve öğretmenlerin not ver
meme tehdidi ile öğrencilerin Ülkü Ocaklarına kayıt
larının yaptırılması, Kurtçu, komandocu olması bas
kılan sürdürülmüş, bu isteklere boyun eğmeyen öğren
cilerin çoğu okulu terk etmek zorunda bırakılmışlar
dır. Öte yandan, sağcı komandoların eğitim enstitü
lerine smavlardaki merkezî sistemin puanlaması dı
şında ahıması sağlanmış, böylece de yasalar ve da
ha yüksek puan alan öğrencilerin hakları çiğnenerek 
usulsüzlükler yapılmıştır ve yasal suç işlenmiştir. Bu 
bakımlardan da Senato Araştırmasının önemine ina
nıyorum. 

Öğretmen liseleri ve eğitim enstitülerindeki yasa 
dışı eylemler ve durumlarla ilgili hususlarda bazı ör-
rekler vererek görüşümüzü daha da açıklığa kavuş
turmak istiyorum: 
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Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde okuyan 7 500 
öğrenciden 6 500'ü okul yönetiminin kötü tutumu ve 
bazı haklarını alabilmek düşüncesiyle 3 . 10 . 1975 
tarihinden beri boykota girmiş durumdadır. 100 ka
dar öğrenci tutuklanmış ve gözaltına alınmıştır. So
ruşturma devam etmektedir. Bugüne kadar 50 öğren
ci çeşitli serlerinden yararlanmıştır. Okul hâlâ 200 
kadar ülkücü komandoların işgali altındadır. 

Bedea eğitimi bölümü yaz dönemi sınavlarında 
yanlış kronometre tutulduğuna itiraz eden Ergün Ay-
gün isminde bir öğrenciye bir ay disiplin cezası ve
rilerek, kamp hakkı kaldırılmış, mezuniyet hakkı kay
bedilmiştir. Ergün Aygün'ün haklılığı üzerine tanık
lık eden 94 öğrenci de çeşitli disiplin cezalarına çarp
tırılmıştır. Olayın büyütülerek öğrencileri cezalandır
mak için tutulan yolu takdirlerinize bırakıyorum. Ay-
r.ca, kamp hakkı yanan Ülkü Ocaklı Ayhan Şekerci 
ise, affedilmiştir. 

Tüm eğitim enstitülerinde olduğu sanılan ve pu
anlan tutmadığı halde, eğitim enstitülerine alınan öğ
rencilerden bir tanesi de Kayseri Lisesi çıkışlı M. Ef-
dal Emre'dir. Öğretmen lisesi çıkışlı gösterilerek 347 
puanla Gazi Eğitim Enstitüsüne girmesi sağlanmıştır. 
Oysa, lise çıkışlıların eğitim enstitülerine girmesi için 
370 puan alması gerekirdi. Bu durum, Ankara Öğret
men Lisesi Eğitim Enstitüsünde olmuş ve bir sınıf 
bile meydana getirildiği söylenmektedir. Sivas Eğitim 
Enstitüsünde de aynı yasa dışı işlemlerin yapıldığı ifa
de edilmektedir. 

Gazi Eğitim Enstitüsünde başlayan olayların teş
vikçisi durumunda olan okul müdürü, 14 Ekim 1975 
günü, okulun açılışında komando öğrenci Mehmet 
Şahbaz tarafından bıçaklanarak bir hafta rapor alan 
Selâhattin Bağlı, kantinde fecî şekilde döğülen bir 
hafta rapor alan Erol Aydın'ın şikâyetlerini dikkate 
almamıştır. Faşist komandoların işgalinde bulunan 
okulu 17 . 10 . 1975 günü toplu olarak terk eden öğ
renciler yüksek öğretmen okulu önünde ve polisle
rin de seyirci kaldığı bir ortamda saldırıya uğramış
lar, saldıranlar belli olduğu halde, okul idaresi bir 
işlemde bulunmamıştır. 23 . 10 . 1975 günü okula 
girmek isteyen öğrenciler, müdürün yönetiminde ko
mando öğrencilerin ve maalesef polisin de pasif dav
ranışından faydalanaıak, okumak isteyen ve okula 
gelmek isteyen öğrenciler üzerine müdür odasından 
dinamit atılmış, komandolar zincirli, sopalı, öğrenci
lere hücum etmiş, okula sokmamışlardır. 27 . 10 . 1975 
günü bir ihtar boykotu alarak Beşevlere uğramadan 
Emek Mahallesi yönünden evlerine giden yüzlerce 

öğrenci de, yolları kesilen ve komandoların saldırı-
larına uğrayarak canlarım kurtarmaya çalışmışlarsa 
da, Abdülkadir Tosun tabanca kurşunuyle belinden 
yaralanmış, birçok öğrenci de dövülmüştür. Maale
sef, olay yerine gelen polis de saldırganları değil de 
evlerine giden öğrencileri, saldırıya uğrayanları göz
altına almış ve içlerinde işkence yapılanlar da olmuş
tur. 

3 Ka.ım 1975 günü M. H. P. Gençlik Kolları 2 
nci kongresinde dışardan gelen Kurtçu komandoların 
okulu işgal ettikleri görülmektedir. Okula gelen öğ
rencilere silâhla saldırmalar yapılmıştır. Bu saldırı
da maalesef, Alpaslan Gümüş adında komando bir 
öğrencinin de arkadaşlarının kurşunlariyle öldüğü an
laşılmaktadır. O andaki aramada 4 tabanca, 37 mer
mi, bomba ve öldürücü aletler okulu işgal eden ko
mandoların üzerinde bulunmuştur. îşte, Sayın Millî 
Eğitim Bakanının cenaze törenine katıldığı öğrenci 
de, bu silâhlı saldırıda arkadaşları tarafından vuru
lan kişidir. Okul müdürü Mustafa Şen, 6 000 öğren
ciyi faşist baskılarla okuldan uzaklaştırmayı başar
mıştır. Öğrencilerin okullarının akademi olması is
tekleriyle ilgili boykotlarsa, komando baskılariyle kı
rılmış, can güvensizliği nedeniyle okula gelemeyen 
öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalma ve devre kay
betme durumuna düşmüşlerdir. Bu durum karşısın
da, Okul Müdürü Yenimahalle Hükümet Tabibi 
Güngör Kaymak'la işbirliği yaparak, 100 lira kar
şılığında öğrencilerden raporlar almalarını salık ver
miş, bir kısım öğrenciyi de böylece maddî bakımdan 
başka birine soydurma yöntemini kullanmıştır. 

20 . 11 . 1975 günü Mesut Ersan adında bir öğ
renci, okula gelirken arabadan açılan bir ateşle ya
ralanarak Hacettepe Hastanesine kaldırılmış. 
26 . 12 . 1975 günü kredi, burs, paso. şebeke işlemleri 
için okula gelen öğrenciler de komando ve polisin 
de desteğiyle saldırıya uğramışlar Müdürün yöneti
mindeki bu saldırıda yaralananlar olmuş, 44 öğrenci 
de gözaltına alınmıştır. 29 . 12 . 1975 tarihinde, Be
den Eğitimi. Müzik ve Eğitim bölümleri kapatılmış
tır. 

Deneme Yüksek Öğretmen Okulunda ise, 13.5.1975 
günü 200 kadar kernando saldırmış, öğrencilerden 
Mehmet Şahbaz tabanca, Erol Aksen, Fatih Koyun
cu, Şakir Akay, Bekir Deveci, Ali Metons sopa zin
cir ve bıçakla saldırıcıların başında görülmüşler, ya
ralananlar oimuş; fakat gözaltına alınanlar devrimci
ler olmuş maalesef bu okul da tamamen devrimci 
öğrencilerden oluştuğu için. Sayın Millî Eğitim Ba 
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kanı Ali Naili Erdem tarafından maksatlı olarak 
1 1 . 9 . 1975 günü ve 18505 sayılı özel emirle kapa
tılmıştır. 

Bu haksızlıkların da ortaya çıkarılması için Se
nato Araştırmasına gerek vardır. 

Komandoların yuvalandığı Ankara Öğretmen Li
sesi ve Eğitim Enstitüsündeki faşist ve kurt'çu baskı
larla da eğitim - öğretim verimsiz bir duruma sokul
muş ve bazı öğrenciler de can güvensizliği nedeniyle 
okulu terk etmek zorunda kalmışlardır. 900 kadar 
öğrencisi olan Öğretmen Lisesi öğrencilerinden ICO 
kadar devrimci öğrencinin can güvensizliği nedeniy
le okula gidemeyerek devamsızlıktan sınıfta kalma 
durumuyîe karşı karşıya kaldıklarından okulu terk 
etmişlerdir. 50 kadar öğrenci de çeşitli disiplin ceza
larına çarptırılmıştır. Olaylarda 20 kadar öğrenci tu
tuklanarak gözaltına alınmış ve 50 öğrenci de yara
lanmıştır. 

300 kadar öğrenci bulunan Ankara Eğitim Ensti
tüsünden 170 kadar öğrenci, *boykoto katılmış, yasa 
dışı eylemleri ve baskıları kınamak ve hem de bazı 
haklar için istekte bulunmuşlar, bunlardan 37 öğ
renci disiplin cezasıyle okuldan uzaklaştırılmış ve 100 
kadar öğrenci de can güvenliği nedeniyle okula gi
dememiş, sınıfta kalmak durumuyîe okulu terk et
miştir. Öğrenim yılı sonuna kadar bu sayıların da
ha da artacağını tahmin ediyorum. 

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde okuyan 
2 700 öğrenciden 2 660'ı boykoto katılmış. 86 öğ
renci disiplin suçlarıyle okuldan uzaklaştırılmış, 1 000 
kadar öğrenci de can güvensizliği nedeniyle okulu 
terk etmiş. 66 öğrenci tutuklanmış ve gözaltına alın
mış, 46 öğrenci de olaylarda çeşitli yerlerinden ya
ralanmıştır. Okul, sağcı komandoların işgali altında
dır, boykoto katılan ve sağcı baskılara karşı olan öğ
rencilerden büyük bir kesimi de okula devam edeme
diklerinden devamsızlıktan sınıfta kalmakta ve bir 
çok kazanmış haklarını kaybetmek durumuna düş
mektedirler. 

Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsünde 
okuyan 1 648 öğrenciden tümü boykoto katılmış, 8 
öğrenci disiplin cezasıyle okuldan uzaklaştırılmıştır. 
Okul Müdürünün milliyetçi olmayanların bu okula 
alınmayacağı kışkırtması üzerine, 8 . 3 . 1976 günü 
okulu işgal eden komandolar, 150 devrimci öğrenci
yi okula sokmamışlardır. Ancak, Ülkü Ocaklarına 
üye olup aidat ödemek suretiyle ve kurt masalları 
seminerlerini dinlemeye razı oldukları takdirde, oku
la alınacakları ihtar edilmiştir. Bu isteğe boyun eğ

meyen 97 öğrenci, ya evlerine dönmüşler veya baş
ka okullarda okuma olanağı aramışlardır. Okulda 
ancak kornandocu kurtçular okuyabilmektedir. Yine, 
Erzurum Nenehatun Kız Öğretmen Lisesinde oku
yan 500 öğrenciden 25'i sudan sebeplerle disiplin ku
rulu kararıyle okuldan uzaklaştırılmıştır. 

Sivas'ta tedhişçiliğin kaynağı olan Necati Karabu
lut isminde bir okul müdürü vardır. Sivas Merkez 
Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü Müdürü oian 
Necati Karabulut, 1973'de M. H. P.'nin Sivas millet
vekili adayıdır. Bu şahıs, bu okulda öğretmenken Sa
yın Orhan Dengiz'in Milli Eğitim Bakanlığı döne
minde Atatürk düşmanlığı ve Atatürk'e hakaret suç
larıyle yöneticilere karşı öğrencileri isyana teşvik et
mek, mezhep ayırıcılığı yapmak suçlarından idare ku
rulu kararıyle açığa alınmış ve mahkemeye verilmiş
tir. Açığa alma karan hâlâ yürürlüktedir ve geçerli
dir. Buna rağmen bu kişi, şimdi Sivas Öğretmen Li
sesi ve Eğitim Enstitüsü Müdürüdür. Sivas'da bu 
okul anarşizmin ve faşizan saldırıların merkezi ha
lindedir. Okulda ise. faşist baskılar ve yasa dışı dav
ranışlarla can güvenliği kalmayan yatılı ve gündüzlü 
öğrencilerden 250 kadar öğrenci Öğretmen Lisesin
den ayrılmıştır. 56 kişi de disiplin kurulu kararıyle 
uzaklaştırılmış, 15 öğrenci tutuklu ve gözaltındadır. 
Çeşitli olaylarda da 20 öğrenci yaralanmıştır. 600 ka
dar öğrencisi bulunan Öğretmen Lisesinde tüm öğ
renciler bir huzursuzluk ve rahatsızlık içindedir. Za
ten bu 600 kişinin yarısından çoğu çeşitli nedenlerle 
okulu terk etmiş durumdadır. Eğitim Enstitüsünde 
okuyan 270 öğrenciden de 65'i can güvensizliği ne
deniyle okulu terk etmiş, 35 öğrenci disiplin kurulu 
kararıyle okuldan uzaklaştırılmış, 2 öğrenci de tutuk
lu ve gözaltındadır. 

Sivas Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesinden 
de ICO kadar öğrenci can korkusundan okulu bıra
karak evlerine gitmişlerdir. 

Aksu Öğretmen Lisesi ise, komandoların baskısı 
altında öğretim yapamamaktadır. Öğretmen olma 
haklarım isteme boykotuna katılan tüm öğrenciler 
içinden yalnız 250 devrimci ve Atatürk'çü öğrenci 
hedef alınmış ve cezalandırılmıştır. 185 öğrenci disip
lin kurulu kararıyle okuldan uzaklaştırılmıştır. Dev
rimci öğrencileri dövmek ve okuldan kaçırmak için 
kurulan düzenin başında eğitim şefi Muharrem Yelli
ce ile Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Manauşak 
olduğu görülmektedir. Gece saat 02.00'de öğrenci 
Süleyman Gül'ü, kız öğrenci Makbule Yıldırım'! 
böylece dövüyorlar. Sivas'dan özel olarak gelen ko-
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mando öğrenci Süleyman Ayık ile öğrenci Ali De
mire! faşist komandoların liderliklerini yaparak vah
şet, terör, şiddet cenderesi kurarak dayak ve eziyet
lerle aşağılık ve âdi baskı ve küfürlerle öğrenciler 
üzerindeki baskıların: sürdürmelerine okul yönetici
leri seyirci kalıyorlar. Bu eylemlere öğretmenlerden 
Selâmet Yıldırım, Fahri Akaslan, Şükran Gönen ve 
Ahmet Yazıcı yardımcı olmaktadırlar. 

Akşehir Öğretmen Lisesinde okuyan 755 öğren
ciden 250 öğrenci öğreten haklan ve idarenin tutu
mu karşısında boykota katılmış, 13 öğrenci disiplin 
kurulu karanyle okuldan uzaklaştırılmıştır. Ayrıca. 
233 kadar öğrenci de can güvenliği kalmadığı nede
niyle okulu terk etmişlerdir. 23 . 3 . 1976'daki saldı
rı olayı sonucunda 36 öğrenci tutuklanarak gözal
tına alınmış, 20 öğrenci de yaralanmıştır. 

Malatya Akçadağ Öğretmen Lisesinde bulunan 
800 öğrenciden önceleri 6G0 öğrenci okula komando 
saldırıları nedeniyle ve idarenin yasa dışı davranışları 
karşısında gidememiş, bunlardan 400 öğrenci disip
lin kurulu karanyle okuldan uzaklaştırılmıştır. Bun
ların çoğunluğu Danıştay kararı almalarına rağmen, 
okullarına gidememektedirler. Bu okulda kurt'çu ol
mayan öğrencilerin dövülün, işkence edilmesi sürüp 
gitmektedir. Yine Malatya Besni Öğretmen Lisesin
de okuyan 547 öğrenciden 500 öğrenci çeşitli haklar 
isteğiyle boykot yapmış, 142 öğrenci disiplin kurulu 
karanyle okuldan uzaklaştırılmış, 60 öğrenci tutuk
lanıp gözaltına alınmış. İC öğrenci de bu olaylarda 
yaralanmıştır. 

Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünde okuyan 550 
öğrenciden 500 öğrenci boykot nedeniyle okulda de
vamsızlıktan sınıfta kalmak üzeredir. Yine Konya iv-
riz Öğretmen Lisesinde okuyan 759 öğrenciden 104 
kişi boykota katılmış, disiplin kurulu karanyle okul
dan uzaklaştırılmasının soruşturması devam etmekte
dir. 

Çanakkale öğretmen Lisesinde okuyan 741 öğren
ciden 350'si boykota katılmış, bu boykota katılma 
işi Okul Müdürü tarafından zorlanmış, sonucunda 
11 .12 . 1975 günü 134 öğrencinin başka okullara 
sürülmesi ve 7 öğrencinin de okuma hakkinin kaldı
rılması karara bağlanmış ve 85 öğrenci de tutuklana
rak gözaltına alınmıştır. Devrimci ve Atatürk'çü öğ
renciler üzerindeki Okul Müdürünün komünistlikle 
suçlamaları ve baskıları Eğitim Ensîitüsündeki de
vamsızlıktan kalan öğrencilerin o duruma düşürül
meleri Müdür Yardımcısı Okay Bekar (Eğitim Şefi) 

sle yine Müdür Yardımcılarından Muzaffer Oruç'un 
etkisiyle olduğu anlaşılmaktadır. 

Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Lisesi ve Eği
tim Enstitüsünden 100 kadar öğrenci can güvensizli
ği nedeniyle okuma hakkını, burs ve kredilerini kay
betmiştir. Müdür Macit Abi, bu işlerin başlıca sorum
lusu olduğunun farkında olmadan yasa dışı baskı
larına devam etmektedir. 

Bolu Erkek Öğretmen Lisesinde okuyan 654 öğ
renciden 220 öğrenci boykota katılmış, 7 öğrenci tu
tuklanmış, 20 öğrenci yaralanmıştır. Bu okuldaki bas
kılar, işkenceler karşısında 240 öğrencinin okuldan 
uzaklaştırılması sağlanmıştır. Çok çirkin bir durum
da Tunceli'den gelen 15 Tunceli'li öğrenci okula alın
mamış Ankara Ülkü Ocaklı 15 komando öğrenci ay
larca okulda kayıtsız olarak beslendikten sonra, oku
la kaydedilmiştir. Lice'den gelen 15 öğrenciye de gi
yim ve donatım verilmemiştir. Bolu Eğitim Enstitü
sünde okuyan öğrencilerden de 37 kişi disiplin ku
rulu karanyle okuldan uzaklaştırılmış, 3 öğrenci de 
tutuklanarak gözaltına alınmıştır. 

Hatay Öğretmen Lisesinde haklı isteklerini Vali
nin emri üzerine Valiliğe bildiren öğrencilerden, yüz
lerce kişi uydurma disiplin cezalarıyla okuldan uzak
laştırılmış/tır. 

Kastamonu - Göl Öğretmen Lisesinden 400 ka
dar öğrencinin bir kısmı tasdikname ile başka okul
lara sürülmüş, bir kısmı da okuldan tamamen uzak
laştırılmıştır. Gaziantep Öğretmen Lisesinden 100 
kadar öğrenci boykot ve devamsızlık nedeniyle sınıf
ta kalmış, 14 öğrenci disiplin kurulu karanyle okul
dan uzaklaştırılmış, 200 öğrencinin bursu kesilmiş, 
bu öğrencilerin mazeret ve hastalık raporları bile1 

kabul edilmemiştir. 86 öğrenci tutuklanıp gözaltına 
alınmış, bu olaylarda 10 öğrenci de yaralanmıştır. 
Gaziantep Eğitim Enstitüsünde okuyan 700 öğren
ciden 500 öğrenci öğretmen olma istekleri ve çeşit
li yasa dışı baskılara karşı boykota girmiş, bu öğ
rencilerden 150'si disiplin kurulu karanyle okuldan 
uzaklaştırılmış, 80 öğrenci can güvensizliği nede
niyle okulu terk etmiş, 15 öğrenci tutuklanıp göz 
altına alınmış, 10 öğrenci de bu olaylarda yaralan
mıştır. 

Gümüşhane Öğretmen Lisesinden 60 öğrenci disip
lin kurulu karanyle okuldan çıkarılmıştır, Yine Ri
ze Eğitim Enstitüsünden 33 öğrenci tasdikname ile 
uzaklaştırılmış, aynı suça ortak olan sağcı koman
do öğrenciler ise, okulu taşlamalarına ve solcu öğ
rencileri dövmelerine rağmen, bunlara ceza veril
memiştir, 
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Tokat Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde 
40 öğrenci okulu terk ettirilmek zorunda bırakılmış
tır. Yozgat Öğretmen Lisesinde okuyan 330 öğren
ciden çoğu merkezi sisteme göre puvanları dikkate 
alınmadan okula alınmış, bunlar sağcı ve komando-
cu gençler olarak kayınlmışlardır., Bu yüzden okul
dan huzursuzluk ve komando baskıları birçok öğ
rencilerin devamsızlığına neden olmuştur. 

Kırşehir Öğretmen Lisesinden 49, Eğitim Ensti
tüsünden de 150 öğrenci disiplin kurulu kararıyle 
okuldan uzaklaştırılmışlardır. 

Edirne Erkek Öğretmen Lisesinde okuyan 690 öğ
renciden 74 öğrenci disiplin cezasıyle okuldan uzak
laştırılmıştır. Edirne Kız Öğretmen Lisıesindeki 
900 öğrenciden 890 öğrenci bazı istekleri ve faşist 
baskılar nedeniyle boykota girmiş, bu öğrencilerden 
497'si disiplin kurulunca cezalandırılmış ve bir kısmı 
okuldan uzaklaştırılmışlardır. Balıkesir - Eğitim 
Enstitüsünde sürekli boykotlar nedenliyle öğrencilerin 
çoğu devamsızlıktan sınıfta kalma durumuna düşmüş, 
bazıları da disiplin cezalarıyle okuldan uzaklaştırıl
mıştır. Yine Balıkesir Savaştepe Öğretmen Lisesinden 
lOO'ü aşkın öğrenci disiplin kurulu kararıyle okuldan 
uzaklaştırılmıştır. Kepirtepe Öğretmen Lisesinden 
okula gelmeleri sakıncalı kabul edilen 10 öğrencinin 
Okulla ilişiği kesilmiş, 21 öğrendi de disiplin kurulu 
kararıyle cezalandırılarak, okuldan uzaklaştırılmıştır. 
Bu okuldaki faşist ve komando baskınları daha bir 
çok öğrencinin okuma hakkını kaybettireceğe benze
mektedir. Urfa Öğretmen Lisesindeki 353 öğrenci
den boykot ve can güvensizliği nedeniyle 87 öğrenci 
okuma hakkını kaybetmiştir, 53 öğrenci de tasdik
name ile başka okullara naikledilmişür. İçel Öğret
men Lisesinde faşist baskılara karşı ve bazı özlük 
haklar nedeniyle boykot yapan öğrencilerden 107'si, 
disiplin kurulu kararıyla okuma hakkı ellerinden 
alınarak 22 . 1 . 1976 günü il sınırı dışına çıkarıl
mışlardır. Yine Aydın Ortaklardan 58 öğrenci di
siplin kurulu kararıyle öğretmen lisesinden okuma 
hakkı kaldırılarak koyulmuşlardır. 

Edirne Erkek Öğretmen Lisesinde okuyan 699 öğ
renciden 200 öğrenci koybola katılmış, faşist bas
kıları ve uygulanan işkence yöntemlerini eleştirmiş
ler, bu nedenle ve Türkeşçiilk seminerlerine katılma
dıkları da neden gösterilerek okuldan atılmış veya 
faşist işkencelerle okulu terk etmek zorunda bırakıl
mışlardır. Bunlardan 30 öğrenci disiplin kurulu ka
rarıyle okuldan uzaklaştırılmıştır, 

Tekirdağ Kız Öğretmen Lisesinde okuyan 650 
öğrenciden 550'si faşist baskılara ve işkencelere karşı 

I boykota girmişler, 15 öğrenci disiplin kurulu kara-
j rıyla okuldan uzaklaştırılmıştır^ Bu okulda bir kız 
{ öğrencinin «Yaşamak: Bir ağaç gibi tek ve hür ve 

bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim» şairini 
okudu diye okul müdürü dövdükçe dövmüş, kız ço
cuğu bayılmış, gitmiş durumu bir doktor raporu ile 
'bir hafta hasta yattığını ve tedavisinin de bir hafta 
devam edeceğini saptamıştır, Bu kadar tutucu ilkel 
anlayışa sahip kişilerin bu dönemde okul müdürü 
olarak devam ettirilmesinde ülke içtin ne kadar bü-

I yük sakıncalar olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. 
Van - Alpaslan Öğretmen Lisesinden 44 öğrenci 

{ çeşitli nedenlerle disiplin suçların çarptırılarak okul
dan uzaklaştırılmıştır. Kahraman Maraş Öğretmen 
Lisesinden 60 öğrendi, Eğitim Enstitüsünden 5 öğ-

I renci, Artvin Öğretmen Lisesinden 36 öğrenci, Uşak 
I Öğretmen Lisesinden 19 öğrenci disiplin kurulu ka-

rarlarıyle okuldan uzaklaştırılmıştır. Uşak Öğretmen 
Lisesinden 72 öğrenci tutuklanıp gözaltına alınmıştır. 
Uşak Eğitim Enstitüsünden 7 öğrenci, Dicle Öğret
men Lisesinden 20 öğrenci, Trabzon Öğretmen Lise
sinden 167 öğrenci disiplin kurulu kararıyle okulla-

j rından uzaklaştırılmışlardır, Bu okuldan 25 öğren
ci gözaltına alınıp tutuklanmıştır, Kütahya Kız Öğ
retmen Lisesinden 14, Çorum Öğretmen Lisesinden 
32, Eğitim Enstitüsünden 70, Kastamonu Göl Öğret
men Lisesinden 358, Düzüçd Öğretmen Lisesinden 
225 öğrenci disiplin kurulu ile okuldan uzaklaştırıl
mışlardır. Bu okuldan 40 öğrenci olaylarda yaralan
mıştır, Denizli Öğretmen Lisesinden 170 öğrenci, 
Niğde Öğretmen Lisesinden 193 öğrenci Van Kız Öğ
retmen Lisesinden 8 kişi, Manisa Kız Öğretmen Li
sesinden 13 kişi, Sinop Kız Öğretmen Lisesinden 6 

I kişi, Diyarbakır Öğretmen Lisesinden 46 kişi, Di
yarbakır Eğitim Enstitüsünden 119 kişi disiplin kuru
lu kararıyle okullarından uzaklaştırılmışlardır. 

Boykot ve anarşik olayların faşist baskıların so
nucu can güvensizliğine düşen öğrencilerin devamsız
lıktan sınıfta kalma durumları sene sonuna kadar çok 
daha büyüyeceğe benzemektedir. Buna rağmen Öğ
retmen Okulları Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir 
yükardaki, ancak bir kısmım saptayabildiğimiz ger
çekler karşısında gülünç rakamlarla karşımıza çıkmış
tır. Şöyle ki, 1975 - 1976 öğretim yılı içinde tasdik
name ile uzaklaştırılanların 692 olduğunu, bu öğ
rencilerin başka okullarda okuyabileceğini, tasdikna
me ile bir yıl okuldan uzaklaştırılanların 230, öğret
men liselerinden okuma olanağım yitirenlerin 103, 
okuma hakkını tamamen kaybedenlerin de 50 öğ-

J renci olduğunu ifade etmiştir. 
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Bun yanlış hatalı eğitim ve öğretimin sonucu ola
rak* 1975 - 1976 öğretim yılındaki öğrenci kıyımı-' 
nın, bilhassa ikinci sömestri süresinde daha da arta
cağı ve yıl sonuna kadar korkunç bir rakama ulaşa
cağı sanılmaktadır. Bu durumun önlenmesi ve su
dan sebeplerle kazanılmış hakların kaybolmuş ne
denlerinin incelenerek mağduriyetlerinin giderilmesi 
zorunluğu vardın Alksi halde; öğrencilerin ve aile
lerin maddî ve manevî zararları yanında, öğretmen
lerin boş geçen zamanları, Devletin boşa giden mil
yonlarca parası, demokratik rejimin alacağı yaralar 
çok büyük olacaktır. Bu nedenlerle: 

1. — 1975 - 1976 öğretim yılında yapılan boy
kotlar ve yasa dışı eylem ve baskılar sonucu can 
güvenliğini kaybederek devamsızlık yapan ve yap
mak zorunda kalan öğrencilerin kaybolan haklarının 
ve sınıfta kalma, okuldan uzaklaştırılması gibi du
rumların incelenerek bir çözüm yolu bulunması ge
reklidir. 

2. — Can güvenliği ve öğretimde devamlılığın 
ve okuma özgürlüğünün sağlanarak, bu eğitim ku-
ruimlarının amacına uygun çalıştırılması; 

3. — Demokratik haklar için yapılan boykotların 
ve boykotta geçen sürelerin devamsızlıktan sayılma
ması, imtihanlara girme haklarının sağlanması ile 
sınıfta devamsızlıktan kalan binlerce öğrencinin mağ
duriyetlerinin giderilmesi; 

4. — Faşist eğilimli aşırı sağcı, Kürtçü komando 
baskınları ve saldırılarına uğrayan öğrencilerden can 
güvensizliği nedeniyle okullarına gidemeyip devam
sızlık sınırını aşan öğrencilerden bursları ve kredile
ri kesilip* kaldırılan öğrendi yurtlarımdan çıkarılan
ların uğradıkları bu haksızlık, ve mağduriyetlerinin 
saptanarak, bir çözüm yolu bulunması; 

5. — Disiplin suçlarıyle ve disiplin kurulu karar-
larıyle okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin uzaklaştı-
rılış nedenleri ne gibi disiplin cezalarına çarptırıl
dıkları ve miktarlarının saptanarak mağdur edilenle
rin mağduriyetlerinin giderilmesi; 

6. — Komando denilen aşırı sağcı ve tethişçi öğ
rencilere tanınan ayrıcalık nedenleriyle yönetmelilk-
îerin ve yasaların çiğnenerek yapılan kayırmaların, 
yaratılan yasa dışı davranışların ve işlemlerin sap
tanarak, gereğinin yapılması; 

7. — Öğretmen liseleri ve eğitim enstitülerinde 
okuyan öğrencilerden devamsızlıktan çeşitli neden
lerle kalanların saptanması; 

8. — Disiplin suçlarından, disiplin kurulu kara
rıyla; 

a) Okuldan tamamen uzaklaştırılan okuma hak
kı kaldırılan öğrencilerin sayısı; 

b) Tasdikname ile uzun süreli okuldan uzaklaş
tırılanların sayısı; 

c) Tasdikname ile başka okullara nakledilen 
öğrencilerin sayıları; 

e) Öğretmen liseleri ve eğMim enstitülerinde 
okuma hakkını kaybedenlerin sayısı; 

9. — Bu olaylarda ölen, yaralanan, sakatlanan, 
tutuklanan ve ceza alan öğrencilerin miktarları ve 
sebepleri; 

10. — Bu kıyım ve kötü yönetim karşısında ilgi
lilerin aldığı ve alması gereken tedbirlerin saptanarak 
bir çözüm yolu bulunması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 134 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası gereği, bu Araştırma Önergesi 
hakkında da yerine getirilecektir. 

Gündemimizin sorular kısmına geçiyoruz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Soru sahibi sayın Sırrı Atalay?.. Bu
radalar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı adına soruyu ce
vaplandıracak yetkili?.. Yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bu so
rum ne zaman cevaplandırılacak acaba? Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı da denetime imkân vermezse bu 
Devletin hali nice olur? 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunun cevaplandırıl-
! ması hususu Başkanlık Divanının ilk toplantısına, bu-
! gün bu Birleşime Başkanlık yapan Başkanvekiliniz 
; tarafından götürülecektir. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldızın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

BAŞKAN — Soru sahibi sayın Ahmet Yıldız?.. 
Yoklar. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
lerin, İzmir'de vuku bu!an müessif uçak kazasına dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

BAŞKAN — Sûru sahibi sayın Beliğ Beler?.. Bu
radalar. 

Bakanlık adma sayın Bakan?.. Buradalar. 
Şimdi soru önergesi okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 28 . 1 . 1974 

Sayı : 6/27 

Cumhuriyet Senatoca Başkanlığına 
26 . 1 i 1974 tarihinde İzmir'de vukubuîan, 62 

vatandaşımızın ölümü ve 10 vatandaşımızın da ağır 
yaralanmasıyle neticelenen müessif uçak kazası müna
sebetiyle, aşağıdaki sözlü sorumun Ulaştırma Bakanı 
tarafından cevaplandırılması için delâletinizi rica ede
rim. Saygılarımla. 

İzmir Senatörü 
Belir; Beler 

Türk Kava Yollarının uzun zamandan beri devam 
edegeîen ve şikâyetlere sebep olan mesuliyetten uzak 
sorumsuz hareketlerinin önlenmesi için 1972 yılında 
vermiş olduğum sözlü soruya, bugüne kadar cevap 
verilmiş değildir ve gereken tedbirler de maalesef tam 
olarak alınmamıştır. Bütün Türkiye'yi sonsuz bir acı
ya garkeden, İzmir'deki uçak kazasında ihmalin bu
lunduğu iddiası ısrarla ileri sürülmektedir. 

Şöyleki : 
!. Cumaovası Hava Alanı F-28'Jerin inişine uy

gun mudur? Turistlere alay ve bize de ıstırap mevzuu 
olan bu gecekondu meydandan İzmir ne zaman kur
tulacaktır? 

2. Bütün meydanların söndürme ve yardım ekip
leri muntazam çalışır bir halde midir? 

Müessif kazada bu ekipler vazifesini zamanında 
ve noksansız olarak yapmışlar mıdır? Acaba bu kaza, 
Paris'in Orly Hava Limanında, Cenevre ve Roma 
Hava limanlarında ve hatta Atina, Beyrut hava li
manlarında olsa idi, netice bu kadar vahim olur muy
du? 

3. Uçakların bakımı tam olarak yapılmakta mı
dır? 
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Eldeki mevcut tayyareler, halen yapılmakta olan 
ve son derece yüklü. bulunan haricî ve dahilî seferle
rin yapılmasına kâfi gelmekte midir? Çok yüklü bu
lunan programdan dolayı tayyarelerin bakımı için 
gerekli zaman ayrılabilmekte midir? 

4. YTıklü programı tatbik edeceğiz diye sabahın 
çok erken saatlerinde yapılan seferler, yolcular üze
rinde olduğu gibi Türk Hava Yolları Personeli ve bil
hassa tayyareyi yönetecek pilotlar üzerinde de menfî 
bir etkide bulunmakta midir? 

5. Tayyare adedinin artırılması veya buna şim
dilik imkân bulunulmadığı takdirde haricî ve dahilî 
seferlerin azaltılması düşünülmekte midir? 

6. Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşma üze
rine İzmir ve Ankara meydanları ile Terminal ara
sında yolcu taşıyan hususî firmalara ait eski miadını 
doldurmuş otobüslerin müessif kazalara sebep olma
maları için alınmış tedbirler var mıdır? Yabancı 
memleketlerde olduğu gibi yolcu taşıma işini, Türk 
Hava Yolları kendine yakışır bir şekilde kendi oto
büsleri ile yapmayı düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, soru önergesi okun
du. Şimdi Sayın Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe 
soru ile ilgili açıklamada bulunacaklar. 

Sayın Bakanım, sözlerinize başlamadan evvel size 
bir hususu belirtmek isterim : Bizim İçtüzüğümüzün 
125 nci maddesinin ikinci fıkrası sizin, soruyu en çok 
15 dakika içerisinde cevaplandırmanızı amirdir. Bu 
hususun gözönünde bulundurulmasını rica ediyorum. 

ULAŞTİRMA BAKANİ NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vuku bulan müessif uçak kazasına 
dair sorusunu cevaplandırıyorum. 

Bilindiği üzere 26 Ocak 1974 Cumartesi günü saat 
06,45'te İzmir Cumaovası Havaalanından hareket ede
cek olan TK-301 sefer sayılı Türk Hava Yollarının 
F-28 tipi Van adlı uçağı, Yeşilköy pistinin kontrol
de olması dolayısıyla normal hazırlıklarını ikmâl ede
rek meydan terminali önünden pist başına gelmiş ve 
havalanmak üzere sabah saat 07,08'de pist üzerinde 
harekete geçmiştir. Pist üzerinde normal lülesini; ya
ni yürüyüşünü yapan uçak, pistin 3/4'ünü katettik-
ttn sonra pistten kesilmiş ve görgü şahitlerinin ifa-

I
' delerine göre, 5 ilâ 10 metre havalandıktan sonra sol 

kanadı üzerine yatarak pistten dışarı doğru çıkmış 
ve pistin takriben 20 ilâ 30 metre ilerisinde yere vu-
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rarak parçalanmış, 150-200 metre sürüklendikten 
sonra dağılmış ve yanmaya başlamıştır. 

Kulenin verdiği alarm üzerine önce meydanda 
bulunan Devlet Hava Meydanlarına ait itfaiye eki
bi, bilâhara Gaziemir ve îzmir Belediyesi itfaiye ekip
leri kaza mahalline yetişmiş ve yanmakta olan enkaz 
ve yolcular 23 ilâ 25 dakika içinde söndürülmüştür. 
Uçakta bulunan 5 mürettebattan 4'ü kaza anında, bi
risi ise (Hostes Aynur Sürücü) kazadan iki gün son
ra, her türlü tedaviye rağmen hayatlarını kaybetmiş
lerdir. 

Uçakta bulunan 68 yolcudan 60ı (2 adedi bebek) 
kaza anında ölmüşler, 8 yaralıdan 2'sinin tedavisine 
halen devam edilmektedir. 

Kaza haberi alınır alınmaz, Bakanlığımız koordi
natörlüğünde bir tahkik heyeti teşkil edilmiştir. Bu 
heyete Bakanlığımızdan 4, Hava Kuvvetlerinden 2, 
Türk Hava Yollarından 4 ve Devlet Hava Meydan
larından 2 üye katılmışlardır. Ayrıca ülkemizde gö
revli bulunan yabancı uçak ve motor uzmanlarının 
da sık sık bilgilerine müracaat edilmiştir. 

Tahkikat büyük bir titizlik ve hassasiyet içinde 
sürdürülmüş, kaza yerinden ve uçak üzerinden alınan 
yağ, yakıt gibi numunelerle parça alet ve cihazlar 
yurt içinde ve yurt dışında (Hollanda Foke uçak fab
rikası, İngiltere Roll-Royce uçak motorları fabrika
sı) en yetkili laboratuvarlarda incelettirilmiş, uzun 
araştırma ve incelemeden sonra tahkikat sonuçlan
dırılmıştır. 

Tahkikat raporunun sonucu aynen şöyledir : 
«Kalkışın, mevcut şartlara göre normalin üzerin

de bir hücum açısı ile yapılması ve kanat üzerinde 
daha önce teşekkül etmiş bulunan kırağının da hız 
kaybına menfi yönde etki yapması sonunda, uçağın 
stol olmasıdır. Kazanın sonucunda, suç teşkil ede
cek bir unsur bulunmadığı kanaatine varılmıştır» 

Bakanlık tahkikatından ayrı olarak îzmir Cumhu
riyet Savcılığıda cezaî yönden bir tahkikat açmış ve 
bu tahkikat sonucunda herhangi bir suç unsuru bu
lunamamıştır. 

Bakanlık yönünden kazada herhangi bir kusur 
bulunmamış, olmasına rağmen, benzer kazalara, ön
lenmesi yönünden gerek Türk Hava Yollarına, gerek 
Devlet Hava Meydanlarına bir seri tavsiyeler öneril
miş ve bu tavsiyelerin dünya sivil havacılığında da 
gözönüne alınması için raporun birer sureti ve tavsi
yeler Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtıyla Hol
landa Sivil Havacılık Teşkilâtına gönderilmiştir. | 
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Kazada ölen yolcuların bin hariç diğer 59'una 
sigorta tazminatları ödenmiştir. 1 yolcunun belgeleri
nin ikmâli beklenmektedir. 8 yaralının 6'sına tazmi
nat ödenmiş olup, tedavi altında bulunan 2 yaralı
nın tedavi ücretlerinin ödenmesi devam etmektedir. 
Toplam olarak yolculara 26 milyon 374 bin Türk li
rası tazminat ödenmiş bulunmaktadır. Bu miktara, 
devam edecek tedavi ücretleriyle belgesinin tamam
lanması beklenilen yolcunun tazminatı dahil değil
dir. 

Sayın Beliğ Beler, sorusunun ikinci bmdınde, «Ha
va meydanlarında tedbir alınmakta mıdır?» demek
tedirler; yani İzmir Hava Meydanından şikâyet et
mektedirler. Çiğli Hava Meydanı hakikaten ihtiyaca 
cevap verememektedir. Bunun için İzmir'de Kaklış'ta 
yeni bir hava meydanı yapılmasına başlanılmıştır; 
halen hafriyat işleri devam etmektedir. 

Saniyen, «Emniyet yönünden gerekli tedbirler 
alınmakta mıdır?» buyurmuşlardır. Emniyet yönün
den de devamlı tedbir alınmaktadır. Pilotlar beynel
milel uçuş vasatının halen altında seyahat etmekte
dirler, görev yapmaktadırlar. 

Otobüsler hakkında da arkadaşımızın ikazları na
zarı dikkata alınacaktır ve tedbir alınmaktadır. Da
ha iyi otobüsle, daha muntazam otobüsle yolcuların 
hava meydanlarına nakli konusunda Bakanlığımız ti
tizlikle durmaktadır. 

Bu vesileyle Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Beler, düşüncelerinizi belirtmek üzere söz 

hakkınız var. Kullanmak ister misiniz efendim?.. 

BELİĞ BELER (îzmir) — Hayır, teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Beler, söz istemi
yorlar. Bu suretle soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, AEG, Telefunken Şirketleriyle yapılan 
sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/34) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Buradalar. 
Saym Ulaştırma Bakanı?... Buradalar. 
Hazır mısınız Sayın Bakan?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Soru önergesi okunacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sayın Ulaştır

ma Bakanınca cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

Soru : 
1. — A. E. G. Telef unken Şirketiyle 11 .6.1968 

tarihinde 22 278 932,52 TL.'lık sözleşme şartlarına 
göre, anlaşmada yer alacak teçhizatın 24.8.1970 -
24.10 .1970 tarihleri arasında tam işler durumda te
şekküle (P.T.T. Kurumuna) teslimine engel sebepler, 
P.T.T. dışında bir mercie incelettirilmiştir. (Çünkü, 
suçluların kendi suçunu tahkik ermesi yasalarımıza 
göre usulden değildir.) 

Bu sözleşmeye göre, A.E.G. Telefunken Firması
nın işi geciktirme cezası ne kadardır? Ve sonradan 
P.T.T. Kurumunun bazı belgelerine dayanarak 192 
günlük süre uzatmasının sıhhatli ve gerçeği yansıtan 
bir mesnet teşkil edeceğine inanıyor musunuz?.. 

Genel olarak yapılan ihalelere geçici kabul ile ya
pılan işin karşılığı olan para verilmektedir. Katî ka
bulde ise, ancak, işe karşılık olarak içeride bulunan 
teminatından faydalanabiliniz Oysa ki, bu sözleşme 
ile ilgili işin katî kabulü sonunda firma ile yapıla
cak kesinhesap neticesinde kesilmesi gereken herhan
gi bir ceza bulunduğu takdirde gereğinin yapılaca
ğından söz edilmektedir ki, bu hem gecikme cezasını 
cesaretle ortaya koyamamak ve hem de tahminen 3,5 
milyon lira cezanın teminattan çok fazla olması ve 
hem de affedildiğini kamufle etme yolunun tutulma
sı anlamsız olmuştur. 

2. — P.T.T. Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Erdem' 
in, eskiden bu firmayla çalışmış olmasının usulsüz
lük ve yolsuzlukları etkilediği söylenmektedir. Doğ
ruluğunun derecesi nedir? 

3. — Kanada Northern Electric Company Limi
ted Telekomünikasyon A. Ş.'nin sözleşme gereğince 
yapacağı işi geciktirmesi karşısında P.T.T. Kurumu
nun bu firma hakkındaki gecikme cezası olarak tes
pit ettiği miktar ne kadardır? 935 517 TL.'lık gecik
me cezası hesap edilirken, alınan xesaslar ve kıstaslar 
gerçeğe uygun olarak saptanmış mıdır? Bu hususun 
gerçeklere dayalı olarak açıklanması gerekir. Sonuç 
olarak, adı geçen firmanın işi geciktirme cezası söylen
diği gibi 8 milyon lira mıdır?.. Yoksa ne kadardır? 

4. — 440 sayılı Kanunda P.T.T. Kurumu İktisa
dî bir Devlet kuruluşu olarak sözleşmesini ve ücret 
tespitini yapmaya yetkilidir. Bakanlık teşkilâtının, bu 

Kurum denetimi altındadır. P.T.T. adına Bakan, Müs
teşar, Müsteşar Yardımcısı ve Teftiş Kurulu Başkanı 
sözleşme yapmaya yetkili olmadığı halde, Kanada'ya 
yaptıkları turistik seyahatin anlamı nedir? Asıl o bö
lümün teknik elemanlarından niçin faydalanılmamış -
tır? Kaldı ki, bahsedilen konuların birlikte görüşül
mesi usul ve yasa gereği iken, üç grup halinde ayrı 
ayrı zamanlarda 16 kişilik uzman adı verilen, uz
manlıkla ilgisi olmayan insanlar, neden ayrı ayrı git
me usulsüzlüğünü yapmışlardır? Ayrıca sözleşmelerin 
işin yapılacağı ve ihalenin olduğu yerde oluşturulma
sı ve yapılması gerekirken Kanada'ya gidişin mana
sı nedir? Kanada'ya giden zevatın tetkik ve pazarlık 
neticesinde memlekete sağladıkları fayda nedir? Pa
zarlıkla ilgili sözleşme var mıdır? Varsa, mahiyeti 
nedir? 

5. — 27 . 2 .1967 tarihinde Kanada Northern Elec
tric firması ile imzalanan ve yürürlüğe giren sözleş
mede (santral ve telefon makinesi) önce 40 000, he
men arkasından 60 000, hemen onun arkasından Ka
nada seyahati ile kapasitenin 150 000'e çıkarılmasın
daki istikrarsızlığın, bilgisizliğin, etütsüzlüğün, plan
sızlığın ve programsızîığın yarattığı sakıncalar dik
kate alındığında ilgililer hakkında ne işlem yapılmış
tır? 

Kanada'ya giden heyet bilimsel incelemeye mi, 
pazarlığa mı, yoksa turistik bir gezi için, bir davete 
icabet mi etmişlerdir? Her ihtiyaçları şirketçe karşı
landığına göre, Devletten giderken döviz olarak al

dıkları harcırah miktarı nedir? Kanada'ya gidenlerin 
Devletten giderken harcırahlarının karşılığını döviz 
olarak aldıkları, bilâhara basında haklarında çıkan 
yazılardan sonra, kanunî haklarının farkını TL. ola
rak iade ettikleri doğru mudur? Bu ise, Türk Parasını 
Koruma Kanununa ve yasalara uymama suçunun iş
lendiğinin delili değil midir? 

6. — 1967'de imzalanan anlaşma ile Kanada fir
ması ve P.T.T. ortaklığı sonucu bir telekominikasyon 
endüstrisi kurulacak ve zamanla yerli üretim oranı 
yükseltilecekti. Hatta ihracata yönelik çalışmalar ya
pılacaktı. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen, 
ortaklığın öngördüğü koşullar yaratılamamıştır ve 
amacı gerçekleştirilememiştir. Telefon bunalımı gide
rilememiş ve ülke çıkarları, şirket ve şahıs çıkarlarına 
heba edilmiştir. Önceden kabul edilen şartlar ve mü
eyyideleri yerine getirmeyen Devlet görevlileri hak
kında ne gibi işlem yapılmıştır? Northern Electric 
Şirketi ile P.T.T.'nin imza ettiği sözleşmeye göre imal 
edilen teçhizattaki yüzde olarak yerli malzeme ile 
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yapacağı imalât gerçekleştirilmiş midir? Bu konuda 
Millî Prodüktivite Merkezince açılan konferansta bir 
mühendisin firma hakkındaki görüşlerinden dolayı 
idarece bu eleştirisinden ötürü mühendise, bu gibi iş
lere karışmaması için, bir yazı yazılmış mıdır ve bu 
yazının anlamı nedir? 

7. — P.T.T. Araştırma Lâboratuvarmda % 85'i 
yerli ve % 50'si de daha ucuza malolacak bol mik
tarda bulunan kramportör, mültipleks teçhizatı için 
Northern Şirketine bedeli 625 841,39 Kanada dola
rına ve daha pahalı olarak sipariş yapıldığı doğru 
mudur?.. 

8. — P.T.T.'nin milyonlarca lira harcayarak ye
tiştirdiği teknik elemanları eğitim ve üretim merkez
lerinden sebepsiz yere ayırarak onların yerine Nort
hern aracılığı ile belli şirketlerden yüksek ücretle ya
bancı teknik elemanlar getirildiği, Hazinenin zarara 
uğratıldığı ve Türk personelin gururu incitildiği kar
şısında suçlular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

Hatta eğitim merkezi (İ.T.Ü.) Birleşmiş Milletler
ce desteklenmekte ve eğitimci uzmanların parası on
larca ödenmekte iken, bu paranın yabancı uzman
lara Hazineden ödenmesinin sebebi nedir? Kendi tek
nik elemanlarımız ortalama ayda üç bin lira ile bu 
işi görürken yabancı uzmanlara ayda 30 - 40 bin lira 
ödemenin anlamı nedir?.< 

Bu sorumlu Devlet memurlarının, Devlet bütçe
sini deniz gibi kullanma zihniyetleri karşısında bu
gün Sayın Bakanımızın tutumu ne olacak ve gerçeği 
ortaya çıkaracak mı diye kamuoyunun beklediği açık
lamanın yapılmasını diliyoruz. 

9. — Adı geçen belli yabancı şirketlerden kürk ve 
diğer eşyalara varıncaya kadar Kanada'ya giden be
şer kişilik üç gruptaki onbeş kişilik heyetin ayrı ayrı 
aldıkları hediyelerin çirkin dedikodusu devam etmek
tedir. Durumun aydınlığa kavuşturulması gerekmek
tedir. 

10. — Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı kendisi, 
branşı ve göreviyle ilgisi olmayan ve şikâyet konula-
rıyle tamamen ilgili bulunan ve suçlanan bir kişi ola
rak emrindeki müfettişlerce yukarıda açıklanan husus
taki soruşturmaların sıhhatli olması ve suçluların tes
piti mümkün müdür? 

11. — Memleketimizin önemli yatırımlar için malî 
çöküntü içinde bulunduğu gerçekken, hattâ P.T.T.' 
nin de böyle bir bunalımda olduğu ortada iken, 1976 
yılına kadar b'antlama ihtiyacının karşılanacağı söz
leşmede de saptanmasına rağmen, Ramtaş Şirketine 

alelacele 700 000 lira verilmesinin anlamı ve yasal 
dayanağı nedir? 

12. — Ramtaş Firmasına ihtiyacın çok üstünde 
(4 - 5 misli) fazla olarak direk enjekte ettirildiği doğ
ru mudur? Enjekte edilen direk miktarı ile ihtiyaç 
arasındaki fark ne kadardır? Depolarda çürüyen en
jekte edilmiş direk miktarı ile kullanılan miktarlar 
ayrı ayrı ne kadardır? P.T.T.'nin enjekte edilmiş bu 
direklerden yıllık olarak kullandığı ve kullanamadı
ğı miktarın açıklanması? Enjekte direklerin depolar
da beklediğinde işe yarar halde kalması, yani ömrü ne 
kadardır? Enjekte edildikten kaç yıl sonra P.T.T. bu 
direkleri kullanabilmiştir ve kullanmaktadır? 

13. — 1968 yılında Petrol Ofis Genel Müdür Yar
di mcısı olan, bugün P.T.T. Yönetim Kurulu üyesi bu
lunan Ruhi Orbay hem Petrol Ofis'te iken, hem de 
düne kadar sabık Cumhurbaşkanı Tabiî Senatör Cev
det Sunay'ın adamı olduğunu ve onu temsilen orada 
bulunduğunu etrafındakilerine bir baskı yöntemi ola
rak kullanmış mıdır? Direk enjekte ve bandaj işlerini 
ayarlamak ve organize etmek için gizli ve özel olarak 
görevlendirildiği söylenmektedir. 1968 - 1971 yılları 
arasında Malîye Bakanlığı temsilcisi, 1971 - 1974 yıl
ları arasında da, Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olarak 
Ruhi Orbay'ın P.T.T.'de görev yaptığı doğru mudur? 
Zaman zaman ben, Sunay'dan yardım gördüm, ona 
hizmet etmek, akrabalarına hizmet etmek benim göre
vimdir. Dediği doğru mudur? 

14. — P.T.T. Kurumunun Ramtaş Şirketi ile di
rek enjeksiyon işinde anlaşma yapmadan önce Orman 
Bakanlığına ait Bolu'daki Direk Enjeksiyon Fabrika
sının üretimi daha yüksek iken, Ramtaş Şirketi aracı
lığı ve siyasî baskılarla azaldığı doğru mudur? Değil
se, Devlete ait bir direk enjeksiyon fabrikasının ka
pasitesine uygun olarak çalıştırılması, hatta kapasite
sini artırılması niçin sağlanmamıştır? Ve P.T.T. teş
kilâtına daha ucuza malolacak direk enjekte işi niçin 
bu fabrikada yaptırılmamıştır? Hangi siyasî baskı ve 
çıkar karşılığı bu işe sırt dönülmüştür? Halen Devle
te ait Bolu'daki bu fabrikanın kapasitesi nedir? Tam 
olarak neden çalıştırılmamıştır ve direk enjeksiyonu 
daha ucuza neden maledilmemiştir? 

Ramtaş'in faaliyete geçmesi ile Bolu'daki Orman 
Bakanlığına ait fabrika ve diğer firmaların ihaleye 
iştirak etmeyişleri üzerinde düşünülmesi gereken bir 
gerçek, bir sorun ortaya çıkmaktadır ki, Sayın Baka-
mn bunun üzerinde önemle durması dileğimdir, 

15. — Ramtaş Firmasının P.T.T.'nin enjekte işini 
kontrolle görevli personeline çeşitli mukabelelerle prim 



C. Senatosu B : 68 18 . 5 . Î976 O : 1 

verip, fabrikasının randımanını artırmayı başardığın
dan P.T.T. Kurumu bu personeli çeşitli zamanlarda 
cezalandırmış mıdır? Bu doğru ise, noterden sözleşme 
ile Devlet personelini amacına yönelik çalıştırdığı tes
pit edilen ve personele kurumca ceza uygulandığı hal
de Ramtaş Firması hakkında neden gereken kanunî 
işlem yapılmamış ve başka bir firmaya işi yaptırmak 
için araştırmada bulunulmamıştır? 

16. — Kereste sanayii, Emtaş, Ramtaş şirketleri 
ayrı adlar altında olmasına rağmen bir şahsa; yani 
sabık Cumhurbaşkanı Tabiî Senatör Cevdet Sunay' 
m damadı Sadi Öner'e mi ait olduğu açıklanmalı ve 
bu kişinin yukarıdaki isimdeki şirketlerine 1968'den 
beri direk enjektesi, bandaj ve kobra tuzu karşılığı 
alarak 45 milyon kadar Türk lirası ödendiği doğru 
mudur? 

! 7. — Yazılı sorumda direk enjekte tesislerinin 
kurulmasının P.T.T. Kurumuna çok daha ekonomik 
düşeceğini, bu tesisin bir milyon lirayı bulmayacağı
nı belirtmiştim. P.T.T.'nin 1968 yılından beri bu işin 
peşinde olduğu fakat yapılan çalışmalar sonunda işin 
rantabl olmadığı kanaati ve kararın matematiksel, 
teknik ve ekonomik dayanağını belirten bir raporun 
bulunup bulunmadığı? Yoksa, siyasî bir baskı sonu
cu teşekkülün parasının kendisine kalması yerine, 
Ramtaş Şirketine mi aktarıldığı incelenip açıklanma
lıdır. 

Wolmanit bandaj imal edecek tesislerin de, P.T.T. 
Teşkilâtınca kuru!mamasında aynı nedenler mi etkili 
olmuştur? 

Bütün bu yolsuzlukların, usulsüzlüklerin sürüp 
gittiği P.T.T. Teşkilâtının başında bulunan Genel 
Müdür Hicri Göçeoğlu'nun hâlâ orada bırakılması 
devam ettirilen tahkikatların tarafsızca yapılmasını da 
önlediğinden Sayın Bakanın hangi nedenlerle yasa
ların gereğini yapmaktan kaçındığını da öğrenmek is
tiyorum, 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - - Soru önergesini cevaplandırmak üze

re Ulaştırma Bakanı Sayın Nah it Menteşe, buyurun 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANİ NAHÎT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Sivas Senatörü Sayın Hüseyin Öztürk'ün soruları 
3 Nisan 1974 tarihinde verilmiştir. Sualin tevcih edil
diği tarihte bakan bulunmamakta idim. Sualler de 
Bakanlık zamanıma ait değildir. Bununla beraber gö
rev devamlılık arz ettiği için. teker teker soruları ce
vaplandırıyorum : 

Cevap 1. — Ankara, Es'kişehir, İstanbul, İzmir 
arası 1800 kanallılk radyo - link sistemi, radyo teç
hizatı ve aksamının temini tesisi ve montajı için 
28 . 2 . 1968 tarihinde açılan uluslararası ihale so
nunda en müsait teklif veren AEG Telef unken Fir
ması ile 11 . 6 . 1968 tarihinde 22 278 932,52 liralık 
sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme şartlarına göre an
laşmada yer alan teçhizatın 24.8.1970 - 24.10.1970 
tarihleri arasında mükemmel en işler bir durumda te
şekküle teslimi gerekmektedir. 

Mukavele hükümlerine uygun mücbir sebeplere 
müstenit müspet ve tasdikli resmî mercilere dayanan; 

a) Salgın hastalıklar sebebiyle 30 gün; (19.6.1970 
tarihinde) 

b) Kırşehir gemisinin yolda arızalanması nede
ni ile malzeme sevkiyatmdaki aksama dolayısıyle 
28 gün; (19 . 7 . 1971 tarihinde) 

c) CER İstanbul Tahtakale montaj mahal
linin zamanında hazır olmaması nedeniyle 21 gün; 
(19 . 7 . 1971 tarihinde) 

d) Akreditiflerin açılmasında gecikme dolayı
sıyle 105 gün; (19 . 3 . 1971 tarihinde) 

e) Yine akreditif açılmasında gecikme nedeniyle 
8 gün ( 5 . 4 . 1972 tarihinde) olmak üzere firmaya 
toplam 192 gün süre uzatımı verilmiştir. 

Sistem, 1971 yazı sonunda servise verilmiş ve 
ilk olarak İzmir'de yapılan Akdeniz Oyunları bu sis
tem üzerinden Türkiye televizyonlarından naklen 
yayınlanmıştır. O tarihten beri televizyon yayınlarıy-
le birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Es'kişehir 
ve civarı şehirlerin birbirleri arasındaki trafik bu sis
tem üzerinden başarıyle yapılmaktadır. 

Sözlü soruda belirtildiği şekilde, firmanın 3,5 mil
yon TL. cezasının affedilmiş olması söz konusu de
ğildir. Esasen af yetkisi 440 sayılı Kanuna göre mün
hasıran yönetim kuruluna ait olup, bu konuda yö
netim kuruluna yapılmış herhangi bir teklif olmadı
ğı gibi, mezkûr kurulca alınmış bir karar da bulun
mamaktadır. 

Cevap 2. — PTT Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Er
dem, mukavelenin imza edildiği 11 . 6 . 1968 tarihin
de P T T de görevli bulunmadığı ve adı geçenin PTT' 
ye 12 . 6 . 1971'de intisap ettiği tespit edilmiştir. Yu
karıda belirtildiği üzere bu konuda PTT Yönetim Ku
ruluna ve Bakanlığa intikal ettirilmiş herhangi bir 
husus bulunmamaktadır. 

Cevap 3. — Bu konu, Ankara C. Savcılığınca tah
kik edilmiş ve yapılan tahkikat sonunda da İlgililer 
hakkında takibata mahal olmadığı hususu 11.3.1974 
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gün ve 973/24167 sayı ile 'karara (bağlanmıştır. Ay
rıca bu husus, Bakanlığmaıe; yetkili organlarında da 
tahkik ettirilerek yapılan işlemlerde herhangi bir usul
süzlük tespit edilmemiştir. 

CeVap 4. — Bakan refalkatinde Müsteşar, PTT 
Gendi Müdürü ve PTT Teknik Daire Başkanının 
Kanada'ya ziyaretleri bir sözleşme yapma gayesiyle 
yapılmamıştır. Sayın Balkan ve ilgililer, Bakanlar Ku
rulu Karanyle Kanada Hükümetinin resmî davetine 
icabet etmek ve görüşmelerde bulunmak üzere git
miştir. 

Sayın Bakana refakat eden Müsteşar, PTT Genel 
Müdürü ve Teknik Daire Başkanı yüksek mühendis 
olup, teknik elemanlardır. Teknik elemandan istifade 
edilmeme konusu varit değildir. 

Ayrıca, PTT Genel Müdürlüğü ile Northern Elec
tric Company arasındaki aJktedilen mukavele esasla
rı dahilinde 1967 - 1973 yıllarında 28 grup halinde 
79 teknik bir idarî eleman firma nezdinde gönderil
miştir. Bilâhara Bakanlığımızdan birer yetkilinin de 
fcatddjğı PTT Genel Müdürlüğü yüksek kademele
rinde bulunan 5 kişiden oluşan iki grup halinde gön
derilen heyetler PTT ile Northern Electric Company 
arasında kurulan ortaklıkla ilgili olarak Northern 
Electric fabrikalarında, araştırma laboratuvarlarmda 
işletme ve teknik konularda tetkiklerde bulunmak 
üzere Bakanlık ve Başbakanlığın tasvipleriyle yol da
hil 15 gün süre ile gönderilmiştir. (C. H. P. sırala
rından «Hangi Bakan zamanında?» sesleri) 

«Sayın Bakan» diye bahsettiğime göre, selefleri
min zamanında efendim. 

Cevap : 5. — PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
kurulan santralların kapasiteleri, Deviet Planlama 
Teşkilâtı tarafından 5 yıllık programlara göre tespit 
edilmektedir. İkinci Beş Ylhk Programda önce 
202 4CCI hat olmuş, bilâhara ihtiyaçlar dolayısıyle 
265 bine çıkarılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan döne
minde ise bu kapasite 402 bin hat olarak tespit edil
miştir. 

Bu itibarla kapasite artımı, plan hedeflerine uy
gun olarak yapılmıştır. Santral kapasitelerinin artırıl
masının Kanada seyahati ile ilgisi yoktur. Northern 
Electric ile Kanada'nın yüksek seviyedeki yetkilileri 
ve diğer teknik personeli 1967 yılından beri çeşitli ta
rihlerde muhtelif konuları müzakere etmek üzere 
müteaddit defa yurdumuza gelmişlerdir. Bu çalışma
lar ve müzakereler sırasında Northern Electric yetki
lileri Kanada'da ve bilhassa kendi işletme ve tesisle
rinde modern araştırma, işletmecilik, teknik ve yöne

tim konularında uygulanan usullerinin yerinde görül
mesinin faydalarını belirterek telekomünikasyon ko
nusunda büyük bir hamle içinde olan Türk PTT'sinin 
üst kademe yönetici ve teknik personelini Kanada'da-
ki tesislerini ziyarete davet etmişlerdir. 

Kendileriyle 99 yıllık bir ortaklık anlaşması yapıl
mış olan ve Türkiye'nin telefon santralı ihtiyacını te
min etme görevini üzerine almış bulunan bir firma
nın işletme ve teknik kapasiteleri hakkında yetkili 
teknik ve idarî personel mahallinde gerekli bilgiyi 
alma ve tetkiklerde bulunmak maksadıyle yapılan bu 
davetlere yetkili makamların muvafakatiyle icabet et-

. mistir. 

Kanada'ya giden heyetin seyahat giderleriyle ilgili 
hususlarda gerek Bakanlığımız ve gerekse Ankara 
Cumhuriyet Savcılığında tetkik, tahkik ve soruştur
mada bulunulmuş olup, herhangi bir usulsüzlük tes
pit edilmemiştir. 

Cevap : 6. — 1967'de imzalanan anlaşma ile kuru
lan Northern Electric Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi Fabrikası ilk imalâtına 1968 yılı Mart ayında 
telefon makinesiyle başlamış ve bu mukavele ile tes
pit edilen 19Q bin adetlik otomatik telefon makinesiy
le 60 bin hattı mamul ithal olmak üzere 202 400 hat
lık otomatik santral teçhizatı temin ve imalâtı veci
besinin zamanından önce santral teçhizatının 205 
le 6G bin hattı mamul ithal olmak üzere 2C2 4CP hat-
ve 40 bin telefon makinesi olarak planlanan -imalât 
kapasitesini, 6C bin hat ve 6Q bin telefon makinesine 

I çıkartmıştır. 

I Bu fabrikanın 1973 yılı sonu itibariyle dahili 
I imalât nispeti santral teçhizatında % 71, telefon ma-
I kinelerinde % 65,7'dir. Mukaveleye göre bu değer-
I 1er otomatik santral teçhizatında % 7Q, telefon maki-
I nelerinde % 65 olması gerekmekteydi. Ancak, bugün 
I için Kanada Northern Electric Firmasının bile ana 
I fabrikalarında imal etmediği, fabrika planlaması 
I yapılırken Türkiye dahilinden temin edileceği öngö-
I rülen direnç, kondansatör, transistor, varistör v.s. gibi 
I kompenetlerle kontak elemanları için kullanılan 
I palladyum tel ve bir kısım plastik hammadde ve ay-
I rica bugün için memleket yan sanayiinde temin edile-
I meyen, miktarları az olduğu için NETAŞ fabrika-
I sında imalleri uygun görülmeyen bir kısım özel vida, 
I somun v.s. gibi küçük parçalar, bu dahili imalât 
I yüzdelerine dahil bulunmaktadır. 
I Bu teçhizatın yerli imalât oranı dışında mütalaa 
I edilmesi halinde, yerli imalât oranı otomatik sant-
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rai teçhizatı ve otomatik telefon makinesi için tak
riben % 60 civarındadır, 

İhracat konusuna gelince, mukaveleye göre NE-
TAŞ Fabrikası santral teçhizatı imalâtının 3 ncü ka
demesinde 370 889 dolarlık, 4 ncü kademesinde 
558 555 dolarlık, 5 nci ve müteakip kademelerde 
746 333 dolarlık brüt ihracat yapılacağı, bunlardan 
dolayı, sırasıyle 215 222 dolar, 373 889 dolar ve 
498 555 dolarlık net döviz kazancı sağlanacağı ka
rara bağlanmıştır. Bugün için NETAŞ Fabrikası 3 
ncü imalât kademesin1! bitirmiş olup, halen 4 ncü 
imalât kademesini yapmaktadır. Bunu da bu yılın 
ortasında bitirebilecektir. Bu durum ile 3 ncü imalât 
kapasitesi için 215 222 dolarlık, 4 ncü imalât kapa
sitesi için 373 889 dolarlık olmak üzere toplam 
589 111 dolarlık net döviz kazancı sağlanması gerek
mektedir ki, NETAŞ Fabrikası şimdiye kadar yap
mış olduğu ihracatta bunun 484 475 dolarlık döviz 
sağlamış ve mütebakisini bu yıl içinde sağlayacaktır. 

Araştırma Laboratuvarı Başmühendisi Karahan'a 
Millî Prodüktivite Merkezince açılan konferansta 
yaptığı ve hükümetlerle yüksek kademe yöneticilerini 
istihdam eden konuşmalarının suç niteliğini haiz 
olup olmadığı keyfiyeti Genel Müdürlükçe bir baş
müfettiş marifetiyle tetkik ettirilmiş olup, henüz mu
amele neticelenemediğinden ilgiliye herhangi bir yazı 
yazılmamıştır. 

Esasen 6224 sayılı Kanun uyarınca kurulan bu 
şirketin kuruluş kararnamesinde belirtilen yerli ima
lat ve ihracat konularındaki vecibelerini yapıp yap
madığı Ticaret Bakanlığınca Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı idari resmen sorulmuştur. Adı geçen Ba
ki nlık, bu hususun tetkik ve tespiti için gerekli ça
kmalar ı yapmaktadır. 

Cevap : 7. — 4 köşe olacak PTT tarafından Nort
hern Electric Firmasına ihalesi yapılan multipleks teç
hizatı 19>8 yılında beynelmilel ihale neticesi ihaleyi 
kazanan N. E. Co Firmasınca imal ve tesis olunan 
multipleks sistemlerinin bir tevzii mahiyetindedir. 

PTT Araştırma Laboratuvarı, verilen havai hat 
kuranportör ve multipleks sistemleri teçhizatını, mal
zeme teminindeki zorluklar ve teknik eleman kifa
yetsizliği sebepleriyle zamanında ikmal edememiştir. 
1973 yılında teşçihat kifayetsizliğinden şehirlerarası 
konuşmalarında % 15,3 nispetinde iptal hâsıl olmuş 
ve ayrıca siparişi yapılan teçhizatın, kurulacağı şe
hirlerde tesis edilmiş şehirlerarası santraller multip
leks sistemindeki kifayetsizlikten dolayı bağlanma ola
nağına kavuşturulamamıştır. 

I Bu itibarla, gerek âcil ihtiyaç ve gerekse mevcut 
I sistemin s-ynı tip alması dolayısiyle teknik sebepler-
I den ve teklif edilen fiyatın da beynelminel ihale ne-
I ticesi tespit edilen fiyatlardan daha ucuz bulunması 
I nedeni ile Northern Electric Firması ile mukavele ya-
I pılmıştır. Bu konuda Bakanlığımız Teftiş Kurulunca 
I yapılan tetkik ve tahkikte usulsüzlük tespit edilmemiş-
I tir. 
I Cevap : 8. — Eğitim merkezindeki teknik perso-
I nelden bir kısmı, oradaki boş kapasitelerini kıymet-
I lendirerek ve teknik personel ihtiyacını karşılamak 
t maksadiyle Teknik îşler Dairesii ve bazı işletmelere 
I alınarak işletmede ve zaman zaman eğitim merkezi 
I öğretim işlerinde kullanılmak suretiyle kendilerinden 
I her iki görevde de istifade edilmek imkânı elde edil-
I mistir. 

I Oradan ayrılan teknik personel yerine, iddia edil-
I diği şekilde hiçbir yabancı uzman gelmemiştir. Bell 
I Kanada Firmasından celbedilen uzmanların eğitim 
I merkezi çalışmaları ile hiçbir ilgisi yoktur. 

I Northern Electric Firması ile P T r arasında im-
I zalanan 20 . 7 . 1972 tarihli 36 milyon dolarlık an-
I laşma için de 150 bin dolarlık bir bölümü bakım ve 
I işletme hizmetleri karşılığında bu firmaya ödenecek-
I tir. 
I Bu anlaşmaya göre: 
I a) 9 ay süreli santral bakım yönetimi, 
I b) 6 - 9 ay süreli şehirlerarası işletmesi, 
I c) 8 10 hafta süreli telekomünikasyon ihtiyaç 
I planlaması etütleri, 
I d) 6 - 9 ay süreli arıza rapor merkezi işletmesi, 
I e) 6 - 9 ay süreli trafik ölçme. 

I Konulu projelerde belirtilen kısa sürelerle bilfiil 
I çalışmak ve bu proje çalışmalarının sonunda PTT'de 
I görev başında bu mevzularda eğitici eleman yetiş-
I tirmek ^e hu projelerin devamı için lüzumlu teknik 
I dokümanları hazırlamak için Northern Electric Fir-
I masiyle "irlikte bu işleri yürüten Beli Kanada Fir-
I masından uzmanlar gönderilmiş olup bu projelerden 
I ilk üçü :kmal edilmiştir, diğerleri de bitirilmek üze-
I redir. Bu mevzuda herhangi bir uzmana ödeme ya-
I pılmamıştır. 
I Cevap : 10. — «Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı 
I kendisi, branş ve göreviyle ilgili olmayan ve şikâyet 
I konulariyie tamamen ilgili bulunan ve suçlanan bir 
I kişi olarak emrindeki müfettişlerce yukarıda açıkla-
I nan husustaki soruşturmanın sıhhatli olması ve so-
I nuçların tespiti mümkün müdür?» buyuruyorlar. 
I Bunu da .>rz ediyorum. 
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Kanada seyahatine iştirak edenler hakkındaki id
dia ve ihbarların daha önce basında yer alması üze
rine hâdiseye Ankara Cumhuriyet Savcılığınca el ko
nulmuş ve yapılan tahkikat sonunda ilgililerin hak
larında takibata mahal olmadığı hususu 11 3 . 1974 
gün ve 973/24167 sayılı Karara bağlanmıştır. Adlî 
mercilerce sonuçlandınldığına göre, mezkûr konu 
kesin olarak kapanmış bulunmaktadır. 

Cevap : 11. Bandaj ihalesiyle alâkalı olarak 
12 . 3 . 1974 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde inti
şar eden haberler üzerine konunun tetkikine derhal 
Bakanlık müfettişleri memur edilmişlerdir. İnceleme 
sonucunda düzenlenen 15 . 3 . 1974 gün ve 6/2 sa
yılı rapor Ankara Cumhuriyet Savcılığının 27.2.1974 
gün ve hazırlık 1974/3185 sayılı yazısı talebi uya
rınca 20 3 . 1974 gün ve 229 sayılı yazı ekinde 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunmuştur. Adlî mer
cilerce verilecek karar doğrultusunda gereği yapıla
caktır. 

Sayın Başkan, müddetim var mı acaba? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, buyuru

nuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Cevap : 12. Yıllar itibariyle enjekte 
ettirilen direk, sarf edilen direk ve stok mevcudu 
aşağıda gösterilmiştir. 

Bu ol'dukça zaman alacaktır. Sayın senatör ar-
Ikadaşlarimıza yazılı olarak vermek isterim. 1966'dan 
1974'e kadar enjekte işine ait rakamlar teıker teker 
tespit edilmiştir, çıkartılmıştır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz 
de öğrenmek istiyoruz Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Hay hay, arz edeyim. Ben çok hızlı 
okuyorum, zaman bakımından da düşünmüştüm. 
O bakımdan söylemiştim. 

Okuyorum: 

Enjekte Sarf 
tDCirilen edilen 

direk direk Stok S'tek 
Yıllar adedi adedi mevcudu değişmesi 

1966 
1967 
1968 
1969 
197q 

53 817 
105 972 
142 891 
165 957 
13,4 629 

56 000 
57 750 
68 000 
80 580 
80 652 

23 648 
72 870 
147 761 
233 138 
287 115, 
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Enjeikte Sarf 
ettirilen eidilen 
(direk direfk ıStcfc Stok 

Yıllar adedi adedi mevcudu değişmesi 

1971 68 547 69 035 286 577 538 azalma 
1972 2 373 «2 655 20)6 295 80 282 » 
1973, 4 575 102 040 108 830 97 465 » 
1974 80 000 

Sonradan tespit ettirilen rakamlara göre 1974'te 
•enjeikte ettirilen direk adedi daha da artmıştır; çünkü 
bu cevap Sayın Ferda Güley Bey zamanında hazırlan
dığı için devamını yazmamışlar. 

ıBuna göre 1968 - 1970 yılları arasında emprenye 
edilmiş direk stokunun bir fazlalık gösterdiği doğru
dur; ancak hareket görmeyen bu direklerin birikimi, 
aşırı mubayaadan değil, mezkûr yıllara ait bakım 
ve yatırım programlarının tam realize edilememesin
den ileri gelmiştir. Örneğin; 1972'de 254 adet, 1973'te 
450 adet köy irtibatı yapılmış olmasına rağmen, 
1969rda 2,15 adet, 1970'de 229 adet, 1971'de ise 89 
adet köy irtibatı yapılabilmiştir. 

Enjekte edilen direkler istifleme şartlarına uygun 
olarak depolanmaktadır. Çürüyen direk konusunda 
intikal etmiş herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

ıKöy telefon hizmetlerine 1972, 1973 yıllarında 
büyük önem verilmesi ve 1972, 1973 yıllarında direk 
enjeikte işlerinin azaltılması sonucunda stok fazlası 
kullanılmış ve 1974 yılı için ilâve direk temini zaru-
relıi hâsıl olmuştur. Bundan böyle PTT'nin direk ih
tiyacının enjekte edilmiş olarak karşılanması için 
13 . 4 . 1974 tarih 12223/1735 sayılı yazımızla Orman 
Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilmiştir. 

Cevap : 13. — 1969 - 1971 yılları arasında Ma
liye Bakanlığı temsilcisi, 1971 - 1974 yılları arasında 
da Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olarak bulunan Yö
nettim Kurulu üyesi Ruhi Orbay'ın yazıda belirtilen 
hususlarla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal etmiş 
bir durumu olmadığı, ayrıca PTT yetkililerinden al
dığım bilgiye göre de iddia edilen hususların kesıin 
olarak varit olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Cevap : 14. — PTT Genel Müdürlüğü direk en
jekte işlerini ilân yoluyla ihaleye çıkarmaktadır. Bu 
ihalelere her seferinde Orman Bakanlığına bağlı Bolu 
Orman İşletmesi Fabrikası da iştirak etmiştir. Ni
tekim kapasitesine bağlı olarak 1965'te 4 416 metre
küp, 1967'de 15 bin metreküp, 1969'da 8 min metre-
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küp, 1970'de 4 bin metreküp, 1972'de 470 metreküp, 
1973'te 2 bin metreküplük ham direğin enjekte işi 
Bolu Orman îşleitmesi Fabrikasına yaptırılmıştır. 
Mezkûr tesis kapasitesinin artırılması veya düşürül
mesinde ihtiyacını ihale yoluyla sağlayan PTT İş
lenmesinin bir eîflciai olacağı düşünülemez. PTT Ge
nel Müdürlüğü, İhaleleri Satmalına ve Satma Talimat
namesi hükümlerine göre yapmaktadır. Bahis ko
nusu direk enjekte işlerinde en uygun ve ucuz teklif 
verm'iş firmalara ihale yapılmıştır. Diğer taraftan 
Orman İdaresinün daha önce izah edildiği üzere iha
lelere iştirak ettirilmemiş olması bahis konusu değil
dir. 

Cevap : 15. — Bolu'da Emsan Bmprenye Firma
sına ihale edilen enjekte işlerinin kontrolü ile görev
lendirilen elemanlardan baştelknisyen Yıldırım Seyhan 
firmanın fabrikasında iuinli ve raporlu bulunduğu 
1.10,. 1968 - 1.12.1968 tarihleri arasında çalıştığı ve 
başbakıcı Yunus Akdemirin de izinli bulunduğu 
1.12.1968 - 9.1.1969 ve 10.1.1969 - 9.2.1969 tarihle
rinde fabrika işçilerinin sevk ve idare ettiği ve her 
ilki elamana bu mesailerine karşılık firmadan bir öde
me yapıldığı yapılan tahkikat sonunda sabit olduğu 
cihetle 440 sayılı Kanunun başka iş ve hizmet yasağı
na mütedair 32 nci maddesi uyarınca işlerine son ve
rilmiştir. 

Cevap : 16. — Kereste sanayii koliektif EMSAN 
Anonim Şirketi (Soru önergesinde EMTAŞ olarak 
yazılmıştır) ile RAMTAŞ Anonim Şirketinin Türk 
Ticaret Kanununa göre bir şahsa ait olması müm
kün değildir. Önergede adı geçen şahıs bu şirketlerin 
ortaklarındandır. 

Adı geçen şirketlere 1968 yılından bu yana en
jekte işi için 18 893 659 Türk lirası sipariş verilmiş 
ve bunun bugüne kadar 14 032 759 Türk lirası cden-
m'iştir. Bakiye 4 860 900 TL.'sı ihalesi devam etmek
te olan enjekte işlerinin hitamında ödenmiş olacak
tır. 

Yine aynı firmalara direk koruyucu bandajı için 
1969 yılından bu yana 16 437 300 Türk liralık sipa
riş verilmiş olup, bunun 5 603 100 Türk lirası tediye 
edilmiş, bakiye 10 894 200 Türk lirası da malzeme
nin tesliminde ödenecektir. 

1967 - 1972 yılları arasında 3 472 417 Türk lira
lık kobra tuzu İsviçre'den İmpregna firmasından it
hal edilmiştir. Bu firmanın adı geçen firmalarla ilişi
ği yoktur. 

Cevap : 17. — Direk enjekte işinin bizzat PTT 
Genel Müdürlüğünce yapılıp yapılamayacağı hususu 

1968 yılında çeşitli alternatifler ..halinde detaylı ola
rak incelettirilerek 23 . 3 . 1968 tarihinde bir rapora 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu raperda tesisin 5 bin 
metreküp kapasiteli sabit tesis kurulması halinde o 
tarihteki ihale suretiyle yapılan ve beher direk için 
27,98 Türk lirası olan bedele nazaran 1,27 Türk li
ra daha pahalı, yine 5 bin metreküp kapasiteli, fa
kat seyyar tesis olarak kurulması halinde beher di
reğin tesbin ikinci bir yere götürülmesi halinde 1,71 
Türk lira, üçüncü bir yere götürülmesi halinde 2,15 
Türk lira, daha pahalı olduğu; buna mukabil tesisin 
10 bin metreküp kapasiteli kurulması halinde beher 
direk için 3,56 Türk lira daha ucuza mal edileceği, 
ancak her üç halde de malî rantabilitenin çok düşük 
olduğu, nitekim Eskişehir, İzmir ve Bolu'da 5 bin 
metreküplük birer sabit tesis kuru'ması halinde ma
lî rantabilitenin % 4,3 olduğu, Eskişehir ve Bolu'da 
10 metreküp kapasiteli sabit enjekte tesislerin kurul
ması halinde malî rantabilitenin c/c 13 olduğu, Bo
lu'da 10 bin metreküp sabit bir tesis ile Eskişehir ve 
İzmir'de 5'şer biner metreküplük seyyar birer tesis 
kurulması halinde malî rantabilitenin cfc- 8,5 olduğu 
anlaşılmıştır. 

Yukarıda izahattan da anlaşılacağı üzere böyle 
bir tesisin kurulması halinde bu tesis için yapılan ya
tırımın en uygun teklif olan iki yerde 10 biner metre
küplük birer sabit tesis kurulması halinde dah ; tak
riben 8 yıldan önce amorti edilebileceği hali, hele di
ğer alternatiflerin nazarı itibara alınması halinde ya
tırımın amorti edilmesinin 30 seneden daha faz!a bir 
zamana kadar uzayacağı aşikâr görünmektedir. 

Yukarıda belirtilen 23 . 3 . 1968 tarihli raporda : 
PTT tarafından fabrika kurulmasının rantabl olma-
yac?ğı, orman işletmelerinin direk tesiimatlarmdaki 
vaki gecikmeler, mevsim ve hava şartlarına göre en
jekte tesislerine direk naklindeki güçlüklerden dolayı 
tesisin her zaman için tam kapasiteyle çalışmasını 
imkânsız kıldığı, küçük kapasiteyle çalışıldığı dönem
le! e ait işçilik ve diğer masrafların ayrıca maliyete 
tciir edeceği, özel sektörde ise; diğer kuruluşlara da 
iş yapması dolayısıyla bu durumun varit olmayaca
ğı-

Direk enjektesi yönünden teknik taleplerin tama
mı karşılanmakta olduğundan bu bakımdan da PTT 
idaresince tesis kurulmasında zaruret bulunmadığı. 

Orman Bakanlığına bağlı Bolu'da bir enjekte te
sisin bulunduğu, her ihalede adı geçen fabrikadan 
teklif alındığı ve dolayısıyle özel sektör fiyatlarıyla 
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mukayese imkânı bulunduğu ve bu suretle haddi lâ
yık bir fiyatın tespit olunduğu. 

Kamu sektöründe işçilik ve diğer masrafların özel 
sektöre nazaran yüksek olması sebebiyle maliyetle
rin özel sektör maliyetinin üstünde olduğu açıklan
mıştır. 

14 . 3 . 1974 tarihinde bu konuyu yeniden incele
yen heyetin raporunda bu hususların her gün için 
daha geçerli olduğu. Ayrıca, 1968 yılından bu yana 
mevcut iki fabrikaya ilâveten direk temin mahalleri
ne uygun olarak üç fabrikanın daha faaliyete geçtiği, 
bir fabrikanın da kuruluş halinde olduğu. 

Direk temin mahallerine uygun olarak yeniden 
kurulan enjekte tesisleri sebebiyle PTT tarafından 
fabrika kurulması halinde hem direklerin fabrikaya 
ve enjekte edilmiş direklerin de ihtiyaç mahallerine 
s^vki dolayısıyle ödenecek fuzuli nakliye masrafları
nın maliyeti daha yükselteceği ve dolayısjyle ranta-
biliteyi düşüreceği. 

Bütün bunlardan başka, Birinci ve İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planlarında olduğu gibi, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında bulunan : «Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri mevcut kapasitelerinin daha rasyonel 
şekilde işler hale getirilmesi için gerekli olan tamam
layıcı nitelikteki yatırımlar hariç, özel sektörün ye
terli ölçüde başarılı olabildiği alanlarda yeni girişim
lerde bulunmayacak ve faaliyetini gereksiz şekilde 
yaygınlaştırrnayacaktır.» Hükmü muvacehesinde en
jekte fabrikasının kurulmasının yerinde olmadığı be
lirtilmiş bulunmaktadır. 

Enjekte işlerinde PTT'de ihale ile yaptırılmasına 
1964 yılında başlanmış, 1969, 1970, 1971 yılları en
vanter devirlerinde enjekte direk stok fazlası görül
mesi üzerine, 1972, 1973 yılları direk ihtiyacı için az 
miktarda enjekte işi yaptırılmış ve stoklar asgarî had
de indirilmiştir. 

Ancak, 1974 yılı köy irtibatlarının programa göre 
uygulanmasını sağlayabilmek için 1974 ihtiyacı ola
rak 1973 yılı sonunda 15 250 metreküp enjekte di
rek işi ihaleye çıkarılmıştır. 

Direklerin koruyucu bandajla korunmasına 1969 
yılında başlanmış, alınan teknik neticeler müspet ol
duğundan, bahis konusu malzemenin alımına devam 
edilmiştir. 

Önergede bahis konusu hususlar 1964 yılından 
beri olan işleri kapsamaktadır, Genel Müdür Hicri 
Göçeoğiu ise (Ki, eski Genel Müdür) 26 11 . 1974' 
te göreve başlamıştır. 

—— JitvO 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sualler oldukça uzundu, tabiaüyîe cevapların da 

o şekilde verilmesi icap etmiştir. Sabrınızı taşırdığım 
için özür diler; saygılarımı sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan 
Sayın Öztürk, düşüncelerinizi belirtmek üzeıe ve 

15 dakika ile kayıtlı olmak üzere, buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Sayın Bakana teşekkürler ederim. Sorulana ce

vaplandırılmasında oldukça kanıtlayıcı bilgiler ver
miştir. Ben, yalnız kafama takılan bir iki noktaya 
dokunmak istiyorum, belki Sayın Bakana bu konuda 
faydalı olurum düşüncesindeyim. 

Elbette Sayın Bakanın zamanında değil bu; 1973' 
de hazırlanmış, 1974'ün başlarında verilmiş. İlk de
fa yazılı olarak 20 . '2 . 1974'te vermişim ve bana al
dığım cevap beni tatmin etmemiş, bunun üzerine bu 
sözlü duruma çevirmişim soruyu ve şimdi Sayın Ba
kan onu cevaplandırdılar. 

Bu ihaleler 1967'de başlamış, AEG'ninki 1967'de, 
Northern Elektrik Şirketininki 1968'de, Sayın Baka
nın da belirttikleri gibi yapılmış. Asıl bu ihalelerin 
yapıldığı zaman değil de, Sayın Rıfkı Damşman'ın 
Ulaştırma Bakanı olarak bulunduğu sürede dikkati
mi çeken ve gerçekten o gün bu soru önergesin' ver
diğimde de burada arz ettiğim gibi, zamanı iyi kul
lanmama nedeniyle, gecikme nedenleriyle bugün da
hi Türkiye'nin içinde bulunduğu bu telefon sorunu 
çözülmüş değildir. 

Gerçekten insan hayret ediyor; önce 40 binken, 
sonra 60 bine, sonra 150 bine çıkartılan bu santral -
lar sanki bir an arka arkaya ulanan bir şey gibi. Bir 
iş yapılırken teknik insanlar oturur, bir hesabını ya
par, bir ay içinde üç defa bu rakam değişmez; hele 
Kanada'ya gidip geldikten sonra değişmesi dikkati
mizi çekmiştir. 

Bilhassa bu gecikmeyle ilgili husus önemli AEG'-
nin aldığı ihaleyi 1970 sonuna kadar tam olarak 
teslim etmesi gerekiyor, oysa ki, daha o süre içeri
sinde yarısına bile ulaşmış değil. Sayın Bakanın or
taya koyduğu ve daha önce de bir yazı olarak aldı
ğım bilgide hastalık nedeniyle, geminin gecikme-
siyie 192 gün uzatma müsaadesi vermişiz, fakat yine 
de o 192 günden sonra bile zamanında teslim edil
memiştir, 

Bu santralların Türkiye'ye intikalinden sonra bile 
yine bir uyumsuzluk içindeyiz. Meselâ, Planlamanın 
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yılda 225 bin şebeke yapılması önerisi var d"-, oysa 
ki 90 bini aşamamışız. Geçen sene ilk defa olarak 90 
bine ulaştığımızı görüyoruz, ondan öncekiler 70 bin, 
80 bin civarında. Bu yüzden de şebeke bekleyen 
numaraların ve sizlere başvuran vatandaşların şıkır
tısını hepiniz biliyorsunuz. Yani, Türkiye'de bu ka
dar masraflara, gidip gelmelere rağmen, yabancı 
şirkete % 51'ini vermişiz, yüzde 51'ini Northern 
Elektrik Şirketine vermiş, kurdurmuşuz fabrikay., 
ama yabancı sermayenin Türkiye'deki PTT ve tele
fon durumunu ne hale getirdiğinin de hepiniz çok 
yakından şahidisiniz. Daha da çözüleceğe benzeme
mekte. Telefonlar bşmda bekleme zamanlarımızın. 
ötesinde, telefon almak için sıra bekleyen vatan
daşların da çokluğu dikkate alınırsa, düzensiz bir ça
lışma içinde olduğu kanısındayım. 

Şimdi, önemli olan şu: 

Ben, buna turistik seyahat diyorum. Şunun için 
söylüyorum : Teknik elemanlar değil gidenler. Sayın 
Bakanın belirttiği gibi de, yani devletler arasında, 
hükümetler arasında anlaşarak davet edilmiş değil. 
Masraflarım tetkik ettik. Masrafları Northern Elekt
rik Şirketinden karşılanmış bunların ve bu Şirket ta
rafından karşılanmış ve ağırlanmıştır. Döviz almış
lar, aldıkları dövizin üzerini Türk Parası olarak 
bankaya intikal ettirmişler ki, bu da yasa dışı bir 
durumu gerektirmektedir. 

Ayrıca, bu gidişte, meselâ bir heyet gidecekse; 
belli zamanda bu heyet toplanır, belli hesaplarını ya
par, gider. Beşer kişilik grup halinde üç heyet ayrı 
ayrı zamanlarda gidiyor ve bir kısmı idare Meclisi 
üyesi; teknik işlerle hiç ilgisi yok; yani ne pazar-
lığıyle, ne de başka bir şeyiyle ilgisi olmayan kişi
ler; Teftiş Kurulu Başkanına kadar. 

Bunlar dikkatimizi çekti. Ben Sayın Bakanın, 
(Burada da ben uzun uzun yazmışım, yeni notlar 
var) bu izahından sonra dikkatinizi daha fazla 
dağıtmak istemiyorum. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda arz ve 
hizmeti karşılıklı getirme, bir çalışma düzeni; yani 
bir beyin sisteminin işleyişi maalesef PTT ce yok
tur. Bu bakımdan büyük sıkıntılaıımız vardır. İşte 
bu büyük sıkıntıların nedenlerini de Sayın Bakou 
belirttiler. Gerçekten ihtiyacımız olan şeylere veril
miş imkânlar, «Yapılsın.» demiş; ama Sikiyoruz, 
direklerin bir kısmı çürürken; hemen oradan oraya 
geçiyoruz, öbür taraftan çok yakın bir zaman içeri
sinde de, (Bu soru yoktu, Sayın Bakana da bu so
ruya özel olarak arz etmiştim; «Tetkik etmek im

kânınız olur mu?..» diye) İsveç'ten yine bir direk si
parişi yapılmaktadır. 

«Oysa ki, mademki burada bir bandaj sanayii, 
enjekt sanayii devam etmektedir, kurulmuş fabri 
kası vardır ve her şeyi de yapılmıştır; peki, bun
lara rağmen bir ihalenin gereği nedir?..» demiştim. 
Ona dokunmadılar. Bilmiyorum, rlmuş mu olma
mış mı?.. Yani bir tarafta depolarda çürüyor, bir 
taraftan da daha dışarıdan ihale sapıyoruz... Zaten 
yapılanların, yani hem özel kesimin, hem de Devlet 
kesiminin yaptığının yeter o!duğun-i Saytu Bakan 
belirttiler bu konuşmalarında. «Ib.iyaç karşılanıyor, 
ihtiyaç fazlası da yok; ama...» uediler. Oysa ki, 
şimdi bir de İsveç konusu çıkmıştır ortaya. 

Şurada bir duıum var, arz etmek istiyorum: 

Cezalar hakkında Sayın Bakanın söylediğiyle 
benim verdiğim rakamlar arasında fark oluşu dik
katimi çekti. Belki Sayın Bakamn verdiği rakamlar 
dahada gerçek olabilir; Çünkü, arşiv kendi ellerin
dedir. ama bu durumlar Savcılığa intikal etmiş de 
burada bunlar haklı çıkmışlar yahut gidenlerin du
rumu haklı çıkmış, konusu yetmiyor mu?.. Adalete 
sonsuz inancı olan bir insanım; ama dokümanı kim 
verecek, tahkikatı kim yapıyor?.. Ona dikkat edilir
se, tahkikatı yapan da kendisi, içinde, suçlu olan 
kişiler; yani Teftiş Kurulu Başkam o suçluluğun 
içindedir ve o anda teftişi yürüten de o ve dışarı
dan başkalarıyle yahut başka görevde bulunanlarla 
veyahutta başka bakanlıklardan alınacak kişilerle. 
Hükümetin bunun üzerine eğilip de tarafsız bir tah
kikat yaptırdığı görülmemektedir. 

İçinde bulunan, yani İdare Heyeti, Teftiş Ku
rulu Başkanını, hepsini suçluyor uz biz; bunlar yine 
kendi aralarında tahkikatı yapıyorlar, Savcılığa b ı 
intikal ediyor. Bu bakımdan, gerçeği ortaya çıkar
mak zor bu durumda. 

Bunlar dikkate alındığı zaman Sayın Bakanla bir-
leşiycruz. Biz, «Bu Genel Müdür burada kaldıkça; 
şahsen dostunuz olabilir, zihniyeti şu olabilir, iyi 
insan olabilir; ama bu işi beceremiyor ve bu suiis
timaller, dedikodular da devam ediyor. Bir an önce 
çare bulunsun» dedik. 1973'ten 1976'ya geldik. Üç 
sene sonra ben de unuttum; yani o günkü heyecanı, 
o gürtkü takip edilecek yolu. Üç sene sonra bir soru 
cevaplandırılıyor; fakat Sayın Bakanın ve ondan ön
ce Saym Ferda Güley'in verdiği yazılı cevaplarla aşa
ğı yukarı tatmin olmuş durumdayım bir bakıma. Bu 
bakımdan, daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. 
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Geri tarafını Sayın Bakanın takdirine, vicdanına 
bırakıyorum. İnşallah çok daha içyüzünü, gerçeğini 
bulur, neticelere ulaşır. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Bu suretle Gündemim'izin 4 ncü sırasındaki sözlü 

soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın üyeler, bundan evvel Sayın Ahmet Yıl-

dız'm olup olmadığını sormuştum. Yalnız, kendile
rinin vermiş olduğu sözlü soru önergesinin tabi tu
tulacağı usulü muamelenin ileride bir ihtilâfa meydan 
vermemesi açısından (Başbakandan sözlü soru sor
muştu) Başbakan adına cevap verecek yetkilinin olup 
olmadığını tespit etmek durumundayız. 

Sayın Yıldız?.. Yoklar. 
Başlba'kan adına cevap verecek bir yetkili?.. Yok. 
Bu hususu da saptamış oluyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan?.. Yok
lar. 

Sayın Bakan veya yetkili bir şahıs?.. Yoklar. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'in, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan?.. Yok
lar. 

Sayın Bakan veya yetkili bir şahıs?.. Yoklar. 

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

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen izinlidirler. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Ünsai'ın, son, günlerde vukubulan bazı öğrenci 
ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?.. Buradalar. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir saniyenizi ri

ca edeceğim Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Başbakan adına cevap verecek yetik ili bir şahıs?.. 

Yok. 
Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Muhatap değiş

tiği için önergemi geri alıyorum. 

[ BAŞKAN — Hay hay efendim. 
I 9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
I gen in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey-
I danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so

rusu. (6/59) 
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?.. Buradalar. 

I Başbakan veya yetkili bir şahıs?.. Yok. 
I 10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
I Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş-
j kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka-
I nından sözlü sorusu. (6/60) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yoklar. 
İçişleri Bakanı veya yetkili kıldığı bir şahıs?.. 

Yoklar. 
I 11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

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

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yoklar. 
Ticaret Bakanı veya yetkili bir şahıs?.. Yoklar. 

I 12. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihinde Ankara Bay-

I ram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başba-
I kandan sözlü sorusu. (6/62) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal izinlidirler. 
I 13. - - Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalayın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
I arasındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı pro-
I tokole» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Buradalar. 
Başbakan veya yetkili kıldığı bir şahıs?.. Yok. 

I 14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?. Yoklar. 
I İçişleri Bakanı veya yetkili kıldığı bir şahıs?. 

Yok. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
I Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
I güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın

dan sözlü sorusu. (6/68) 
BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler?.. Buradalar. 

I Sayın Bakan veya yetkili kıldığı bir şahıs?.. Yok
lar. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
j Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü

nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
J sorusu. (6/69) 

295 — 
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BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yok. 
Başbakan veya yetkili kıldığı şahıs?.. Yok. 

Sayın üyeler, gündemimizin araştırma önergeleri 
kısmına geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden T*RT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

BAŞKAN — Araştırma önergesi sahibi Sayın 
Fethi Çelikbaş?.. Yok. 

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

BAŞKAN — Sayın Özer Derbil veya Sayın Sup
hi Gürsoytrak?.. Yoklar. 

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

BAŞKAN — Saym Fethi Çelikbaş veya Sayın Nu
rettin Akyurt?.. Yoklar. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?.. Buradalar. 
Sayın üyeler, bundan evvel Genel Kurulumuzun 

25 Mart 1975 tarihli 44 ncü Birleşiminde kabul olu
nan dipnotunun birinci cümlesi gereğince Hükümet 
adına bir yetkili olmasa dahi, araştırma önergeleri
nin görüşülmesi 'kabul edilmişi. Hükümet adına her
hangi bir yetkili olmamasına rağmen, bu dipnotuna 
dayanarak araştırma önergesinin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad

desi uyarınca aşağıdaki araştırma önergemin işle
me konulmasını saygılarımla rica ederim. 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

Giriş : 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye yaptı

ğı askerî yardımın kesilmesi için bu ülke meclislerin

de açılan görüşmeler aylardır sürüyor. Uzun görüş
me ve tartışmalar içinde Türkiye'ye yapıldığı söyle
nen yardımlar kesilme noktasına gelmiştir. 

Şüphesiz bu yardımın «yapılması» «ya da» ke
silmesi, yardımı yapanın bileceği bir iştir. Bu ko
nuda yardım edilenin yardım yapana bir diyeceği 
olamaz. 

Ne var ki, bildiğimiz kadarıyle uluslararası siyasî 
askerî, ekonomik ve kültürel alanlarda sürdürülen 
ilişkiler taraflar arasında düzenlenen bir anlaşma 
uyarınca yürütülür. Bu ilişiklilerin nasıl ve neye göre 
yürütüleceği, niteliği ve niceliği bu • anlaşmalarda be
lirlenir. Anlaşmalar sonucu devletlerin birbirine ver
diklerinin «yardım mı» «(karşılıklı, mı?» ya da an
laşmalar gereği «yükümlülük: mü» olduğu bu anlaş
malarda yer alır. 

Şüphesiz, bizim de Amerika Birleşik Devletleriyle 
üzerinde durulan konularda ilişkilerimiz olmuştur; 
ama bu ilişkilerin nasıl ve neye göre yürütüldüğü, 
arada yeterli bir anlaşmanın bulunup bulunmadığı iyi 
bilinmemektedir. Sön yıllarda arka arkaya ortaya 
atılan tartışmalar, Amerika Birleşik Devletlerinde 
açılan görüşmeler bu görüşü doğrulamaktadır. 

Artık, Amerika Birleşiik Devletlerinden aldığımız 
araç, gerecin ya da aktüel deyimiyle yardımların ne
ye göre verildiği, 'karşılığında nelerin alındığını her
kes öğrenmek istiyor. Geçmişte Amerika bu konu
yu birkaç kez ele almış, her defasında konuya işine 
geldiği açıdan bakmıştır. 

Her defasında, Türkiye'ye verdiklerini «yardım» 
olarak göstermiş ve dünyaya böyle yaymıştır. 

1942'lerde Alman Harbine Türkiye'yi zorladığı 
günlerde, İnönü Hükümetinin Kıbrıs çıkarması sıra
sında, Ecevit Hükümetinin son Kıbrıs Barış Hare
kâtında aynı görüşü savunmuş ve bilinen tehdidini 
savurmuştur. Bu tehdit hepimizin bildiği, «Yardımı 
keserim.» 

Elbette böyle tehditlerle Amerika Birleşik Devlet
leri Türkiye'yi dümen suyuna sokamaz. Amerika 
Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye verdiklerinin «yar
dım» olmadığını bilmeyen yoktur - Dolaylı ve dolay
sız yollarla Amerika'nın Tüılciye'den neleri götür
düğünü herkes bilmektedir. Bizce, üst bir siyaset 
adamımızın ünlü deyimiyle «Tesislerde Türk Hal-
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(kını hangi geleceğin beklediğini düşünmeyen ve he
saba katmayan yoktur. Harbi daha uzak ülkelerde 
karşılamak uğruna düzenlenen «yardım» oyunu bo
zulurken zor durumda kalan Amerika olacaktır. 

Türk halkı artık !bu oyuna gelmeyecektir. Ameri
ka Birleşik Devletleri 'ile arasındaki askerî, siyasî ve 
diğer sahalardaki ilişkilerin tümünü aydınlığa çıkara
caktır. Son davranışı ile Türkiye'ye bu fırsatı ver
miştir Amerika... Artık ikimin kime yardım ettiğini, 
İkimin kime oyun oynadığını, kimlerin kimleri sö
mürdüğünü herkes öğrenecektir. 

«Türkiye'yi bir kaşık suda boğacağız», «Bizim 
yardımımız olmasa Türkiye ayakta duramaz» «Ben
den aldığın silâhı izin almadan kullanamazsın:? 
«Benden izinsiz tartana haşhaş ekemezsin» diyenle
rin ve ilişkilerini bir «basiti» unsuru olarak kulla
nanların verdiklerine karşılık Türkiye'den neleri gö
türdükleri ve telâşlarının asıl nedeni gözler önüne 
serilecektir. Üsterde yarın patlayacak nükleer silâh
ların bedeli, «Yardımı keserim» diyenlerden ve bu
na göz yumanlardan istenecektir. 

Hiçbir ulus diğerine karşılıksız yardım yapmaz. 
Bunu biz de beklemiyoruz. Amerika Birleşik Dev
letleri de beklememelidir. Amerika Birleşik Devlet
leri, değil Türkiye'ye, müttefiki olduğu her ülkeye 
verdiklerinin karşılığını fazlası ile almaktadır. Bu ger
çek ortaya konmalıdır. Konu, üzerinde önemle duru
lacak noktaya gelmiştir. Aylardır sorumsuzca yapı
lan konuşmalarla ulus onurumuz zedelenmiştir. 

Amerika'nın ve tüm ilgililerin «yardım» deyimini 
kullanmaya, hele bunu istismara hakları yoktur. Ame
rika'nın bize yardım ettiği doğru değildir ve olamaz. 
Varsa derhal kessin... Biz başımızın çaresine bakarız. 
Aylardır dinledük, şimdi biz konuşacağız. Her konu
yu enine, boyuna didikleyeceğiz, her şeyi ortaya dö
keceğiz. Kimin, kimi sömürdüğünü açığa çıkaraca
ğız. Yüce Türk Ulusuna «yardım» almadan yaşamanın 
yollarını örteceğiz. Bunun için son günlerin tartışma 
konusu yardımların mana ve mahiyetinin iyi bilin-
mesıinde ulusal yarar vardır. Bu yararı sağlamak, Yü
ce Senatoya, Hükümet ilgililerine, gerekirse kamu
oyuna sağlıiklı bilgi vermek, aylardır dünya kamu -
oyunda yaratılmak istenen yanlış hayavı düzeltmek 
için Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad
desi uyarınca aşağıda belirtilen konularda bir Cum
huriyet Senatosu araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Araştırma açılması istenen konular : 
1. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ara

sında bugüne kadar askerî, siyasî, ekonomik ve kül
türel alanlarda yapılan anlaşmaların : 

a) Her iki ülkeye sağladığı haklar ve yükümlü
lükler, 

b) Haklar ve yükümlülüklerin kullanılmasında 
gösterilen uyum, varsa aksaklıkların kimin tarafın
dan yapıldığı ve sonuçları? 

c) Anlaşmalar gereği verilen araç - gerecin kul
lanma ve denetleme hakkının nasıl düzenlendği, 
verilen araç - gereç ve diğer maddî yardımlara karşı
lık nelerin alındığı, 

ç) Anlaşmalarda ülkelerin içişlerine karışma, ya 
da hükümranlık haklarını kısıtlayıcı bir yanın bulu
nup, bulunmadığı? 

d) Bugüne kadar alınan ve verilenlerin hangi 
sahalarda kullanıldığı? 

2. Amerika Birleşik Devletlerinin NATO ittifa
kı dışında kalşıîıklı yardım, ya da ikili anlaşmalarla 
Türkiye'den sağladığı hakların ve bunlara dayalı ola
rak kurduğu tesislerin : 

a) Hangi amaçlarla ve nerelerde kurulduğu? 
Bunlara hangi hükümetler zamanında ve neye karşı
lık izin verildiği, bu tesislerin denetim hakkının ki
min yetkisinde olduğu ve son durumlarının nereye 
varacağı? 

b) Bu tesisleri kurmak için verilen arazinin neye 
karşılık verildiği?, Değişen şartlarla durumlarının ne
ye varacağı?, Bunlarla ilgili anlaşmaların olup olma
dığı?, 

c) Ticarî amaçlarla kurulan tesislerin, siyasî 
amaçlarla kurulanlarla ilişkisinin bulunup bulunma
dığı, bu tesislere girip çıkan hammadde ve araç - ge
reçlerin ve kazanç transferlerinin denetim hakkının 
bulunup, bulunmadığı?, 

ç) Tüm siyasal ve askerî alanlardaki ilişkilerin 
«yardım mı?» «karşılıklı mı?», yoksa anlaşmalar ge
reği «yükümlülük mü?» olduğunun araştırma konu
su yapılmasını teklif ederim. 

3 . 11 . 1974 

BAŞKAN — Araştırma önergesi sahibi Cumhu
riyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Unsal, 
buyurun efendim. 

NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 
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Millî ve çok önemli bir konuyu görüştüğümüz sı
rada, bazı gruplardan hiç üye bulunmaması ve boş 
sıraların son derece çokluğu bizi fazlasıyle üzmüş
tür, kaydetmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 

geç&n anlaşmaların sağladığı ilişkiler üzerinde araş
tırma isteğim 3 Kasım 1974'te olmuştu. Kıbrıs Barış 
Harekâtından sonra Amerika Birleşik Devletleri Mec
lislerinin gündemine giren ilişkilerimiz, ikili sorunla
rımız istedim ki; bizde de aynı günlerde gündeme gir
sin, Türk Parlamentosu da konuya aynı özeni göster
sin, Amerika Birleşik Devletleri Meclislerinde ele alı
nan konular bizde de ele alınsın; olmadı. 

Yıllardır ulusal sorunları kapalı kapılar arkasın
da birtakım hesaplar içinde yürütenler benim bu is
teğime karşı çıktılar. Akla hayale gelmeyen oyunlar
la, savsaklamalarla önergemi engellediler ve işi bu
güne kadar uzattılar. Bunun için önergede yer alan 
bazı deyimlerin anlamı bile değişmiştir. Bu, bizim 
ulusal sorunları anlamada ve değerlendirmede ne den
li geç kaldığımızın çok tipik bir örneğidir. 

Bazı sorumluların, örneğin Dışişleri Bakanı Sayın 
Çağlayangü'in sorunlarımızı 25 yıl sonra anlayabildi
ğini, sorunlarımızı 25 yıl gerilerden izlediğini kendi 
açıklamalarından anlıyoruz. 

Bugün de üzerinde durduğumuz konuda bir araş
tırma açılmasını fazla bulanlarımız vardır. «Ne ge
reği var, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimi
zin bilinmeyen yanı mı var?» diyenlerimiz olabilir. 
Bizce, konu hiç de böyle değildir. Türkiye'de de
ğil halk arasında, halkı yönetenler arasında bile, ya
sama Meclislerinde bulunanlar arasında bile Amerika 
Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında geçen ilişik
lerin gerçek yüzünü bilmeyenler, kavramayanlar, hat
ta anlamayanlar çoğunluktadır. Çoğunluktadır; çün
kü 30 yıldır büyük bir ustalıkla bu ilişkilerin içyüzü, 
gerçek kimliği, asıl amacı halktan saklanmıştır. Bu işin 
ustaları, daha doğrusu suçluları, tezgâhtarları, sür
mesini istiyenler; bugün de aynı gayretin içindedir, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin üzerindeki örtünün aralanmamasını iste
mektedirler. Sıkıştıkça kırık dökük bazı sözler söyle
seler de, asıl çaba bu yöndedir, asıl çaba işin yine giz
li kalmasını ve örtbas edilmesini sağlamaktır. Asıl ça
ba işin örtbas edilmesini sağlamadır. Çünkü, gerçek 
açığa çıktığı zaman, gerçek anlaşıldığı zaman, ilişki
ler içinde döndürülen dolaplar açığa çıktığı zaman; 
bazılarının vatandaşım demeye hakkı kalmaz, yüzü 

olmaz. En iyisi büyük bir ustalıkla, etkin bir çabay
la işin kapalı kalmasını sağlamak, sömürü düzeninin, 
işbirliği düzeninin sürmesini istemektir. 

Önergemin uğradığı muamele; geciktirme, savsak
lama işte bu isteğin açık ve kesin ürünüdür, bu ça
baların sonucudur. Bunun ilk suçlusu ve sorumlusu 
Senato Başkanı Sayın Tekin Arıburun'dur. Görevini 
ihmal ederek, kötüye kullanarak 1,5 senedir önerge
mi engellemiştir. Bu davranış, cephecilerin ulusal 
soruna verdikleri önemin ve önceliğin açık bir kanıtı 
sayılmaktadır. Böyle bir konunun görüşüldüğü sıra
da Bakanın bulunmayışı da, bunun ayrı bir belgesi
dir. Bunu, Yüce Senatonun ve Türk Halkının değer
lendirmesine bırakıyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri Meclislerinde ne söy
lendiğini, ne düşünüldüğünü günübirlik duymak, iz
lemek ve değerlendirmek isteyenler; bizim Parlamen
todan ne söylendiğini ve ne düşünüldüğünü, ne yapıl
dığını bilmek, öğrenmek ve değerlendirmek iste
memektedirler; ama halk er geç onlara kendi sesini 
dinletmenin yolunu bulacaktır. Bunu öncelikle vur
gulamak istiyorum, altını çize çize söylemek istiyo
rum. Bunu vurguladıktan ve altım çize çize söyle
dikten, bu sıraların boşluğunu bir daha tekrarladık
tan sonra, araştırma istemimin nedenlerine geçiyo
rum. Niçin araştırma istedim?.. 

Sayın senatörler; 
Son günlerin ilginç gelişmelerini izleyenler, bu ge

lişmeler içinde bazı sorumluların yaptığı açıklama
ları dinleyenler için sanırım, «Niçin araştırma is
tedin?» sorusunu yanıtlamamıza gerek yoktur. 

Ülkemiz çok önemli bir oyunla, çok ciddî so
runlarla karşı karşıyadır. Devletin en sorumlu yerle
rinde ömrünü tüketenler, halen aynı yerlerde görev 
yapanlar, araştırılmasını istediğim anlaşmaların al
tında imzası bulunan ve ülkeyi bir çıkmaz durumla 
karşı karşıya getirenler; şimdi anlaşılması çok zor 
konuşmalar yapmaktadır, her gün değişik bir konu
da skandal sayılacak açıklamalar yapmaktadır. Bu
nu yapanlar, konuşanlar, skandal sayılacak açıkla
malarda bulunanlar, başından beri bu ilişkilerin için
de olanlardır, sorumlu sayılanlardır. 

«Tek tip silâha bağlanmada hata yaptığımızı ye
ni anlıyoruz.» diyen adam, tek tip silâha bağlan
mamızı sağlayan anlaşmaların altında imzası olan 
kimsedir. Aradan 20 yıl geçmiştir, hata yaptığım 
söylemektedir. 

Aynı kimse, Devletimizin haber alma örgütünün 
CİA ile iç içe çalıştığını ileri sürmektedir. CfA'nın 
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Haber Alma Örgütümüzle organik bağları bulun
duğunu söylemektedir. Bununla da kalmayarak, 
CİA'dan korktuğunu açıklıyor, Bakan. Aynen şöyle 
diyor, Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil; «CİA ya
par, organik bağları ile yapar. Benim İstihbarat şe
fim farkında bile olmadan CİA benim altımı oyar. 
Elinde imkânı var, adamın; girmiş, benim içimde.» 
Öyle de bir söylüyor ki, «Girmiş» de demiyor, «In-
fıltre» sözcüğünü ustalıkla kullanıyor; yani sızmış, 
sinmiş, eme eme girmiş içimize demek istiyor, Sa
yın Çağlayangil. 

İşte biz bu noktada, yalnız bu noktada birleşiyo-
ruz, Sayın Çağlayangil ile. Cidden Amerika Birleşik 
Devletleri içimize sine sine, sıza sıza, emile emile 
girmiştir. Ama bu sızmada, bu sinmede başta bu sö
zü söyleyen Sayın Çağlayangil'in ve onun ülküdaşla-
rının, yandaşlarının büyük payı vardır, büyük suçu 
vardır. O söylemese de, o açıklamasa da, demese 
de, bu suçu açığa çıkaracağız ve yapanların boyu ile 
bu suçu ölçeceğiz; işledikleri suç, boylarım aşmıştır 
bunların. 

Çağlayangil bu açıklamayı yaptıktan sonra, bu
nun üzerinde önemle ve öncelikle durmamız gere
kir. Yeni yapılan anlaşmaya da ister istemez kuşku 
ile bakmamız gerekir. Yıllardır Türkiye'nin bulun
maz dostu, tek desteği olarak tanıtılan Amerika Bir
leşik Devletleri, şimdi aynı ağızlardan Türkiye'nin 
altını kazan, altını oyan ülke olarak tanıtılıyor. Bun
ların hangisine inanacağız, kime güveneceğiz? 

Şimdi aynı konuya değişik bir açıdan daha ge
lelim; «Amerika Birleşik Devletleri silâh yardımı 
yapmazsa, alınan silâhların yedek parçaları verilmez
se Türk Ordusu manevra bile yapamaz.» diyor ay
nı Bakan. 

Bildiğimiz kadarı ile bu açıklamayı yapsa yapsa, 
söylese söylese bir ajan söyler. Sayın Bakanın deyi
mi ile bir «Yabancı» söyler. Kendileri bunu söyle
diğine göre, içimizdeki ajan kendisi olmasın? CİA, 
organik bağı bu sözü söyleyen kimselerle kurmasın? 
'Bunu araştırmalıyız. Sorumluluk taşıyan bir kim
se böyle bir açıklama yapamaz. Değil sorum
luluk taşıyan bir kimse, sıradan biri yapamaz. 
Yaptığı an casusluk suçundan boynunu ipe verir. 

Ben konuya sadece bu açıdan da bakmıyorum; 
bir kişinin açıklamalarıyle işi değerlendirmek istemi
yorum. Yeri geldikçe yaşanan gerçekleri, ileride ya
şanacakları bir bir sıralayacağım. 

Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki ilişki
lerin üzerinden aşağı yukarı 30 yıl geçmiştir. Her iki 

i ülke birtakım sorumluluklar yüklenmiş, karşılıklı alış 
veriş olmuş; ama bu konulara hâlâ bir açıklık geti-

I rilmemiştir. Ağzı açılan; «Amerika Birleşik Devlet
lerinin bize verdiği iane değildir.» diyor; ama veri
lenin ne olduğunu söylemiyor. İane değilse nedir 
bunlar? Ülkemizde kurulan üst ve tesislere ağız bir
liği ile «Ortak savunma tesisleri» deniyor; ama bu 

I tesislerin bizi nasıl, ne zaman ve kimlere karşı sa
vunacağı açıklanmıyor. 25 yıl sonra .kurulan tesisin 

i üst mü, tesis mi, ortak mı, değil mi tartışması yapı
lıyor. Böyle bir tartışma ulusal sorunlar üzerinde 

I yapılamaz. Bu tartışmaların yeri, bu tesislerin ya
pılmasını sağlayan anlaşmaların yapıldığı zaman ol
ması gerek. İş işten geçtikten sonra yapılan bu tar
tışmalar, ulusal sorunlar üzerinde ciddî olmadığımı-

I zı kanıtlamaktadır. Yapılan konuşmalardan çıkardı
ğımız sonuca göre alıp verilenlerin; karşılık mı, kar
şılıksız mı olduğu halen bilinmiyor. Bazı yetkililerin 
bu konulardaki yaptığı açıklamalar kendi şahısların
da, kendi açıklamalarında Ulusu küçük düşürmek
tedir. 

Kısacası; ilişkilerin bize yansıyan yanı karışık, 
karanlık ve kuşkularla doludur. Bu araştırma bunu 
aydınlığa çıkaracaktır. 

Sayın Senatörler; 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında

ki ilişkiler iki yönlü bir düzenleme görmüştür. Bun
lardan birincisi, NATO ittifakı içinde yapılan anlaş
malarla, diğeri ise ikili anlaşmalarla sağlanmıştır. 
Anlaşmaların her ikisinde de Türkiye ekonomik yön
den, siyasî yönden bağımlı duruma getirilmiştir. Özel
likle ikili anlaşmalarda Türkiye'yi zor durumlara dü
şüren hükümler vardır. Daha doğrusu, ikili anlaşma
larda Türkiye bir taraf bile değildir. Anlaşmalar tek 
yanlı bir düzenleme izlenimi vermektedir. Anlaşma
ların hemen hepsinde Türkiye sahipsiz kalmıştır. 
Sorumluluk da, yükümlülük de Türkiye'nin sırtına 

! yüklenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bunu nasıl 
yapmıştır, nasıl ve kimler eliyle sağlamıştır? Bu bi
linmelidir. Bunun bilinmesi için, iyi bilinmesi için 

I araştırılması gerekir. 

«Anlaşmalarda Türkiye taraf bile değildir.» de
dim. Bunu kanıtlayan sayısız olaylar ve belgeler 
var, 30 yılın içinde. 1954 - 1960 arasında Amerika 
Birleşik Devletlerini Türkiye'ye davet edenler kapı
ları ardına kadar açmışlar, davet üstüne davet yağ
dırmışlar, çağrıları bizzat Cumhurbaşkanlarına yap
tırmışlar. Anlayacağınız, Amerika Birleşik Devlet
lerinin Türkiye'ye el atması için Sayın Çağlayangil'in 
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deyimi, ile «Sızıp, yerleşmesi» için elden ne gelirse . 
onu yapmışlar. 

îşte bu düşünceler içinde anlaşma masalarına I 
oturmuşlar. Bunun için, «Türkiye anlaşmalarda taraf 
bile değildir.» diyorum. Bugün de öyledir hatalar tek
rarlanmaktadır. Zaman geçse de yara küllenmemiştir. I 
«Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız.» diyenlerin 
yaptıkları, Türkiye'yi nasıl ve ne ile küçük Ameri- I 
ka yapacakları araştırılmalıdır. Bu işin aracılarını, 
öncülerini ve tezgâhtarlarını halk bilmelidir. Bu öğ-
reni, kırık dökük bilgilerle olamaz. Esasa girmemiz, 
derinlere inmemiz gerekir bizim de olayların içe
risine sinmemiz gerekir. Amerika Birleşik Devletleri 
Türkiye'ye nasıl girmiştir?.. Girebilmek için hangi me
kanizmaları çalıştırmıştır.? Bu su yüzüne çıkmalıdır. 
Yerli yabancı CİA'cıiar anlaşılmalıdır. 4 tane uçak 
satmak için milyonları rüşvet verdiğini söyleyen bir 
ülke, bu işleri yapmak için acaba ne vermiştir?. j 

«Türkiye'de yabancı sermayeye bulunmaz ola
naklar vardır. Türkiye'de yabancı sermayeyi el değ
memiş kaynaklar beklemektedir. Türkiye'de yabancı 
sermayeye bir türlü kâr ve sermaye garantisi tanıya
cağız» diyebilen birini bulmak için, ayaklarına ka- ] 
dar götürüp konuşturmak için acaba kaç milyon li
ra rüşvet verilmiştir? Verilmediyse, bu sözler neden 
ve niçin söylenmiştir?. Bunu öğreneceğiz, öğrenmek 
için de araştıracağız. 

«Notanız alındı, Hükümetime arz edildi, kabul 
edildiğini bildirmekle şeref duyar Ekselans», diye 
notlarla anlaşma yapanların, bu anlaşmaları neye göre 
yaptığını öğreneceğiz ve hesabını da soracağız. 

Aynı ekselansın, «Amerika Birleşik Devletleriyle 
tek taraflı silahlanmaya girmekle hata yaptığımızı 
anlamış bulunuyoruz.» demesiyle işleri geçiştirmeye
ceğiz. Nasıl hata yaptığını anlamıştır Bay Çağlayan-
gil, nasıl ve neye göre hata yapmıştır?. Bunun hesa
bını zaman geçse de soracağız. Bu hata Ulusumuza 
neye mal olmuştur ve daha nelere mal olacaktır, bu 
bilinmelidir. Bunun bilinmesi için her şeyin gün ışı
ğına çıkması gerekir. Her şeyin gün ışığına çıkması 
için de, en azmdan bunların bilinmesi, açığa çıkma
sı, kötülüğü yapanların öğrenilmesi gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye tümüyle gerçekleri anlayacağı noktaya 

gelmemiştir, îş henüz uvertüründedir. Çünkü, Türki
ye üzerinde çok büyük kumarlar oynanmıştır. Ulus 
bu oyunların bir perdesini 1964'te, diğerini 1974'te ya
şadı, halen yaşıyor; ama en korkuncunu, en tehlikeli
sini daha sonraları yaşayacaktır. Bu korkunç oyun, 

bu korkunç dram üslerle oynanan oyundur. Üsler, 
Türkiye'de hangi amaçlarla kurulmuştur, niçin ku
rulmuştur?.. Bunu tümüyle bilmemiz gerekir, anlama
mız gerekir. Bunu sadece bizler değil, halk da bilme
lidir ve anlamalıdır. Onun için konu halkın anlaya
cağı dille, halkın anlayacağı açıklıkla kendisine anla
tılmalıdır. Bunu anlatmak bizim yemin borcumuz
dur, insanlık borcumuzdur. Bu borcu yerine getir
meyen, oynanan korkunç oyunu olduğu gibi anlayıp 
anlatmayan, Ulusu sevdiğini söyleyemez. Bu konuda 
salt bize değil; bilim adamlarına, teknik adamlara, 
tüm düşünürlere çok iş düşmektedir. Bu gerçeği el 
ele verip ortaya koymalıyız. Eğer bunu yapmazsak, 
hata yaptığımızı söylemeye bile bir gün vakit bula
mayız, 

Türkiye'de üsler ortak savunma tesisleri değildir 
ve olamaz. Nükleer mermilerin saatta 40 bin kilo
metre hıza ulaştığı bir dönemde, bu ilmen mümkün 
değildir. Rusya'dan fırlatılacak bir nükleer mermi, 
Türkiye'ye 1,5 dakikada gelir, 1,5 dakikada Türki
ye'nin her yanını sığmak, barınak yapsanız birini 
kullanamayız; sığınağa, barınağa gidemeyiz, bulun
duğumuz yerden ayrılamayız. Bunun için üslerin 
Türkiye için bir uyarı niteliği yoktur; ama aynı üs
lerin Amerika Birleşik Devletleri için her zaman er
ken uyarı olanağı vardır. Çünkü, Rusya'dan fırlatıla
cak bir mermi, Amerika Birleşik Devletlerine 20 da
kikada ulaşmaktadır. 20 dakika içinde uyarı alan 
Amerika halkı pekâlâ sığınağa inebilir ve okyanuslar 
üzerinde geliştirilen füzesavar ramplarından fırlatıla
cak mermilerle tehlike savulabilir. Üslerin Türkiye' 
de kuruluş amacı da, görevi de Amerika'ya karşı işte 
bu hizmeti yapmaktır. 

Nükleer savaşta mesafe faktörünün önemini bilen
ler, kendi ülkelerinden uzak yerlerde bu tesisleri kur
muşlardır. Bu gerçek halktan saklanmamalıdır. Bu 
konuda teknik adamlarımız da bir ölçüde sorumlu
dur. Neden bu gerçeğin üzerinde durmuyorlar anla
yamıyoruz?.. 

Bu araştırmayı kabul buyurduğunuz zaman, işte 
bu acı gerçeği ortaya koyacaktır. Yıllardır Türkiye'de 
bu gerçeği ortaya koyanlar oldu, söyleyenler oldu, teh-

ı likenin üzerine anında parmak basanlar oldu, «Olmaz 
böye şey» diyenler oldu. Bunların ne hâle geldiğini ne, 

i hâle düştüklerini hepimiz biliyoruz. Bu uyarıları ya-
I panlara ;«Konıünist» dendi, «Anarşist» dendi, ağızları

na âdeta bu gorçekîeri söyledikleri için tıkaç tıkandı 
ve her biri ayrı bir biçimde susturuldu. Hatta bir kıs-

I mına daha ileri gidilerek ölüm cezaları verildi. 20 yıl 
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sonra hatâ yaptığını anladığını söyleyen Çağlayangü" 
in söylediklerini, onlar 20 yıl önce söyledikleri için 
suçlandı, hapsedildi ve asıldı. «Orduyu yabancı silâh
ların tekeline bırakmak çılgınlıktır ve çok tehlikelidir. 
Millî silâh sanayii kurulmalıdır,» diyenlere suçlama 
üstüne suçlama yapıldı, «Vatan haini» denildi, «Ha
yalperest» denildi. Çünkü, öylesine bir inanış, öylesi
ne bir şartlanma vardı ki, 27 Mayıs İhtilâlinden son
ra işbaşına gelen Komiteler, hükümetler (şartlanma
nın kuvvetini ve dikkatini anlatabilmek için buraya 
dikkatinizi çekerim) bir daha söylüyorum; 27 Ma
yıs İhtilâlinden sonra işbaşına gelen komiteler, 
hükümetler; yani 1965'e kadar işbaşına gelenler bile 
işin etkisinden kurtulamadı. 1960 - 1965 arasında 
uçaksavar silâhlarının, uçaksavar toplarının kesile
rek tahrip edilmesi, namlularının boru olarak sağa 
sola atılması çok ilginçtir. Bu, Amerika şartlanması
nın Türkiye'de ne derecede etkili olduğunu gösteren 
bir kanıttır. 

1965'te tahrip edilen bu güçler, yeniden kurulmuş
tur; yani kaldırılan uçaksavar birlikleri yeniden ku
rulmuştur. Yani her öneri düşünülmeden yerine ge
tirilmiş, halalar çok çok sonradan anlaşılmıştır. 
Silâhlanmamızın, savaş taktiklerimizin tümü böyledir. 
Kimse bu konuda sesini dinletemedi: ama zaman bu 
sözlerin sahiplerinin, dinlenmeyen sözlerin haklılığı
nı teker teker ortaya koydu, daha da koyacaktır. 

Eminim bugün de söylediklerim üzerinde bana 
katılmayanlar, benim gibi düşünmeyenler vardır, 
Ama, gelecek benim endişelerimi mutlaka doğaılaya-
caktır. Bunlar benim düşüncelerim değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Meksika" 
ya neden gittin?.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok istirham 
ediyorum, müdahale buyurmayınız. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Bilimsel düşün
celerin, bilimsel verilerin bir ürünüdür, sonucudur, 
Benimle bir ilgisi yoktur. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bun
lar senin bilgilerinin dışındadır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Üslerin doğur
duğu tehlikeler bir yana, Türkiye'de üs var mı, yok 
mu?.. Varsa bunlar kimin yönetiminde, kimin mah?.. 
Hâlâ bu bilinmemektedir. Yarın, yararlı yararsız bu 
üslerdeki düğmeye kimin parmağı dokunacaktır bilin
memektedir. Şu anda üslerin güvenliğini kim sağla
maktadır; üsler mi bizim, biz mi üslerin güvenliğini 
sağlıyoruz?.. NATO'nun üslerle ilgisi nedir?.. İçeriği 
biibirinden ağır, birbirinden karanlık, düşündürücü 

i bir yığın soru. Hepsinin yanıtlanması, inandırıcı ve 
güven verici yanıtlanması gerekir^ 

Sayın senatörler; 
Üslerle ilgili olarak Hükümetin aldığı son karar 

ve yapılan açıklamalar ciddî ve inandırıcı değildir. 
Üsler kapatılmamış ve çalışmaktadır. Yönetimi bizde 
değil, Amerika Birleşik Devletlerinin elindedir. Üsle
rin yönetimini devralmamız, «Bunları biz çalıştırıyo
ruz»1 dememiz ilmen mümkün değildir. Bunun nede
nini biraz sonra açıklayacağım. 

Amerika Birleşik Devletleri üslerin devrini istese 
de; yani bize devrini istese de, üslerdeki tekniği bizim 
işletmemiz şimdilik mümkün değildir. Bir an devre
dildiğini düşünelim : Ne olacak, neye yarayacak na
sıl ve hangi olanaklarla çalıştıracağız bu tekniği?.. 
Daha az; teknikle yapılmış silâhların yedek parçaları 
verilmediği için «işe yaramıyor, çalıştıramıyoruz» di
yen biziz. Tekniğin en gelişmiş silâhım; gözetleme ve 
dinlemo silâhlarını devralmayı ve çalıştırmayı düşü
nüyoruz; bu mümkün mü?.. Bu gerçeği Amerika Bir
leşik Devletleri bildiği için, yapılan tepkilere aldırış 
bile etmiyor. Bunu diğer ülkeler anladığı için, «Üsleri 
devraldık, biz çalıştırıyoruz,» sözlerini ciddiye almı
yor. 

Sayın senatörler; 
Lütfen bu sözleri siz ciddiye alınız. Bu sözler bir 

iddia da olsa, üzerinde önemle ve öncelikle durunuz, 
bunun içyüzünü mutlaka açığa çıkarınız. İçyüzünü 
açîğa çıkarınız; çünkü, Amerika Birleşik Devletleri 
savunmamızı çıkmaza sokmuştur, bununla da kal
mamış Dünyanm gözünü ülkemiz üzerine çekmiştir. 
Savunmamızda devamlı bir yüklenme ve giderlere 
yol açmıştır. Anlayacağınız kendisine silâh pazarı ya
ratmıştır, silâh sanayimizi tasfiye ettirmiştir. Ekono
mimizi önemli ölçüde etkilemiştir, ülkemizi açık va 
imtiyazlı pazarı haline getirmiştir, ucuza yaşanır, ko
lay imtiyazlar sağlanır ülke durumuna sokmuştur. 
Silâhlanma ve savunma taktiklerinde yaptığı düzen
lemelerle, Silâhlı Kuvvetlerimizi âdeta kontrolü altına 
almıştır, otekontrol sistemi kurulmuştur. Bu çok teh
likeli bir durumdur. 

Amerika Birleşik Devletleri sadece bununla da 
'kalmamıştır, iç ve dış politikamızda istediği gibi at 
oynatmaya ve etkili olmaya başlamıştır. CIA eliyle 
dünyanm bir çok yerinde oynadığı oyunları, yaptır
dığı cinayetleri ülkemizde de yaptırmıştır. Bunu nasıl 
yaptırdığım, nasıl organik bağlar kurduğunu, araştır
ma sonuçlandığı zaman göreceğiz. Hiç olmazsa, sa-

I yın Çağlayangil'in bildiklerini açıklamasını isteyeceğiz. 
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«CIA benim halkıma uyar» dediğine göre, «içimize 
sindiğini, sızdığını, organik bağlar kurduğunu» söy
lediğine göre, bir şeyler biliyor sayın Çağlayangil. 
Bunları kendisinden öğreneceğiz. O zaman, bu ola
nağı Amerika Birleşik Devletlerine hangi milliyetçi
lerin verdiğini de anlamış olacağız. 

Sayın senatörler; 
Emperyalizmin ve sömürü düzenin her kolunu 

ülkemize salanlara, gelip geçen tüm hükümetler se
yirci kalmıştır. Bırakınız seyirci kalmayı, çoğu bun
larla elele vererek yapmıştır bunları. Nasıl yaptık
larını, nasıl elele verdiklerini, yeni yeni kendileri açık
lıyor, Amerika Birleşik Devletleri açıklıyor, emper
yalist düzeni tüm dünyaya yayanlar açıklıyor. Bu 
açıklamaların ardından neyin geleceği, neyin tezgâh
lanacağı henüz belli değil. Tüm dünya, sömürü tez
gâhının yeni bir oyunuyla karşı karşıyadır. Hangi ül
kenin bu tezgâhta rendeleneceği henüz açığa çıkma
mıştır. 

Rüşvet olaylarını durup dururken açıklamalarının 
elbette bir nedeni vardır. Pazar yaratmak için, sattı
ğını daha fazlaya satmak için bütçesine ödenek ko
yan çok uluslu şirketler, yaptıkları rezaletlerin hesa
bını da bize ödettirmek istiyorlar. Ahlâksızlık bile, 
tek yanlı hesap vermektedir emperyalizmin elinde. 
Kendi şirketlerine, neden rüşvet verdin demiyor. 
Bütçesine bu iş için hangi hakla ödenek koyduğunu 
sormuyor. Yıllar yılı bu ahlâksızlığın sürmesine göz 
yumuyor. Açılacağı yola bu açıdan açılıyor, sonunda 
bir skandal dalgası yaratmak için tezgâhladıkları işi 
değerlendirmeye çalışıyor. Emperyalizmin oyunlarıyle 
uğraş verenlerin kulakları çınlasın, haklılıkları bir kez 
daha kanıtlanmış oluyor. 

Şimdi, dönelim ikili anlaşmalara, «yardım»' söz
cüğüne ve silâh alış verişine. 

30 yıldır bir konu ülkemizde ustalıkla işlenmek
tedir : Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yar
dım yapmaktadır... Bunu Türkiye'de en üst makamda 
oturan siyasîsinden, normal düzeyde oturan kamu gö
revlisine kadar herkes böyle bilmektedir, halka böy
le yaymaktadır. 

Gazetelerde; «Amerika Birleşik Devletleri Tür
kiye'ye yardım tasarısını kabul etti» haberi yer al
maktadır. Orduda subayın, erin okulda öğrencinin, 
yaşamında halkın bildiği ve duyduğu budur. Bu, us
talıkla ve öncelikle söylenmektedir, öğretilmektedir, 
ama Amerika Birleşik Devletlerinin niçin yardım 
yaptığı söylenmemektedir. Amerika Birleşik Devlet
lerinin, Türkiye'nin neyi olduğu konusu üzerinde du-

rulmamaktadır. Bunun üzerinde durmayı, düşünme
yi, kimse nedense istememektedir. Düşünenler kınan
maktadır; bölücülükle, bozgunculukla ve nihayet ko
münistlikle suçlanmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri bu kanıyı yaymak, bu 
düşünceyi yaymak için elbette boş durmuyor : 1950 
lerde öğretici filmler yoluyle, Marshall Planlarıyle 
halkı etkilemeye, kendini sevdirmeye çalıştı. Sütto
zu ve barış gönüllüleri yollarını denedi. Sonunda, 
hangi yolları denediğini ve neler yaptığını şu günler
de kendisi açıklıyor, biz de dinliyoruz. Netice ne ol
du, oldu sorun halledildi; Amerika Birleşik Devletleri
nin Türkiye'ye yardım yaptığı kanısı topluma mal edil
di. Artık herkes, Türkiye'nin parayla aldığını bile 
yardım olarak görmeye ve değerlendirmeye başladı. 
Bugün de yetkili yetkisiz herkes «Amerika Birleşik 
Devletleri yardımı kesti. Amerika Birleşik Devletle
ri Senatosu yardım işini görüştü» ya da «Yardım işi
ni bazı şartlara bağladı» diye konuşmaktadır. Bu 
sözlerin hiç birinde gerçek payı yok. Yardımla ilgili 
söylenen bu sözlerin hiç birinde gerçek payı yoktur. 
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin nesidir, ni
çin yardım edecektir, karşılıksız kim kime yardım et
mektedir?... 

ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim dedi 
karşılıksız olduğunu?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — O halde yar
dım değil. Ben de onu demek istiyorum işte. 

Karşılıksız yardım yapmak, bir şey vermek müm
kün müdür?... Elbette değildir. O halde bu sözler 
niçin söylenmektedir?... İşte sorun buradadır : Em
peryalizmin oyunu, emperyalizmin ustalığı ve inceliği 
işte buradadır. Konuyu yıllar yılı işler işletir; söyler 
söyletir, ne yapar yapar; hoş göstermeye çalışır, söy
lemek istediğini, yaptırmak istediğini âdeta insanın 
bilinç altına yerleştirir, ondan sonra çekilir kenara 
söyleyeceğini size söyletir, yapacağını size yaptırır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Allah, Al
lah... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet öyle... 
İşin hiç bir zaman bilince çıkmasını istemez; ama 

kendisi bilincin tüm inceliğini kullanır. Dikkat edilir
se bizde de durum böyledir. Ağzı açılan her yetkili, 
bir «yardım» sözcüğü tuturuyor, şuursuz ve bilinç
siz konuşuyor. Söylediğinin kendi bile farkında de
ğil. Amerika Birleşik Devletlerinden alınanlar ya da 
verilenler, yardım mı değil mi düşünmek bile iste
miyor. Düşünemez, çünkü yardımın neye karşılık ya
pıldığını açıklamak işine gelmez. Önemli nokta bu-
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rada. Amerika Birleşik Devletleri yardım yapmıyor, 
karşılıklı veriyor; ama karşılığın neyin karşılığında 
olduğunu söylemek kimsenin işine gelmez. Kiraya kar
şılık olduğunu söylemek çok güç meseledir. Bilmek 
başka şey. Biliyor; ama bild;ğini açıklamak başka 
şeydir. 

Biz, başından beri Amerika Birleşik Devletlerinin 
bize yardım yapmadığını ve yapamayacağını biliyoruz 
ve söylüyoruz. Bununla da kalmıyor, bu gerçeğin 
açığa çıkmasını istiyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinden para ile aldığı 
silâhlan teslim alamayan bir ülke, ya da parasıyle 
aldığı silâhlara ambargo koyan Amerika Birleşik 
Devletleri, bize parasız ve ne hakla malzeme verir? 
Adam, anlaşmalar gereği parası ödendiği halde bü
tün uluslararası gelenekleri, hukukî gereksinmeleri 
çiğneyerek parasını aldığı silâhı dahi vermiyor; kal
dı ki, b;ze parasız, bizi sevdiği için silâh verecek... Bu 
mümkün mü?... 

Yardım konusu yalandır, yanlıştır, emperyalizmin 
de bir oyunudur. Kim, Amerika Birleşik Devletleri 
ya da başka bir ülke (Başka bir ülke demiyorum) 
bize karşılıksız yardım yapıyorum derse (Gülerek kay
dediyorum) yalan söyler. Yıllardır bu yalanlarla halk 
aldatılmıştır. Bu sözler. Amerikan emperyalizminin 
ülkemize yayılmasına, yerleşmesine, çıkar sağlama
sına, (kulakları çınlasın Sayın Çağlayangil'in deyi
miyle) sızmasına yol açmıştır. 

«Amerika Birleki Devletleri bize yardım ediyor» 
diyenler, üs yerlerinin kaça kiraya verildiğini bize 
söyleyebilirler mi, yarın bu üslerin doğuracağı teh
likeyi kaça ya da neye ödeyeceğimizi, kaç milyon in
sanın canına ödeyeceğimizi, kanına ödeyeceğimizi 
buraya gelip açıklayabilirler mi?... 

Büyük faizlerle, tavizlerle sağladıkları kredileri, 
borçlanmaları, kimse yardım olarak bu halka göstere
mez. Bugüne kadar gösterildi; ama halk sanıyorum 
k', artık bir daha bunu gösterttirmeyecek bilince ve 
düzeye yarmıştır. 

Bitsin istiyoruz bu utanç verici oyun. Kendine 
gelsin bu oyunun işbirlikçileri ve tezgâhtarları. Anlaş
malar metin olarak, uygulama olarak, sonuç olarak 
ortaya konsun. Kimin kime ne verdiği, kimin kim
den ne aldığı anlaşılsın artık. Maskeler bir aşağı alın
sın, 

Sayın senatörler; 
İşin diğer ilginç bir yanı; Amerika Birleşik Dev

letleriyle Türkiye ilişkileri üzerinde, Amerika Birle
şik Devletleri meclislerinde iki senedir süreli görüş

meler, süreli tartışmalar devam ederken bizim Mec
lislerimizde maalesef hiç bir görüşme; ama hiç bir 
görüşme yapılmamıştır. Neden yapılmadığı da kim
seye sorulmamıştır. İki sene önce verilen araştırma 
önergesi de, şu talihsiz araştırma önergesi de 2 sene 
sonra ancak gündeme gelebilmiştir. 

Hükümet çevreleri bizi ilgilendiren konuların; Hü
kümet çevreleri bizi yakından ilgilendiren, ülkemizi 
yakından ilgilendiren konuların, Amerika Birleşik 
Devletleri meclislerinde görüşülmesini ve bir karara 
bağlanmasını beklemektedir. «Amerika Birleşik Dev
letlerinde görüşülsün, bir karara bağlansın, onların ne 
dediği anlaşılsın, " ondan sonra konuyu biz ele ala
lım» diyor. Yani bizm işimizin orada planlanıp, tez
gâhlanıp, karıştırılıp, kotarılmasını beklemektedir. 
Konuyu, Amerika Birleşik Devletleri meclislerinde 
alınan kararların sonucuna göre değerlendirmek is
temektedir Hükümet, ambargo konusunda yapılan 
görüşmelerin, açılan tartışmaların sonucunu aylarca 
beklemiştir. Kendisi varlığını ortaya koymamıştır. Bu 
düpedüz bir devletin bağımsızlığını gölgeler. Ne yap
tığını, ne istediğini ve söylediğini bilmeyen bir Hü
kümetle şu anda karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bir taraftan tek kaynaktan silâh almanın hata ol
duğunu söylüyoruz, (Bunu Hükümet üyesi, Dışişleri 
Bakanı söylüyor) diğer taraftan aynı kaynaktan silâh 
satışının, yine aynı yerden silâh alınmasının devam 
etmesini istiyoruz. Ambargonun kalkması için elden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunu anlamak, buna 
«Mantıklı bir iştir» demek olanaksız sayın senatör
ler. 

Bu günlerde yine çok ciddî görüşmeler sürmekte
dir. Buna bir yerde ciddî demek doğru değildir. Bi
zim için karanlık görüşmeler sürmektedir, ciddî de 
değil. Ülkemizin bağımsızlığı üzerinde, Amerikan 
emperyalizminin biraz daha yerleşmesi, sömürü çar
kının biraz daha kökleşmesi üzerinde görüşmeler sür
mektedir. Ülke kiraya verilmek isteniyor, konu ne
dense bir türlü Meclislere isteyerek, içtenlikle geti
rilmek istenmiyor. Üsler için, üslerin yeri için Ame
rika Birleşik Devletlerinden kira nasıl alınıyor ve 
böyle bir işe Amerika Birleşik Devletleri ne hakla 
kira teklifinde bulunabiliyor?.-.. 

Üslerle yaptıkları kötülük yetmiyor, kiraya ve
rerek, parselleyerek, şartları daha da ağırlaştırarak, 
zor; ama çok zor durumlar yaratılmak isteniyor. 

Sivas Kongresinin sürdüğü günlerde, Amerikan 
yanlısı olanlar bile, bu Hükümet kadar ülkeye kıy-
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mak istememiştir. Onlar bile ülkeyi kiraya vermeyi 
düşünmemiştir. Pazarlık konusu etmemiştir. 

Sayın senatörler, 
Ülkemiz her an patlamaya hazır bir dinamit kalı

bı üzerinde sallanmaktadır. Üsler, bu ülkenin altına 
yerleştirilmiş birer tahrip kalıbıdır, geleceğimizin en 
büyük tehlikesidir. Böyle bir tehlikeyi göze alarak, 
doğrusu bu tehlikenin doğuracağı sonucu hesaba kat
mayarak ülkeyi, kredi alma pazarına çıkarmak, pa
zarlık konusu yapmak en azmdan ihanettir. Can pa
zarına çıkmışız, haraç mezat satılmak isteniyoruz, bu 
Hükümetin elinde. 

Amerika Birleşik Devletleriyle yapılan tüm gö
rüşmeler bunun için Meclise getirilmeli, konu enine 
boyuna görüşülmeli ve ben bu görüşlerimde yanhş-
sam beni ilgililer inandırmak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İnanamaz-
smki.... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İnanırım, gönül
den inanırım. 

Kıbrıs konusunda kötülüğün en büyüyü nü yapan 
Amerika'nın bir şirketine, Kıbrıs davamızın anlatıl
ması görevi verilmiştir, bu Hükümet tarafından. Ame-
ration Şirketi sözde kamuoyu oluşturacakmış, Kıb
rıs davamızı, haşhaş sorunumuzu Amerikan Kamu
oyuna anlaîacakmış, benimsetecekmiş; bu iş uluslar
arası ilişkilerin gereği imiş. Amerikan Mületi nevi 
şahsına münhasır bir milletmiş. Başka milletlerin ken
di davalarını Amerikan şirketleri eliyle tanıtıyormuş. 
Bu sözler benim değil. Sayın ÇağlayangıTin Bütçe 
Konr.syonunda sorduğum bir soruya verdiği yanıttan 
alınmıştır. 

Sayın Çağlayangil'e Bütçe Komisyonunda şu so
ruyu sormuştum : «Kıbrıs konusunda Amerika'da le
himize kamuoyu oluşturmak amacıyle bir Amerikan 
şirketiyle sözleşme imzalanmış olduğu söylenmekte
dir. Bu doğru mudur?... Doğru ise, Amerikan firma
sına bu iş için ne ödenmiştir?... Amerikan firması ne 
hizmet görmüştür; somut olarak ne yarar sağlanmış
tır ve nihayet bu sözleşme yenilenmiş midir ya da 
başka bir firmayla böyle bir sözleşme imzalamak, 
sözleşmeyi yenilemek düşünülmekte midir?...» 

Bu soruya Dışişleri Bakanlığınca verilen karşılıksa 
şudur : «Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye için 
kamuoyu oluşturma faaliyetleri, malumları olduğu üze
re Amerika, kendine özgü şartları dolayısıyle birçok 
ülke davalarını Amerikan kamuoyuna anlatmak ve 
davalarına destek sağlamak üzere bu alanda uzman 
şirketlerin hizmetlerine müracaat etmektedir. Ameri

ka'da genel olarak tanıtma faaliyetleri bu şirketler va-
sıtasıyle yürütülmektedir. Ambargo, Kıbrıs sorunu 
ve haşhaş ekimi konularındaki Türk görüşlerini Ame
rikan kamuoyuna, Kongre üyelerine, basın ve yayın 
organlarına doğru bir şekilde intikal ettirmek; Rum
lar ve Rum asıllı Amerikalılar tarafından bu konu
larda Türkiye aleyhine girişilmiş olan faaliyetleri ön
lemek ve bu faaliyetlerin tesirlerini gidermek amacıy
le biz de bu dalda, bir Amerikan firmasının hizmet
lerine başvurmak lüzumunu hissettik. Firma ile yapı
lan sözleşme 1 aylık ihbar müddetine tabi fesih hakkı
nı öngörmektedir. Sözleşmedeki bu hüküm, firmanın 
bu husustaki hizmetleri tatminkâr görülmediği takdir
de bu uygulamaya kısa süre içinde son verme imkânı
nı sağlamaktadır.». 

Amerikan kamuoyu oluşturma işinin bir Amerikan 
şirketine verildiği doğrulanmaktadır; ama şirketin adı, 
tanıtma işinin kaça yapıldığı ve şirketin hangi fali-
yetler yaptığı, sözleşmenin yenilenip, yenilenmeyeceği 
yanıtlanmıyor. Yani, sorunun can alıcı noktaları usta
lıkla geçiştiriliyor. İşte, emperyalizmin oyunu böyle
dir. insana yaptığını bile söyletmez. Kıbrıs, Ege ve 
haşhaş sorunumuzu dünya kamuoyuna anlatmak için 
bir Amerikan şirketini para ile tuttuğunu sayın Çağ-
layangil ya da M. C. Hükümeti Türk halkına «Mil
liyetçiyim», dediği gibi söyleyebilir mi?.. Söyleyemez. 
Çünkü, hiçbir ülke kendi davasını başkalarının ağzı 
ile anlatmak ve anlattırmak istemez. Bu çok önemli 
ve onur kırıcı bir durumdur. Sadece onur kırıcı da 
değildir, kuşkulu bir yoldur. Şirketin adı, ne iş yap
tığını, kaça yaptığını açıklanmadığına göre, bu şirket 
Rum asıllı Amerikan vatandaşlarının kurduğu bir şir
ket olmasın; ya da şirket üyeleri içinde Rum asıllılar, 
lokantası çok olan Yunanlılar bulunmasın. Rumların 
hepsi, bunların hepsi olabilir. 

O halde bu işler araştırılmalıdır. Hele böylesi şir
ketlerin hünerlerinin dünyada sergilendiği bir sırada 
mutlaka araştırılmalıdır. Kamuoyunu oluşturma adı 
ile ne oyunlar oynandığı açığa çıkarılmalıdır. 

Şimdilik anlaşılıyor ki, Kıbrıs dâvamızın kamuo
yuna anlatılması Rum asıllı Amerikalıların eline veril
miştir. Hükümetten bu şirketin adını, üyelerinin mil
liyetini açıklamasını istiyoruz. O zaman, «milliyetçi
yim» diyenlerin kimlerle çalıştığı, kimlerle işbirliği 
yaptığı, paramızı hangi yollarla yabancılara kaptırdı
ğı daha iyi anlaşılacaktır. 

İşte, yukarıda «emperyalizmin oyunu budur» de
dim. Evet, emperyalizmin oyunu budur: Önce bunalım 
yaratır, bunalım işi tezgâhlar, sonra aynı işin hallini 
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kendi yüklenmek ister. Sömürü oyununu işte bu saf
hada gerçekleştirir. 

Örneğin; anlaşmalar gereği verdiği silâhlara, sattığı 
mallara ambargo koyar, güç denemesi yapar, kendini 
hiç de ilgilendirmeyen sorunlara el atar, Meclislerin
de aleyhimize söylemediğini bırakmaz; ondan sonra 
da uluslararası tröstleri, ajanlanyle yarattığı havayı 
ekonomik ve siyasî yönde değerlendirmeye çalışır. 

Biz, şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Böy
le bir durumdan fayda bekleyen, kendi işimizi para 
ile yabancı şirketlere ve ajanlara yaptıran bir Hükü
mete nasıl inanalım. Kendi işimizi, kendimizin anlat
masını neden istemiyoruz. Bizi anlamak istemeyen 
Amerikadır. İşi güçleştiren, sattıran, pazarlık konu
su yaptıran o'dur. Bu durumda, davamızın anlatıl
masını, benimsenmesini onun şirketinin eline nasıl bı
rakabiliriz ve böyle bir işi büyük paralarla da yaptır
mak isteriz?.. Bu, düpedüz bir oyundur. Bu oyun ön
lenmeli ve açığa çıkarılmalıdır. 

Dünyanın hiç bir yerinde işini düşmana gördüren 
bir ülke görülmemiştir. Çağlayangil gizlese de, söy
lemese de, geçiştirmek istese de Amerikan şirketine 
kaç lira verildiğini açığa çıkaracağız. Şirketin adını, 
neyin nesi olduğunu göreceğiz, Mobilya yolsuzluğunda 
olduğu gibi, yargıç önüne bunları da çıkaracağız. 

Ambargonun kalkmasını ısrarla isteyenleri biz an
layamıyoruz. Silâhın illâ da Amerika'dan alınmasında
ki İsrarın nedenini kavrayamıyoruz. Bu, anlaşılmalı
da. 

KÂM URAN İNAN (Bitlis) — Yani, Cumhuriyet 
Halk Partisi ambargonun kaldırılmasını istemiyor mu 
üstat?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale buyurmayın çok 
rica edeceğim, sayın İnan. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Söyleyeceğim. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — «Biz» diyorlar sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, parti adına konuşma yet

kisi yok sayın Ünsal'ın. Müdahale buyurmayın. 
Buyurun sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Geçer sayın Kara

ran İnan bey, şimdi o da geçer. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sabırlı 

ol sayın Unsal. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, karşılıklı konuşmayın 

efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Burada bir duru

mu açıklamak istiyorum. Biraz önce Kıbrıs, Ege ve 
haşhaş konularında Amerika'da kamuoyu yaratmak 

amacıyle Hükümetin bir Amerika şirketiyle anlaşma 
yaptığını söyledim ve bu konuyu önemli gördüğümü 
belirttim. İlk bakışta beni haklı bulmayanlarınız belki 
de vardır; ama beni bu kuşkuya iten belli nedenler 
var. 

Bu ülke, daha doğrusu emperyalist düzeni işleten
ler öylesine bir düzen kurmuşlar ki, Amerika'nın eli
ne; yani emperyalist düşünceyi taşıyan, emperyalist 
düzeni yaymak, yerleştirmek isteyen ülkenin eline kim-
geçerse, önce onun beynini yıkamaya çalışıyor. 

Geçen gün Washington'da bir duruma tanık oldum. 
OSMAN SALÎHOGLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Tüzük hükmüne göre 20 dakikadan fazla konu
şulmaz. 

BAŞKAN — Efendim, araştırma önergeleri bu hu
susa tabi değil efendim. 

Buyurun sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ziyaretine gittiği

miz Ataşemiz daha ilk konuşmamızda, «Efendim bu 
adamları karşımıza alarak (Ataşe söylüyor bunu) bun
larla çatışarak medenî olmamıza ve ayakta durmamıza 
imkân yoktur.» dedi, çıktı. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hangi ataşe lütfen 
söyler misiniz? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şimdi söylerim, 
bir dakika durursanız. 

Bu konuşmayı en az beş, altı parlamenterimizin 
önünde yaptı. Böyle bir görevli bizi orada nasıl tem
sil eder? Haklarımızı nasıl savunur. Adam şartlanmış, 
beyni cidden tam yıkanmış, hem de general olan biri. 
Bu kafadaki adam bize silâh alacak, alım satımlarda, 
anlaşmalarda aracılık yapacak. Bizimle böyle konuşan 
Amerikalıya karşı, kim bilir nasıl konuşur. İşe bura
dan bakınca, durum değişiyor. 

Görüştüğümüz Amerikalı parlamenterler, «Sizin de 
Yunanlılar kadar lokantanız olsa, durum değişir» di
yor. «Seçimler bitmeden bu konuyu ele alamayız» di
yor. Oy hesabı yapıyor, dost bildiğimiz, ortak savun
ma kurduğumuz bir ülkenin parlamenterleri söylüyor 
bunu. 

Mademki, ortak savunma oluşturuyolar, o halde 
savunmaları ile ilgili meseleyi Kasım seçimleri sonu
na nasıl bırakıyorlar. Oy hesabını, savunma hesabına 
nasıl karıştırıyorlar, oy hesabını savunma hesabından 
önce yeğ nasıl alıyorlar. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, bu dostluk ciddî değil, 
bu dostluk kuşkulu bir dostluk. Bu savunma planı 
güvenilir değil. Bu ilişkilerin Amerika - Türkiye savun
ması ile değil, ekonomi ile pazar yaratma ile, pazar
lama ile ilişkisi vardır, 
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Sayın senatörler; 
Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz anlaş

malı, anîaşmasız; ekonomimizde, siyasetimizde eğitim 
işlerimizde, iç ve dış politikamızda derin izler bırak
mıştır, önemli sarsıntılar yaratmıştır. Kısacası, içi
mize zor çekilir kökler salmıştır. Bu kökleri sökmek, 
bu kökleri çekmek bize hayli ağıra mal olacaktır. 
Amerika Birleşik Devletleri tutkusu ile dizdiğimiz si
lâhlar yeniden dizilecektir. Amerikanın eli bu işin için
den çok geç ve çok zor çekilecektir. Bazılarımızın 
bilinç altından Amerika tutkusu ne yazık ki, çok zor 
silinecektir. Rüşvet olayları bunun ilk işaretidir; ama 
ne olursa olsun, işin peşini bırakmayacağız. İlişkile
rin içyüzünü aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. Bu uğ
raşta, bu kavgada bize katılmayanlara daima kuşku 
ile bakacağız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz kimsi
niz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Amerika Birleşik 
Devletleri ile el ele vererek ülkemizi soyduranların öz 
kaynaklarımızı emperyalizme peşkeş çekenlerin müca
delesini sürdüreceğiz. Böylelerin adını Amerika Bir
leşik Devletlerinin ya da aynı davranışı paylaşan di
ğer ülkelerin açıklamasını beklemeden biz de açıkla
maya başlayacağız. Bu sadece açıklamada kalmayacak, 
hesabını da soracağız. «Hata yaptığımızı anladık» diye
rek kimse kurtulamayacaktır elimidzen!... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz dedi
ğin kim?. Kim yapacak?. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Suçluların.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayın efen

dim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) —- Suçluların egemen 

olduğu bir ülke olmayacaktır Türkiye. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim zami
ri neye göre kullanılıyor? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, kimin 
dediğini biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın Sa
yın Unsal, buyurun, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — 26 sene olmuştur 
silâhlanma anlaşmasını yap alı. 26 sene sonra Dışişleri 
Bakanı çıkıp söylüyor; İran dönüşü ki, «Tek taraflı 
kaynaktan silâh almakla silâhlanma bağlantısını böy
le yapmakla hata ettiğinizi anlıyoruz.» Ben kendisinin 
söylediğini söylüyorum, başka hiçbir şey söylemiyo
rum. 

Sayın senatörler; 
Üşlerde yarın hiç birimizin önleyemeyeceği, dur

duramayacağı tehlikeler yatmaktadır. Bu tehlikenin 
büyümesi, bu tehlikenin tekniği yabancının elindedir. 
Tehlike işlemeye başladığı zaman, tehlike patladığı 
zaman yapacağımız hiçbir şey olamaz. Bu işin deneyi 
yoktur. Nükleer silâhlanmanın, nükleer savaşın bir 
deneyi yoktur; dünya yaşadı bir defa. Denemeye kalk
tığı zaman iş işten geçer. Üslerin içinde ne var, ne 
yok bunu Türk halkı bilmiyor. Bırakınız halkı, yetki
liler ve görevliler bilmiyor; ama, bu işin tekniğini ge
liştiren ülkeler gayet iyi biliyor. Bir harekât anında 
ilk susturacakları, ilk saldıracakları yer hiç kuşkusuz 
bu üslerin bulunduğu yer olacaktır. 

Kıbrıs harekâtı oluncaya kadar silâhlanma ve sa
vunma konusunda yapılan eleştirileri, Kıbrıs harekâ
tı olayına kadar silâhlanma konusunda yaptığımız 
eleştirilerin tümüne de böyle yanıt veriyorlardı. Bizi 
kimse dinlemiyordu, harekât sonunda söylediklerimi
zin haklılığı ortaya çıktı. Yedek parçalar bulunmayın
ca, Amerika yenisini vermeyince elimiz kolumuz ya
nımıza düşünce, haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu bir 
giderilebilecek bir harp idi. Ama, nükleer harp pat
ladığı zamanda, burada beni gözetleyen göz var, bu
rada benim üzerimde patlayacak nükleer silâh var, 
diye düşünen nükleer bir ülke düğmeye bastığı zaman 
iş işten geçer, düşünmeye de olanak kalmaz, Allah 
göstermesin... 

Amerika'nın daha doğrusu, emperyalizmin oyunu 
anlaşıldı. Üsler için de durum aynıdır ve daha da ağır
dır. Bunu anlamada gecikmeyeceğinize yürekten ina
nıyoruz. 

İşe rüşvet iddiaları da karışınca, yeni yeni anlaşma
lar, kiralar, daha ağır şartlar girince, iş daha da ciddî
leşmektedir. Alman verilen ne varsa incelenmelidir, 
yapılanlar gözden geçirilmelidir ve gerçekler ortaya 
çıkarılmalıdır. Kimin kime ne ölçüde hizmet ettiği 
anlaşılmalıdır. Amerika Birleşik Devletlerinden alı
nanların yardım mı, karşılık mı, yükümlülük mü ol
duğu ortaya konmalıdır. Üslerin geçmişi, bugünkü 
durumu ve geleceği mutlaka gözden geçirilmelidir. 
Varlığı ve ülkemizdeki faaliyetleri söz konusu olan 
(Bunun varlığını ben söylemiyorum, Dışişleri Baka
nı söylüyor, ülkemizde CIA'nın, Savak'ın ve İsrail ha
ber alma örgütünün faaliyette bulunduğunu ve bizim 
haber alma örgütümüzle organik bağları bulunduğu
nu, içice çalıştığını, zaman zaman toplanıp görüşme-
ler yaptığını söyleyen odur) ve yetkililer tarafından 
da açıklanan CIA'nın durumu gözden geçirilmelidir. 
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Haber alma örgütümüzün CIA ile organik bağı olup 
olmadığı açığa çıkarılmalıdır. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Kaçıncı bas
kı hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Bu konuda Çağ-
layangil'in bildiklerini söylemesi istenmelıidir. Tüm 
bunları anlamak, değerlendirmek ve sonuçlamak için 
önergemde ve açıklamamda konu edilen durumların 
araştırma konusu yapılması gerekir. Konuya bu açı
dan eğileceğinize, önem ve öncelik vereceğinize ina
nıyor ve hepimizi saygı ile selâmlıyorum. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Unsal, 
Araştırma önergesi ile ilgili olarak Hükümet adı

na konuşacak bir bakan var mı efendim?.. Olmadığı
na göre... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, Sayın Millî Savunma Bakanı Hükümet 
adına konuşmak istiyor... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale buyurmayın, 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Niyazi 
Ünsal'm Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında yapılan anlaşmalara dair..i 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Melen konuşmak istiyorlar efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bendeniz sordum 
efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Parmak 
kaldırıyor efendim. Onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Fakat, bendeniz 
özellikle Sayın Bakana baktım, bir işaret buyurma-
dıîar, 

Buyurun Sayın Melen, 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Konuşmak istemiyorum. İlgili Bakan, Dışiş
leri Bakanıdır, onun huzuruyle olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, İçtüzüğümüzde «Bir 
bakan»- tabiri vardır. Esasen, Hükümetin bulunma
sı ve konuşması şartı yoktur. Ancak, ben her ihtimale 
binaen, Sayın Melen'i de burada görünce konuşabilir 
düşüncesiyle sual tevcih ettim, işaret buyurmadılar 
efendim, 

Hükümet adına konuşacak olmadığına göre, tek
rar arz ediyorum;- Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Sayın Niyazi Ünsal'm, Türkiye ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında yapılan anlaşmalara dair Se
nato Araştırma Komisyonu kurulup kurulmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Araştırma Komisyonu 
kurulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Araştırma Komisyonu kurulması hususu kabul edilme
miştir efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker?... Yoklar. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Saym Köker?... Yoklar. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?... 
Yoklar. 

Sayın Hüseyin Atmaca?... Yoklar. 

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

BAŞKAN — Sayın Unsal?... Buradalar. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bakanın bulun

duğu bir sırada görüşmek: istiyorum. Sayın Başkan, 
zamanımız da az kalmıştır. 

BAŞKAN — Öyle arzu ettiğinize göre talebinize 
uyuyoruz ve bunu erteliyoruz. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, bazı okullara ve bu okullardaki öğrencile
rin devam durumlarına dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/34) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?... Yoklar. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özerin, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin ku
ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/35) 

BAŞKAN — Saym Hamdi Özer?... Yoklar. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay?... Buradalar. 
Hükümet adına yetkili bir Bakan?... Yok. 
Yine, Yüce Senato Genel Kurulunun almış ol

duğu karxr gereğince Hükümetin olup olmaması araş
tırılmadan görüşmelere başlanacaktır. Evvelâ... 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz, konunun önemine binaen bir defaya mah
sus olmak üzere, ilgili Bakanı yahut da Başbakanın 
bulunmasını sağlamak üzere bir sonraki birleşime er
telenmesini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim. 
14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10138). 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay?... Buradalar. 
Hükümet adına yetkili Bakan?... Yok. 
Sayın Atalay, bu husustaki görüşünüz?... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet aynı teklifte bu

lunuyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, bunu da erteliyoruz. 
15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

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

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?... 
Yoklar. 

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

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?... Yoklar. 
17. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Yok
lar. 

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

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay?... Buradalar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, biraz 
önce dış ilişkilerle ilgili çok önemli hir konuda ger
çekten ciddî sorunlar ortaya atılmasına rağmen ilgili 
Bakan bulunmamış ve böylelikle görüşmeler ciddî 
bir görüş açısı içerisinde görüşülememiştir. 

Bu seoeple, ilgili Bakanın bulunacağı günü umut 
ederek, bir defaya mahsus olmak üzere erteleme hu
susunda takdirinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ertelenmiştir efendim. 

ORHAN KOR (izmir) — Kaç kişi var Cumhu
riyet Halk Partisinden?... ilgili Bakanla beraber Cum
huriyet Halk Partililer de bulunsun. 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı
ğından ve yarınki 19 Mayıs 1976 Çarşamba günü 
Gençlik ve Spor Bayramına tesadüf ettiğinden, 20 
Mayıs 1976 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere 68 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,30 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, Türkiye Sınaî Kalkın
ma Bankası A. S. ne dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/460) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Baışkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrulması-
nı saygılarımla arz Ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S, Ü. 
/Prof. FötJhii Çelikbaş 

Kurulduğu tarihten itibaren sınaî kalkınmamızda 
mühim rolü olan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 
A. Ş. nin yatırımları daha geniş ölçüde destekleye
bilmek üzere sermayesini artırmak maksadıyle 1975 
Şubatında Ticaret Bakanlığına yaptığı müracaatın, 
aradan on ay geçmesine rağmen, hâlâ intaç edilme
miş olmasının sebepleri nelerdir? 

-T. C. 
ıM aliye Bakanlığı 14 . 5 . 1976 

Ankara 
ÖKA : 3)10ûOiQ/1464 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 .1976 tarih ve 7/460-7613-3297 sayılı 

yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanmca Seçilen 

Üye Fethi Çelikbas'ın, yatırımlar konusunda büyük 
katkısı olan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. 
nin, 1975 Şubat ayında sermayesini arttırmak için 
Ticaret Bakanlığına yaptığı müracaatın, arafdan 
uzun süre geçmesine rağmen hâlâ intaç edilmemesi 
nedenlerinin açıklanmasını tem i nen vermiş olduğu 
Başbakanlıktan müdevver soru önergesi tetkik olun
muştur. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre teşek
kül eden Anonim Şirketler, statülerimde yapacakları 
değişiklikler için Ticaret Bakanlığından izin almak 
zorundadırlar. 

Mezkûr konuda Ticaret Bakanlığından alınan bil-
güler aşağıdadır. 

Şirketin statüsünde yapmak istediği değişiklikler 
Ticaret Bakanlığınca incelenmiş ve 10 Ocak 1975 
tarih ve 497 sayılı yazı ile, 6224 sayılı Kanun ve bu 
Kanuna müsteniden çıkartılan kararnameler dışımda 
kullanılmamak şartıyle şirket sermayeîlinin 425 425 000, 
liraya çıkarılması ve esas mukavelesinin 2, 5, 7, 25 ve 

58 nci maddelerinin değiştMlimesine Türk Ticaret 
Kanununun 386 ncı maddesi hükmü gereğine© ön 
izin verilmiştir. Ayrıca, tadil tasarısının Genel Ku
rulda görüşülerek kalbul edildikten sonra tasdik olun
mak üzere lüzumlu belgelerle birlikte Bakanlığa gön
derilmesi de 15 , 1 . 1975 tarfih ve 872 sayılı yazı 
ile şirketten istenmiştir. 

Ancak, Şirket aradan bir seneden fazla zaman 
geçmesine rağmen bugüne kadar gerekli formalitele
ri tamamlayarak lüzumlu belgeleri Ticaret Bakanlığı
na tevdi etmemiştir. 

jBu nedenle Bankanın sermaye tezyidi ve esas 
mukavelesinin değiştMmesline ilişiklin talebi, yerine 
getirilmesi gerekli olan formaliteleri bugüne kadar 
tamamlamamış olması nedeniyle sonuçlandırılama
mıştır. 

Bilgilerine arz ©der, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hih 
mi Nalb ant oğlu'nun, Ankara Gar sahasındaki arsa
ya dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Er
genekon'un yazılı cevabı. (7/521) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygiy-
le dilerim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

SORU : 
1. Ankara Gar sahasında olan ve belediyece 

önce istasyon sahası olmaktan çıkarılıp meskûn ma
hal olarak tmar ve İskân Bakanlığına tasdik ettiril
dikten sonra, Haci Ali Demirere el altından 702 bin 
liraya taksitle satılan arsa üzerinde, 

a) Hıci Ali Demifel tarafından yapılan binala
rın toplam inşaat alanı katlarıyle birlikte kaç metre
karedir. 

b) Bu binalar her biri ayrı ayrı olarak hangi ta
rihlerde yaptırılmış ve bitirilmişlerdir? (Bir plan üze
rinde gösterilmesi) 

2. Özel yüksekokulların devletleştirilmesi ne
deniyle; bu binalardan hangileri ne miktar arsası ile 
birlikte ıe suretle satınaünmışlardır? 

3. Bu arsa ve satınalınan binalar için bir fiyat 
tespiti raporu veya ekspertiz raporu veya keşif liste-
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si veya satınalma komisyon raporu veya takdiri kıy
met cetveli ve raporu mevcut mudur? Bir suretinin 
verilmesi. 

4. Bu arsa ve binalara Hükümetçe kaç milyon li
ra ödenmiştir? 

5. Bu satınalma işlemi ile ilgili Bakan, daire yet
kilileri veya komisyonlar 'kimlerden oluşmuşlardır? 
Bildirilmesi. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 14 . 5 . 1976 

Ankara 
OKA : 310000/1467 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 3 . 1976 tarih 7/521/3588-8359 sayılı ya

zıları. 
Erzurum Senatörü Hilmi Nalbantoğlu tarafından 

verilen 4 . 3 . 1976 tarihli yazınız eki soru önerge
sini tetkik ettirdim. 

1« Ankara Garı sahasında Hacı Ali Demirel'e 
ait (inşaat alanları dahil) arsa alam 24 692,32 m2 dir. 

2< Bu sahadaki binalar 1967 senesinde inşa edil
miştir. 

3. Mühendislik ve Mimarlık Özel Yükseliş Oku
lu satınalınanak ifrazen Hazine adma tescil edilmiş
tir. 

Bu bölümde dört blok vardır. Yüzölçümü 
13 074 m2 dir. 

4. Satınalma işlemi, 1472 sayılı Kanuna göre ve 
kurulan rilirkişi heyeti raporu ve satınalma komis
yonu kararlarına müsteniden yapılmıştır. 

5. Arsa ve binalar 24 378 457 TL.'na satınalın-
mıştır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, İstanbul 9 ncu Asliye 
Ceza Mahkemesinde bakılan bir davaya dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/552) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Prof. Fethi Çelikbaş 

1. İstanbul 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesinde 
19 . 11 . 1971 tarihinde tutuklanan Antoin Allah 

Daw adlı bir Lübnanlı'nın davasına bakılmış mı
dır? 

2. Dıvaya bakılmışsa sanığa isnat olunan suç 
nedir? 

3. Mezkûr mahkemedeki 1971/1002 sayılı dos
ya, adı geçen sanığa mı aittir? 

4. Bu davayı alan avukatlar kimlerdir? Bunlar 
arasında Tekirdağ Barosu avukatlarından Yılmaz 
Alpaslan \ a r mıdır? 

5. Bu dava Yılmaz Alpaslan vekâletname almış
sa bu vekâletname hangi tarihte ve hangi noterlikte 
tanzim edilmiştir? Vekâletnamede sanığın ikâmetgâ
hı olarak gösterilen adresi nedir? 

6. Yılmaz Alpaslan hangi nedenlerle tutuklu sa
nığın tahliyesini talep etmiştir? Ve tahliye talebi na
sıl bir karara bağlanmıştır? 

7. Bu davayı alan avukatın savunduğu davanın 
nasıl bir suça taallûk ettiğini bilmemesi mümkün 
müdür? 

8. Avukat Yılmaz Alpaslan bu davadan istifa 
yoluyle feragat edip davayla alâkasını hukuken kes
miş midir? Ve hangi tarihte? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 17 . 5 . 1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 21852 

Konu : Cumhuriyet Senatosunun 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi 
Sayın, Fethi Çelikbas'ın soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hh. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İJgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 2 0 . 4 . 1976 gün ve 8765-8349.7552 sayılı ya
zıları. 

b) 6 < 5 . 1976 gün ve 8765-3749.7/552 sayılı 
yazıları. 

c) 11 . 5 . 1976 gün ve 2Ü543 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş tarafından, İstanbul 
9 ncu Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması devam 
eden bir dava ile ilgili olarak, Bakanlığımıza yönelt
miş bulunduğu yazılı soru önergesinin cevabı, soru
ların soruluş sırası itibariyle aşağıda arz olunmuştur. 

1. 19 , 11 . 1971 tarihinde tutuklanan Lübnanlı 
Anionie Nemet Allah Daw adlı şahsın davasına İs
tanbul 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmakta 
olduğu, 
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2. Adı geçen sanığa isnat olunan suç kaçakçılık 
olup, hakkında 1918 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
delaletiyle 25/3, 58 nci maddelerine tevfikan tecziyesi 
talebiyle 19 , 11, . 1971 gün ve Hz. 1971/35675, esas 
1971/22120 sayılı iddianame ile kamu davası açıldığı, 

3. Mezkûr mahkemenin 1971/1002 esas sayısında 
kayıtlı dosyanın bu davaya ve adı geçen sanığa ait 
olduğu, 

4. Bahse konu davaya sanık vekili olarak, İstan
bul Barosu Avukatlarından Nevzat Özgen ile Orhan 
Aşıcıoğlu'nun katıldıkları, Tekirdağ Barosu Avukat
larından Yılmaz Alpaslan'ın bu davada 24.11 .1971 
tarihinde havalesi yapılan dilekçe ile yalnız sanık An-
tonie Nemet Allah Daw'ın tahliyesi talebinde bulun
duğu, başka işler için bu davaya girmediği, 

5. İstanbul 15 nci Noterliğinin 23 Kasım 1971 
gün ve 31927 yevmiye sayılı umumî vekâletnamesi 
ile avukat Yılmaz Alpaslan'ın, Antonie Nemet Allah 
Daw tarafından vekil tayin edildiği, İşbu vekâletna
mede sanığın adresinin İstanbul Sağmalcılar Ceza ve 
Tevkif ev inde tutuklu olarak gösterildiği, başkaca ad
res bulunmadığı ve vekâletnamenin, Ceza ve Tevkif 
evine sanık tarafından davet edilen Noter tarafından 
tanzim olunduğu, 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının cevabî tezkeresi 
ile bildirilmiş ve önergenin 6 - 7 ve 8 sıra numaraları 
ile sorulan hususlarla ilgili olarak bu yer Cumhuri
yet Savcılığının 6 . 5 , 1976 gün ve 1976/683 sayılı 
yazısı ekinde alınan Avukat Yılmaz Alpaslan'ın tutuk
lu sanık Antonie Nemet Allah Davv'ın tahliyesi tale
bini havi tarihsiz dilekçe, tahliye talebinin reddine 
mütedair mahkemece müttehaz 24 ^ 11 w 1971 gün 
ve 1971/1002-217 karar örnekleri ile mumaileyhin İs
tanbul 9 ncu Adliye Ceza Mahkemesine bu dava ile 
ilgili olarak vermiş bulunduğu 17 . 3 1976 günlü 
dilekçe ve bu dilekçeye cevaben hâkimlikçe verilen 
yazı örneğine ait suretler birlikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahihine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

İstanbul 9 ncu Asliye Ceza Hâkimliğine 
Dosya No: 19733/290 Esas. 

Mahkemenizin 1973/290 esasında kayıtlı dava dos
yasının sanığı olan Antonie Nemet Allah Daw'ın ha
zırlık soruşturması sırasında müdafiliğini deruhte et
mek üzere vekâletini almıştım son soruşturma sırasın
da hiçbir celseye girmemiş bulunuyorum. 

Dosyanın tetkiki ile son soruşturma sırasında sa
nığın müdafiliğini yapmadığıma dair dilekçemin altına 
derkenar yazılmasını talep ederim. 17 . 3 . 1976 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

1973/290 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan mahkeme

mizin 1973/290 esas sayılı dava dosyasında müdafi 
olarak davalara girmediğine mütedair derkenar tale
binde bulunduğundan, dava dosyasının tetkikinde, 
24 . 11 . 1971 tarihli vekâletnamesinin dosyada mev
cut bulunduğu ancak; duruşmalara girmediği anlaşıl
makla işbu derkenar istek üzerine verildi. 1 7 . 3 . 1976 

Başkâtip Hakim 9535 

İşbu suretler ist. 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesinin 
1973/290 esas sayılı dava dosyasındaki dilekçe aslı ile 
bu dilekçe aslına verilen derkenar yazının suretinden 
alınmıştır. 6 . 5 . 1976. 

Resmî mühür 
İmza 

T. C. 
İstanbul 

Dokuzuncu Asliye Ceza 
Mahkemesi Hakimliği 

Esas No: 1971/1002 
Mü. K. No: 1971/217 

Hâkim : E. Hilmi Göker 8742 
Kâtip : Hasan Sever 2400 

Karar 

Kaçak eşya bulundurmaktan sanık olup, 19.11.1971 
tarihinden beri tutuk bulunan Antoine Nemet Daw ve
kili Avukat Yılmaz Alpaslan vermiş olduğu tarihsiz 
dilekçe ile müvekkilinin nakdî kefaletle tahliyesini ta
lep etmekle, C. Savcılığının da mütalâası alındıktan 
sonra evrak incelendi: 

Gereği düşünüldü : 
Suçun mahiyetine, mevcut delilere ve tevkif tarihi

ne göre yerinde görülmeyen tahliye talebinin reddine, 
kararın bir suretinin dilekçiye tebliğine talep gibi ev
rak üzerinde karar verildi. 24 . 11 . 1971 

Hâkim 8742 
Resmî mühür ve imza 

İşbu suret İst. 9. As. Ceza Mah. nin 
1973/290 sayılı dosyasındaki 
aslının aynıdır 6 . 5 . 1976 

Resmî mühür ve imza 
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Yılmaz Alpaslan 
İstanbul 9. Asliye Ceza Yargıçlığına 

Kefaletle tahliye talebinde bulunan: Antoine Ne-
met Allah Daw. 

Sağmalcılar Cezaevinde tutuklu. 
Vekili : 

Avukat Yılmaz Alpaslan 
Çorlu. 

Kefaletle tahliye talebini gerektiren nedenler : 
1. Müvekkilim 19 . 11 . 1971 günü 1918 sayılı Ya

saya aykırı kaçak eşya bulundurmak iddiası ile tutuk
lanmıştır. 

2. İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünce yapılan 
incelemede kaçak olduğu öne sürülen eşyaların CİF 
değerinin 845 TL. olduğu tespit edilerek mahkemenize 
bildirilmiştir. 

3. Müvekkilim Yargıçlığınıza verdiği ifadede bil
dirdiği gibi bu mallar müvekkilime ait değildir. Şir
ketin otobüsü ile seyahat etmek isteyen Fatma isimli 
kadına aittir. Bu konuda elimizde deliller bulunmak
tadır. Bu itibarla ilerde bu husus gerçekleştiğinde, şa
yet müvekkilimin tutukluluk hali devam edecek olursa 
önlenmesi imkâsız maddî ve manevî zararlara uğra
yacağız. 

4. C. Y. U. Yasasının 119 ncu maddesinin aradığı 
biçimde müvekkilim adına tebligat Aksaray Caddesi 
No: 48'de mukim Celâl Alpdoğan'a yapılabilir. 

Sonuç : Yukarda öz olarak belirttiğim nedenlerden 
dolayı takdir buyuracağınız nakdî kefaletle mağduri
yetimizin önlenmesi için tahliyemize karar verilmesini 
dilerim. Saygılarımla. 

Sanık Vekili 
Avukat Yılmaz Alpaslan 

4. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Fakih 
Özlen in, Sivas Yan Açık Cezaevine sipariş edilen ha
lılara dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müf-
tüoğlunun yazılı cevabı (7/556) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı konu ve soruların sayın Adalet 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederim. 

Konya Senatörü 
Fakih Özlen 

1. Sivas Yarı Açık Cezaevi Müdürlüğüne 
3.11.1971 'de parasını peşin olarak ödeyip sipariş etti

ğim ve 135 nci sipariş sırasında kayıtlı 6 model 
x 60 x 60 kalite bir çift kelle halıdan, aradan 5 sene 
geçmesine rağmen bir netice alamadım. Halıların ta
rafıma ne zaman teslim edilebileceğinin lütfen yazılı 
olarak bildirilmesine; 

2. Sipariş akti mahiyetini taşıyan ve tarafımdan 
imza edilen sipariş pusulasının veya varsa taahhütna
menin imzamı taşıyan sayfasıyle birlikte bir suretinin 
dosyama belge olarak konmak üzere gönderilmesine; 

Emirlerinizi saygıyle rica ederim. 

T. C, 
Adalet Bakanlığı 

C.T.E. Genel Müdürlüğü 
M.S.M. 

Konu : Yazılı önerge Hak. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 26 . 4 . 1976 gün ve 3767-8834-7/556 sayılı 
yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Fakih Özlen 
adına, Sivas Yarı Açık Cezaevinde dokunması uygun 
görülen 1 çift kelle halı için, bu müessesece düzenlen
miş bulunan sipariş pusulasının tastikli bir örneği ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Bahse konu siparişi teşkil eden 60X6C kaliteli, 6 
model 1 çift kelle halının, 20 . 3 . 1974 tarihinde 14 
numaralı tezgâha konularak imaline başlanılmış ise 
de. akabinde çıkan af sebebiyle atelye çalışmaları kıs
men durdurulmuş bulunmaktadır. 

18.03 sayılı Af Yasasının cezaevindeki hükümlü
lerin tamamına yakın bir kısmının tahliyesini sağla
mış olması karşısında, tezgâha çekilmiş ve 26 Cm. lik 
kısmı dokunmuş bulunan hali siparişinin ne zaman 
dokunup teslim edileceği belli olmadığı gibi, kesin 
bir tarih verilmesi de mümkün görülmemiştir. Ancak 
yeniden yetiştirilmesine azamî gayret sarf olunan hü
kümlülerin atelye çalışmalarına olacak katkıları nis
petinde, siparişin bir an önce teslimine gerekli çaba
nın gösterileceğini takdirlerinize arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 
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GÜNDEMİ 

68 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 5 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, İzmir'de vu'kubulan müessif uçak kazasına 
dair. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün. AEG, Teiefunken Şirketleriyle yapılan söz
leşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(fi/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair. Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci 
ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil -
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Ta'ksim mey

danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/6î) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bay
ram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/62) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'in, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı proto
kole» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. istanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vükubülan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin dtvam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38). 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibranimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

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

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, yaban
cı devletler ve milletlerarası kurullarla yapılan ant 
îaşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/43) 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A •• İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


