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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Kasım Gü-
!ek; İstanbul Kültür Sarayı yangını münasebe
tiyle Komünist ve Faşist çalışmaların bariz yol
larından birinin büyük binaları yakmak oldu
ğunu, yangınlara karşı gerekli modern tedbirle
rin alınması, kullanılacak vasıtaların kontrolü 
bu gibi binaların sigortalarının milletlerarası 
müesseselere yaptırılması; tarihî eserlerin müze
den çıkarılması gerektiğini ifade etti. 

Kars Üyesi Sırrı Ataiay; memleketin teda
visi mümkün olzmyan siyasi ve iktisadi buna
lımlara sürüklenmiş ve bu yolda devam etmek
te bulunduğunu, bundan kurtulmanın tek çare
sinin Başbakanın ısrarından vazgeçerek yeni 
bir Hükümet teşkili olduğunu, Cumhurbaşkanı
nın bunu sağlayıcı yetkilere sahip bulunduğunu 
bildirdi. 

Tabiî üye Mucip Ataklı; yurtta görülen öğ
renci hareketlerinin Devlet otoritesinin yoklu

ğunu gösteren delillerden biri olduğunu, bu 
olaylar üzerinde hassasiyetle durularak gençle
rin sağ ve sol kamplar halinde birbirlerini ez
melerinin önlenmesi gerektiğini, bunun için 
Parlâmentonun his ve siyasi eğilimlerden sıyrı
lıp meselenin üzerine cesaretle eğilmesi zamanı
nın geldiğini beyan etti. 

Kütahya üyesi Orhan Âkça; büyük bir dep
rem felâketine uğrıyan Gediz'in sekiz ay gibi 
kısa bir zamanda yeniden inşasının iftiharı için
de bulunduğunu, el ve gönül birliği ile halledi-
iemiyecek hiçbir dâva ve meselenin bulunma
dığına en güzel bir misal teşkil ettiğini ifade 
ve bunun diğer .sahalara da teşmil edilmesini 
istedi. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen; memleketin 
içinde bulunduğu sosyal durum, öğrenci hare
ketleri ve bunları doğaran sebeplerle hal çare
leri üzerinde görüşlerini ifade ederek, Devlet 

— 204 — 



C. Senatosu B : 14 

ve Hükümet Başkanları, bütün Devlet kuru
luşları ve başta Parlâmentonun Devleti kurtar
ma gayretlerinde birleşmeleri gerektiğini bil
dirdi. 

Ankara Üyesi Turgut Cebe; harbler ve sair 
büyük hâdiselerin toplumlar üzerindeki + esir
lerinin memleketimizde vahîm sonuçlara •aştı
ğını, cemiyetimizde düşenin tesisi için gerekli 
tedbirlerin alınmadığını beyanla idarecilik ve 
organizatörlüğün esaslarını isalı etti. 

Millî Eğitim Bakanı Vekili Hayrettin Naki-
boğlu; istanbul Kültür Sarayı ile ilgili malûmat 
verdi ve yangının sebep ve saikleri hakkında 
tahkikat neticesinde bilgi verileceğini bildirdi. 

Hükümet adına Ticaret Bakanı Gürhan Tit
rek; yurtta cereyan eden olayların bugün baş
lamadığını, bu hale gelmesinde birtakım mih
rakların teşvikkâr hareketlerinin nüessir oldu
ğunu, demokrasiyi ve Devleti kurtarma yolun
da Adalet Partisine yardımcı olmak gerektiğini 
iddia etti. 

Vazife ile yurt dışına fiden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Os
man Avcı'nın istifasmm kabul edildiğine, asa
leten tâyin yapılıncaya kadar, bu Bakanlığa 
Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç'm vekillik ede
ceğine ; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakam Turhan Bilgin'in dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
edeceğine; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Genç
lik ve Spor Bakanı ismet Sezgin'e, dönüşüne 
kadar, Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik edeceğine; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşü
ne kadar, Tarım Bakanı ilhami Ertem'in ve
killik edeceğine; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a, dönüşüne ka
dar, İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakib-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in; istanbul'
da zuhur eden kolera salgını ve neticeleri hak
kında Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko-
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misyonu kurulmasına dair önergesi, okundu ve 
gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; bir süreden 
beri devam etmekte bulunan öğrenci olayları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi okundu ve 
gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; uzun süre
dir devam eden öğrenci olaylarının nedenleri
nin kaynaklarını öğrenmek, mevcut aksaklık
ların giderilmesi çarelerini aramak ve bu ko
nularda Üniversite ve Yüksek okullar yöneti
cileri ile Hükümetin tutum ye sorumlulukları
nı tesbit etmek üzere Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi okundu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Tabiî Üye Fahri özdilek ve arkadaşlarının, 
TRT'nin Anayasanın öngördüğü statüsüne ve 
kuruluş Yasasının belirttiği amaçlara uygun 
olarak görevini yapabilmesini sağlamak ama-
ciyle Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu kurulmasına dair önergeleri okundu, ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

içel Üyesi Lûtfi Bilgenin; Gülnar Belediye
sinin gecekondu önleme bölgesi inşaatında vu
kuunu haber aldığı yolsuzluklar hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi okundu, gereğinin ya
pılacağı. bildirildi. 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan kredi 
Anlaşması konusunda araştırma yapmak üzere 
kurulan Komisyonun çalışma süresinin bir ay 
daha uzatılmasına dair mezkûr Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi okundu ve istek kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'ın, THY. Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması istiyen önergesi üzerin
de önerge sahibi bir süre konuştu. 

10 Aralık 1970 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşime saat 18,52 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Madt Zcrett Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 
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SORULAR 

Yazdı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, vefat eden Kütahya Azot Sa
nayi Fabrikası Savunma Uzmanına dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderil
miştir. (7/709) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoyıın, sığır vebalına dair, yazık 
çoru önergesi Tarım ve Ticaret bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7, 710) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Hürriyet Gazetesinin 13 Ka
sım 1970 tarihli nüshasında neşredilen bir fo

toğrafa dair yazılı soru önergesi İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/711) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul ili smırîarı içindeki 
belediyelerde yapılan teftişlere dair, yazılı soru 
önergesi içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/712) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, gemi müiaahhitlerine kredi te
minine dair, yazılı soru önergesi Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/713) 

G. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoîey'in, istiklâl Madalyalı muha
rip gazilere dair, yazılı soru önergesi Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/714) 

2. — GELEN KÂĞİTLAR 

Tezi'e re 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-

sar Üyesi Ahmet Earayiğit'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/947) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü) 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 14 ncü 
Birleşimi açıyorum. 

4. — DEMEOLEE VE SÖYLEVLER 

1. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekalanr,i; 
gençlik olayları ve İstanbul Kültür Sarayı yan
gını hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce gün
dem dışı söz talepleri var. Gündem dışı konuş
maların Genel Kurul çalışmalarımıza bir renk, 

— 206 — 



C. Senatosu B : 14 10 . 12 . 1970 O : 1 

bir cazibe kattığı kanısındayım. Ancak gündem 
dışı konuşmaların gündemi istilâ etmemeleri de 
lâzımdır. Aksi takdirde gündemde yer alnın 
konuların biran evvel intacedilmesi mümkün ol
maz. 

Bu itibarla bugün gündem dışı söz talebetrniş 
olan 5 arkadaşımdan her birisine seyyanen 8 er 
dakikalık bir konuşma süresi veriyorum. Su 
süre zarfında sayın üye sözünü bitirmediği tak
dirde, bitiremediği takdirde devamını Genel Ku
rulun izni ile mümkün kılabileceğiz. Saygıla
rımla sunarım. 

Söz sırası Sayın Ankara Senatörü Bekata'mn, 
Sayın Bekata'mn gündem dışı konuşma talebi 
13 ncü Birleşimden günümüze intikal etmiş ve 
bugün de yazılı müracaati ile bu talebini yenile
miştir. Talebin konusu zannederim; günün olay
ları. Kültür Sarayı, yangını. 

Buyurunuz efendim. 

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

Memleketimizde cereyan eden ve hepimizi 
üzen olayların anlamını kısaca eleştirmek ve 
Kültür Sarayı yangınının bu olayları sembolize 
eden karakterini birkaç cümle ile belirtmek için 
söz aldım. 

Konuşmamla, bütün senatör arkadaşlarımın, 
millî vicdana uygun düşecek duygulariyle bir 
bağlantı kuracağımı umuyorum. 

Geçenlerde Ankara'nın bir köyünde idim. 
Her partiden ve tarafsız vatandaşlarla konuşu
yordum. İçlerinden gün görmüş biri, (Hıfzı 
Bey bizleri sahipsiz bıraktınız) dedi. 

Ben, (Demokraside memleketin sahibi sizler
siniz, vatandaştır) cevabını verdim. Birbirlerine 
baktılar ve güldüler. Sözlerimi yaşlı, vatandaş 
şöyle karşıladı : (Peki biz sahip isek sizleri 
Meclise ne diye gönderdik?) işte her şey bu 
veciz sözün içinde gömülüdür. 

Evet sayın arkadaşlarım biz iktidar ve muha
lefet olarak, bir kelime ile Parlâmento olarak 
ve Hükümet olarak Milletin ve memleketin dâ
valarına, sorumluluğumuzu iyi bilerek tam sahip 
çıkarsak Farlâmento dışı eylemler ve direnmeler 
haklı mesnet bulamazlar. 

Vatandaş, kendisini sahipsiz kalmanın hüsra
nına kaptıramaz. 

Milletin belli başlı meseleleri, Meclislerin 
içinde ve Hükümet olarak gerçek sahiplerini bu

lursa, bu meşru sahiplere karşı dısarda gayri 
meşru sahipler itibar görmezler, 

Evet sayın arkadaşlarım; bugün Türkiye 
ciddî huzursuzluk, güvensizlik ve hattâ anarşi 
içindedir. 

iktidar kanadından Sayın Ziya Termen, 2 
gün c-nce huzursuzlukların Devleti tehdideder 
mahiyet aldığını burada belirtti. Ve muhalefeti 
işbirliğine çağırdı. 

Bunalımın nedenleri ve giderilme çaresi hak
kında Sayın Termen'in ileri sürdüğü görüş şu
dur : (Yeni Anayasamızın getirdiği, hürriyetler 
çok fabladır ve banalım bundan doğmaktadır. 
Şu halde memlekette huzura sağlıyabilmek için: 
Fikir hürriyetini, basın hürriyetini, üniversite 
muhtariyetini, TRT özerkliğini elbirliğiyle kısıt-
lıyalım. Ve bâzı Anayasa müesseselerinin 
yetkilerini, daraltalım) diyor. Sayın Termen. 

Oysa; asıl bunlar yapılırsa huzursuzluk büs
bütün bacayı, da sarar. 

Çünkü, bunalımın gerçek nedenleri ekono
miktir, sosyaldir, siyasidir, Anayasayı ve Dev
let yönetimini yanlış anlamaktır. Ve nihayet 
Hükümetin kanunları, hâkim kılamıyan güçsüz
lüğüdür. itibarlı otorite eksikliğidir. 

Bugün memlekette görülenleri bir yangının 
dumanına benzetebiliriz. Ceza tedbirleriyle bir 
süre için dumanı savurabilirsiniz. Ama bununla 
ateş söndürülmüş olmaz. 

Eıı ateş, yani gerçek neden milletin çözüm 
bekliyen sosyal ve ekonomik dâvalarıdır. Mese
le, bu dâvaları cesaretle ele alıp çözebilmektedir. 

Bugünkü Anayasamız bu meseleleri çözmek, 
Türkiye'de sosyal adaleti ve sosyal güvenliği, 
yani millî huzuru getirmek için sosyal karakter 
taşır. 

Görülüyor ki; Anayasa asgari müşterektir. 
Böyle olunca hepimiz Anayasayı uygulama

da, takipte birleşmeliyiz; tahripte değil. 

Değerii arkadaşlarım; burada geçen Salı 
günü burada yapılan iki komama aracındaki tu
tarsızlığı da belirteceğim; 

Bayın Termen, hürriyetlerin fazlalığından 
şiddetle şikâyet etti. 

Oysa Hükümet adına konudan Sayın Bakan 
Gürhan Titrek ise aynen şunları söyledi: 

(Türkiye bugün hürriyetlerin en ileri nokta
sındadır. 
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Türkiye'deki olaylar, bütün demokrasilerde 
olmaktadır. 

Bizler bundan şikâyetçi değiliz. 
Sisler de tedirgin olmayınız.) 
Demek ki; Hükümetin görüşü tam tersine

dir. 
Görülüyor ki Sayn Termen boşuna telâş et

miş. Çünkü Hükümetin hürriyetlerden ve olay
lardan bir şikâyeti yokmuş. 

iki görüş arasındaki bu hazin tutarsızlığı da 
gösterdikten sonra ben, milletin ortak şikâyetle
rini birkaç kelimede özetliyeceğim: 

Türk ekonomisi bozulmuş, istikrar kaybol
muştur. Vatandaş ciddî sıkıntı ve şikâyetler 
içindedir. Toplum sosyal çalkantı; demokrasi 
siyasal çalkantı içine sürüklenmiştir. 

Varlığın güveni kalmamış; yokluğun temi
natı sağlanamamıştır. 

Öldürülen 20 ye yakn gencin katilleri bile ya
kalanamamış, asayişsizlik dağdan şehre inmiştir. 

Gençlik kuruluşları düşman karargâhları ha
line sokulmuş, Ankara'nın göbeğinde gece - gün
dük silâhlı çatışmalar günlük âdi vakalar ha
line gelmiştir. 

2 yıl önce yine bu kürsüden : 
(Dün Devletin içinde hukuk arıyorduk. Bu 

böyle giderse yarın Devleti arar duruma girece
ğiz) demiştim. 

Bugün vatandaş, Hükümeti arar duruma gir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi, istanbul'da 
yanan Kültür Sarayı olayını, bugünkü Hükümet 
yönetiminin tipik bir örneği olarak konuşmama 
bağlıyacağım : 

Modem ve lüks Kültür Sarayı 23 yıllık emek 
ve sabır sonunda, arsasiyle birlikte 200 milyonu 
aşan paraya mâloldu. 

Bina içinde yangına karşı yeterli su deposu 
ve fennî yağmur tesisatı var, fakat düğmeye 
basan yok. 

Yangım sahnede boğacak ve sirayet ettirmi-
yecek çelik perdeler var, bunları indiren yok. 

Bahçede 500 tonluk su haznesi var; kullanan 
yok. 

Daha ence resmî uyarmalar var, aldıran yok. 
200 milyonluk millî servet sigorta bile edil

memiştir. 
Dördüncü Sultan Murad'm müzedeki büyük 

kıymet taşıyan eşyası da yangından yok yere 
heba edilmiştir.. 

10 . 12 . 1970 O : 1 

Eğer binada mevcut 60 tonluk mazot deposu 
da ateş alsaymş, bütün semt yanacakmış... 

işte Hükümetin çalışmaları da tıpkı buna 
benziyor. 

Bu münasebetle bir zihniyeti itham edeceğim 
ve bir genel uyarmada bulunarak huzurunuzdan 
ayrılacağını. 

(En modern binaların ve en lüks koltukların 
içlerini doldurmak kolaydır, fakat bu bir ma
rifet değildir. 

Marifet vazifenin bütün gereMeriniı: millî 
sorumluluk duyguları içinde, eksiksiz yerine 
getirilmesidir. 

Artık büyük gerçekleri görebilmek için acı 
olayların ve önliyemiyeceğimiz yangınların çık
masını beklemiyelim. 

Aksi halde ve bir kere yangın çıktıktan son
ra koca Sultan Murad'ı bile kurtaramadığımız 
meydandadır.» 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in; İstan
bul Kültür Sarayı yangını, yurt içindeki hu
zursuzluk ve bunların sebepleri hakkında de
meci, 

BAŞKAN — Sayın Bekata tam 8 dakika 
iç anisinde sözünü bitirmiştir. Demek ki, Baş
kanlığın 8 dakikalık süre tahdidi bu işe kifa
yetli gelmektedir. 

Sayın Ekrem özden de 13 ncü Birleşimde, 
«Bugünkü oturumda son zamanlarda vukua 
gelen büyük yangınlar ve öğrenoi olayları hak
kında Hükümetin dikkatlini çekmek için gün
dem dışı ve kısa bir süreye münhasır olarak 
söz verilmesini saygılarımla rica ederim» de
mişlerdi. Bugün de aynı talebi tekrar etmiş
lerdir. Buyurunuz. 

EKRSM ÖZDEN (tatıambul) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; dünyanın en güzel 
şehirlerinden birli olduğunda hiç şüphe edıü-
rniyen istanbul'da Kültür Sarayının yanması 
bütün vatandaşların derinden yüreklerini yak
mış ve hepimizi ağlatmışlar. 

Böyle bir yangın felâks'ti istanbul'da çok
tan beri görülmemişti. Filhakika 1933 te 
Adiliye Sarayı yandı, ondan sonra Güzel Sanat-
l?.r Akademisi binası yandı, simdi de Kültür 
Sarayı kül oldu. Üsküdar Adliyesi de yan
mıştı. 
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Bunların mesulleri kimlerdir? Bunların 
mesulleri odacılar, ufak memurlar mıdır? 
Maalesef koca koda feîakeitlenin mesuliyettin! 
küçük memurların me'sıılliyetler'ime, küçük me
murların sırtlarına yüklemekten ^evk alıyo
ruz. Bu adetlimiz çok kötüdür. Asıl mesul, 
hükümetlerdir. Hükümette vazife alan mesul 
Bakandır, işlere müsamaha eden, vazifelerin 
ciddî olarak yerlini bulmasını denetlemiyen 
bakanlar mesuldür. 

'Biz 'bunları bırakıyoruz, gücümüz yettiği 
kadar küçük memurlarla uğraşıyoruz. Ya
zıktır. Sigortalı değilmiş. - Açılısından yanma
sına kadar uzun bir müddet geçiriliştir. Neden 
Bakan bu £§le meşgul olmamıştır? Bu kadar 
felâketler, milyonluk zararlar Hükümeti 
'hâlâ gaflet uykusundan uyandıramamıştır. 

istanbul'da böyle yangınlara namzet çok 
binalarımız var. Birkaçını sayalım : Eski Be
lediye binası, şimdiki Konservütuvar, ahşap
tır. Onun ötesinde Eminönü Belediye binası. 
eski Maaıüıf Nezareti, Topkapı Müzeci, Dolma-
(baihçe Sarayı, Bakırköy Kaymakamlığı, Fatıüh 
Kaymakamlığı, Belediye [binası V3 bütün sı
namalar, tiyatrolar... 

Bunlardan başka üniversitede, Adliye Sa
rayında .yangına karşı ciddî te'dibirler alm-
mamıstıi'. Üç kova su ve küçük bir iki kaz
madan ibaret olan göz boyacılığı yangın ted
birleri büyük meseleleri halleder kifayette de
ğildir. 

Bir do itfaiye meselesi var. Yalgından 
sonra ilgili memurlarla temas ettim, itfaiye
nin perişan halini anlatıyorlardı. Hor'tumlar 
delik - deşik, suların yarısı yollarda, yangı
na değil yollara yarıyor. Böyle biir itfaiye is
tanbul'da yangın söndürenıez. Meydanlarda 
havuz yapmak marifet değildir. Görünmiiyen, 
fakat lüzumlu olan işlere el uzatmanın kişiye 
yararlı olamıyacağı düşüncesi her fikrin üs
tünde kaldıkça bunları balledemeyiz, işler 
teblikeye girer. Bu yanan saray sadece istan
bul'un değil, bütün Türkiye'nin kültür haya
tının kalbi idi. Bundan mahrum kaldık. Yüz 
milyona yakın bir zarar giderilecek. Fakat 
asıl zarar Kültür Saraysız geçecek zamandır. 
Bu zamanın ne kadar olacağım ve nasıl telâfi 
edileceğimi bileımilyoruım. 

Müzelerden dışarı çıkan eşyaların yanması 
da bir felâket olmuştur. Kim buna müsaade 

etmiştir? Hangi Bakan imza koymuştur. Ben
ce bu mesuldür. 

Halktan yardım işi şimdi bir marifet halim
de oribadadır. Hem görevinizi yerine getirmi
yorsunuz, hem halkın milyonlarının heba ol
masına sebebiyet veriyorsunuz, üstelik ceza 
olsun diye zararın ödenmesini haliktan istiyor
sunuz. Bu ne garip bir şeydir? 

Bu bağışa ön ayak olanlar evvelâ bu yangı
na sebebiyet verenlerin yakalarına yapışsın
lar. Beyoğlu Kaymakamı zamanında tehlikeyi 
resmî bir yazı ilie ilgililere bildirmiştir. Bu 
yaz?, gazetelerde neşredildi. Bu idareci, bu 
uyanık arkadaşa kürsüden teşekkürü bir borç 
bilirim. Fakat bu ve buna benzer irşatları na
zara almıyan görevlilere de lanetlerimi bildir
mek isterim. 

Bakınız istanbul itfaiye Müdürü Sayın Ta
rık özavcı ne diyor; 9 . 12 . 1970 tarihli 
Hürriyet Gazetesindeki beyanatı facianın na
sıl bir ilgisizlik yüzünden vukuageldiğini an
latmaktadır. Diyor ki burada : «Yangın o an
daki idaresizlik, ihmalden çıkmıştır, içinde 
her zaman 10 itfaiyecinin bulunması gerekir
ken, koca binada oradan, buradan toplanmış 
3 itfaiye eri elbette yanığını önliyemezdi. Ve 
sonra birleştik, toplantılar yaptık, nerede han
gi itfaiye neferleri bulunacak, ne gibi vazife
ler yapılacak, bunları oturduk görüştük, ko
nuştuk, hiç nazarı itibara alınmadı.» Yazı bura
da. Binaenaleyh idari mesuliyet Bakana kadar 
gidiyor. 

Sayın arkadaşlarım; zamanın kısa olması 
itibariyle ben sözümü diğer meseleye aktarma 
edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bugünkü 
ortam ve öğrenci olaylarına geliyorum. 

Türk gençliği bugün ikiye bölünmüş du
rumdadır. iki taraf birbirimıe kıyasıya el uza
tıyor. Silâh çekiyor, ölümler birbirini takibe-
diyor, zabıta dolayisiyle Hükümet bir tara
fı tutar görünüyor. Bu durum pek acıklı bir 
şekli meydana getiriyor. Hükümet böyle taraf 
tutarak değil, kanun ve nizamı hakkiyle tat
bik ederek idareyi yürütmek mevkiinde oldu
ğunu unutmuş (gibidir. 

Arkadaşlar, buıgün demokratik rejimi mu
azzam bir felâketin eşiğinde gördüğümü ifade 
etmek isterim. Bu sözlerimi hiçbir suretle parti 

— 209 — 



C. Senatosu B : 14 10 . 12 . 1970 O : 1 

propagandası, şu veya bu şekilde bu kürsüden 
ifade ediliyor diye bir düşünceye sapmamanızı 
rica ederim. Yegâne düşüncem kendi duy
duklarımı, kendi hissettiklerimi bu kürsüden 
ısizlere ve millete aktarmaktan ibarettir. 

Ayırıcı; birbirine düşman edici tohumlar he
nüz filiz vermeden bu yangını süratle söndür
meye mecburuz. Vazife iktidara düşüyor. Ta
rih önünde ağır bir mesuliyetin altında oldu
ğunu anlıyarak meselelere el koyması lâzımge-
liyor. 

Muhterem senatörler, Türk gençliği birbirini 
boğazlarken Meclisler olarak, hükümet olarak 
seyirci kalınması affedilir kusurlardan değildir. 
Fakat Türkiye'yi idare etme mevkiinde olanlar 
karma karışık bir duruma girmişlerdir. Beri 
taraftan da hükümet büyük bir acz içinde, pe
rişan hakledir. Misakı Milli çizgisi içinde Tür
kiye'yi teşkil eden Türk milleti; memuru ile, 
emeklisi ile, esnafı, işçisi ile, çiftçisi ve gençli
ği ile, tüccarı, üniversitesi ile, serbest meslek 
sahipleri ile, hülâsa bütün kısımları ile büyük 
bir buhran, derin bir rahatsızlık içindedir. Bu 
rahatsızlıklar, bu güvensizlikler, bu gelecekten 
ümitsizliklerin sebepleri nedir? Bu geniş çapta
ki buhrana kim sebebiyet vermiştir? Memura 
hakkım vermez, maaşım keserseniz, emekliyi 
düşünmez onu muhtaç durumda bırakırsanız, 
gençlik problemlerini çözecek yaygın ferahlatı
cı çareler, tedbirler getirmezseniz, üniversite 
ıslahatına, toprak reformuna önem vermezseniz, 
vergi adaletini temin etmez, zengini fakiri bir 
tutarsanız ve bir kelime ile sosyal adaleti, Ana
yasanın istediği sosyal adaleti teminden uşak 
bulunur, bundan kaçarsanız, tabiatı ile. buna
lım böylece son haddini bulur. Ve buna yeter 
denildiği zamanda, diyen veya- diyenler vatan
daş indinde haklı olurlar. 

Anayasamızın dediği gibi: Kaderde kıvanç
ta, tasada ortak ve bölünmez bir bütün halinde 
millî şuur ve ülkeler etrafında toplanan Türk 
milleti bu şekilde yaşs^ıak mutluluğuna ermiş 
ike".ı, bu birlik, beraberliğin bozulmaya yüz tut
tuğunu görmek ve içinde yasamak bana acıla
rın en büyüğü geliyor, 

İbarenin başında bulunanları her fırsatta 
uyarmaya çalışmış, elbirliği yapmaya teşvik et
miş bulunuyoruz. Fakat iktidarı ellerinde tu
tanlar bu istidadı göstermemişlerdir, Demokra
tik rejimde başta kalmanın muvakkat bir za

mana mahsus olduğu düşüncesi hâlâ kafalarda 
yer edememiştir. «Ben yaparım, ben bilirim, 
kimseye danışmam, ben ekseriyetteyim, ben çe
kilmem, ben kuvvetliyim, ben sandıktan çıktım, 
bsn, ben..» denildikçe işler bu noktaya gelir. 
Beyle bir ısrar, böyle bir inat memleketi felâ
kete, belirsiz idarelere götürür. Bundan da vaz
geçilmelidir. 

'Sayın Termen Salı günü bu kürsüden bâzı 
güzel şeyler söyledi. Hepsi değil. El uzattı. Biz 
de kendisini hoşgördük ve daima söylediğimi
zin bir ifadesini bu beyanda bulduk. 

BAŞKAN — Sayın Özden, bir dakikanızı 
rica ,edeyim. Devam edecekse Grenel Kuruldan 
muvafakat alayım. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
ken, müsaade ederseniz bir sayfa kaldı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) —- Bu yeni bir 
ümit, yeni bir ışık idi. Fakat arkasından Sayın 
Titrek hükümet adına söz alıp tenkidlere ce
vap verince, hayal kırıklığına uğradım. Sayın 
Titrek herşeyi yine Başbakana bağladı. O isti
fa, ederse Hükümet düşer dedi. - Yani ancak, 
bu işle olur meseleyi düzeltmek, öyle anladım -
Birlik, beraberlik, müşterek meseleler hiç bun
lara, tatbikatına yanaşmadı. Eğer, sizler Sayın 
Demireiin istifasını bekliyorsanız çok aldanır
sınız. Çünkü, Demirel koltuğu bırakınca neler 
olacağını düşünmekte ve hesap vermenin deh
şeti altında buna yapışıp kalmaktadır. 

(«Nereden biliyorsunuz» sesleri) 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Aksini iddia 

eliyorsanız, buyurun kürsüden söyliyebilirsiniz. 

REFET HENDEĞİ (Samsun) — Tabiî, tas
vibe bük söylediklerini yerden göğe kadar. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. Ama bu sözünüzü teminat adde
derim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hailbuki, 27 
Mayıs İhtilâlinden evvel iktidarda bulunan, is
tifa etmesini bilse idi ve hukuka bağlı, Demok
rasiyi sayan bir hükümet gelse idi, o zaman De
mokrat Parti daha uzun seneler iktidarda kala
bilir di. 

İşte, yakın mazinin bu olayından da ders al-
mıyanlar, aynı günlerin yaşandığının farkında 
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değillerdir. Sayın Titrek bir hükümetin düşme
si ioin sadece Başbakanın istifa etmesini değil, 
daha başka yolların da mevcıidolduğunu elbette 
bilirler. Bu yollara müracaat etmeden hareketin 
Başbakandan gelmesini istemek, bugünkü man
zaraya göre pek safdillik olur ve şahısları me
suliyetten kurtarmaz. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi baharken bir 
iıki noktayı daha açıklığa kavuşturmak isteri'-.?.. 

Düne kadar A. P. nin içinde bulunmuş Sa
yın Senatör Bikeçligil ve Sayın Senatör Akyü-
rek'in basında çıkan istifa yasılan idarecileri 
uyarmaya, uykularından uyandırmaya kâfi olsa 
gerektir. 

NAHÎT Al TAK (Çanakka'e) — Feyzioğlu'-
nun beyanatı da var jyazatede, 

EKREM ÖEDSN (Devamla) — E-jimin bu 
hükümet elinde çatırdadığım duymuyor, hisset
miyor musunuz? A. P. li senatör ve milletvekil
lerinin başkanlarına ve etrafındakilere, «Artık 
yeter» diye bağırmalarının samanı gelmiştir, 
geçiyor. Kesin bir sonuç alırsanız şerefi yire si
zin, rahatlığı da bütün milletin olacaktır, 

Saygılarımla. 

3. — ('umlıurhasl-nnınca S. V. Osm"-». Kül;-
saVın; yurdun 1.070 -j/dnıda ir iv dr hul unda.oa 
manzara ve suheplfri Uf dnrııvm)! amrıudh ^İtil
mesi vollanna dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Osman Koksal, «10 Ara
lık 1970 günü Genel Kurul toplantısında gün
dem dışı söz istiyorum. Saygılarımla^ diyor. 
Konu Türkiye'deki bunalımlar hakkında, Bu
yurunuz, 

Sayın Koksal'dan sonra Sayın Hüsnü Dikeç
ligil konuşacaklar, başka yok. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S, 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; sorum
lular dısarda, Parlâmento kürsülerinde çeşitli 
çarelere başvurulmasını ileri sürüyorlar. Sanı
rım, 1970 Türkiye'sinin manzarasından tedir
gindirler. Sorumluları tedirgin eden 1970 Tür
kiye'sinin manzarası nasıldır? Türki^/e bu man
zaraya nasıl getirildi? Kimler sorumludur? Bu 
soruların değerlendirilmesi sonucunda tutarlı 
çareler kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Ben gündem dışı 5 - 6 dakika konulma sü
resi içinde bu soruları cevaplandırmaya ve baş
vurulacak çarelerin neler olabileceğini açıkla
maya çalışacağım. 

1970 Türkiye'sinin manzarası; 1970 Türki-
yesi tarihsel mücadele ortamı içerisine itilmiş
tir. Mücadele, idare edenler - egemen sınıflar -
emperyalizm üçlü ortağı ile halk arasındadır. 
Çatışma bağımsızlık, Atatürk ilkeleri ve sömürü 
düzen dolaylarında kızışmaktadır. Üçlü ortak sö
mürü düzeni sürdürmek, halk ise değiştirmek 
amaçlarım gütmektedirler, Oysa, iki taraf da 
hedeflerini iyi seçmişlerdir. Sömürü düzenin 
sürdürülmesi, Atatürk ilkelerinin insafsızca kı
rıp geçirilmesi ve uyduluğa kayış ile; sömürü 
düzenin değiştirilmesi ise; bağımsızlığın sağlan
ması ve Atatürk ilkelerinin canlı tutulması ile 
olabilir. Haîkm giriştiği mücadeleyi en iyi mâ-
nalandıran İkinci Kurtuluş Savası sloganıdır. 
ikinci Kurtuluş Savaşına gıdasızlıktan, anası
nın memesinden süt bulamıyan beşikte çocukla
rın ağbyarak katılması yadırganmaz da, deli
kanlılıkta katılması neden yadırganır bilemem? 

Türkiye bu manzaraya nasıl getirildi, kimler 
sorumludur? 27 Mayıs İhtilâlinin Türk halkı
nın topyekûn kalkınması, aydınlığa ve refaha 
kavuşması amacı ile getirdiği Atatürkçü, sos
yal, devrimci ve halkçı Anayasa bir tarafa itil
miş, örselenmiş ve egemen sınıflar, emperyalizm 
çıkarlarını sağlıyan sömürü düzeni sürdürme 
uğraşı içine girilmiştir. Bu uğurda Atatürk il
keleri insafsızca baltalanmış, dışa bağlılık fü
tursuzca artırılmıştır. 1970 Türkiye'sini bugün
kü. manzaraya ulaştım bu durum olmuştur. Oy
sa Anayasa bir tarafa itilmeyip, özellikle sos
yal, ekonomik ve kültürel düzeni kurulmaya ça
lışılsa idi, 1970 Türkiye'sinin manzarası hiç de 
böyle olmıyacaktı. Bizden sonraki kuşaklara da 
dengeli bir aşama sağlanmış olacaktı. 

Toplumlar geriye gitmezler, yerinde de say
mazlar. Anayasalar, toplumun ilerleyişine ayak 
uydururlar. Yürürlük görnıiyen 27 Mayıs Ana
yasası samimi olarak bugün yürürlüğe konsa 
dahi, toplumun özlemlerine, her yönü ile kesin 
olarak cevap vereceği şüphelidir. Oysa biz, top
lumun oluşum temposunu bile ağır buluyoruz. 
Sonuç nereye varacaktır? Taraflarda bir yu-
nrışama görülmüyor. Emareler çatışmanın git
tikçe şiddetleneceğini gösteriyor. Elbetteki bu 
çatışmanın bir galibi ve bir de mağlûbu olacak
tır, Ancak, idare edenler, halk çatışmalarında 
ayrüîksıs idare edenler tarafı mağlûbolmuştur. 
Bonucun samanı ise, şimdiden kestirilemez. 
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İleri sürülen çareler; idare edenler ve edi
lenler içinden akılcı ve tarihsel olayları iyi de
ğerlendirenler, tutarlı çareler ileri sürüyorlar. 
Ama, yangına körükle seğirteııler de var, Bu 
seğirtenler hızlarını iktidardan ve çıkar çevre
lerinden alıyorlar. Bir Bakan, 1960 tan önceki 
söylenmiş bir sözü tekrarlıyor : «Karınca gibi 
ezeriz.» Elbetteki bu söz. Hükümetin gelecek
teki tutumuna ışık tutuyor.. Geçmişteki sözleri 
tekrarlıyanlar veya benimsiyenlere, geçmişi de 
iyi değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Kara 
tedbirler, iktidar - hükümet değişiklikleri, «Ka
rınca gibi ezmeler»: idare edenleri kurtaracak 
çareler değillerdir. 

Tutarlı çareler : 
Bizim görüşümüze göre tutarlı çareler şun

lar olabilir : İdare edenler, egemen sınıflar, em
peryalizm ortaklığından ayrılmalı halk tarafı
na geçmeli, sömürü düzenini ciddî devrimlerle 
değiştirmeli ve gerçek demokrasiyi kurmalıdır
lar. 

Bilmem özetlediğimiz bu tutarlı çarelere il
tifat edilir mi? 

Saygılarımla, (Soldan ve ortadan alkışlar) 
i. — Kayseri Üyesi Hnsv.il DiJ-ieçligil'in: ta

rihî eserlerin korunmasında âzami dihlıat ve has
sasiyet gösterilmesine, Türk Ocağı merlez ve bi
nasının zabıtaca işgal altında tutulmasına son 
verilmesine dair demeci 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Hüsnü Dikeç-
ligil'de. 

«1. Tarihi eserlerin korunması., 
2. Türk Ocağı merkez biııasmııı durumu 

hakkında gündem dışı konuşmak istiyorum. Mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim» demiş
lerdir. Buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem Başkan, teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, benim üzüntüm şu : 
Türkiye'de hâdiseler oluyor, mesulü bulunmu
yor, mesulü cezalandırılmıyor, onun için de hâ
diseler tevali ediyor. Eğer hâdiseler zuhur et
tiği zaman mesulleri bulur da tam mânasiyls 
cezalandırılırlarsa elbette ki, hâdiselerin de te
valisi de azalır kanaatindeyim. 

Şimdi, Türkiye'de bir Millî Eğitim Bakanlı
ğı var ve bu Bakanlığa bağlı bir de 
kültür müsteşarlığı var. Hattâ Kültür 
Bakanlığı da kurulacak. Ama, buna 
mukabil tarihi zengin bir millet var. 
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Tarihî zenginliği olan bir milletin tarihî 
servetlerini, mirasyedi gibi harcıyan bir tutum 
da var. Beyefendiler, dünyanın hiçbir yerinde 
bir tiyatro temsil edilirken, - bana göstersinler 
ve bîr misal versinler. - tarihî eserler müzeden 
çıkartılıp, oraya götürülmez. O tarihî eserler 
orada seyredilir, orada bakılır ve icabediyorsa 
onun benzerleri yapılarak oraya konulur. Şu 
Millî Eğitim Bakanlığının mesuliyetsizliğine 
bakm ki, oradaki IV ncü Murat'a ait eşyalar 
çıkıyor, Kültür Sarayına gidiyor, yangın olu
yor ve yanıyor. Buna Mm yazılı emir vermiş
tir? Ben bunu istiyorum, bir. 

Kültür Müsteşarı nasıl buna imza atıyor? 
iki. 

Bir daha yapılabilir, istemem gönlüm razı 
değil. Çünkü, Türk Milletinin, fakir fukaranın 
parası ile meydana gelmiştir o eser. 50 - 100 
milyon sarf edersin ama, nerden? Devletin ha
zinesinden. Ama acaba o tarihî eserleri bir da
ha yerine koymak mümkün müdür? Dördüncü 
Murat gibi bir şahsın eserlerini tekrar yerine 
koymak mümkün mü, buna imkân var mı? 
Şimdi, bu nasıl bir mesuliyetsiziktir? Bence, 
buna müsaade eden Bakan mesuldür. Başta 
bulunan Sayın Başbakan böyle bir Bakanı me
sul addedip, hattâ böyle bir Bakanı yerinde 
dahi tutması doğru değil. Kanaatim bu. 

ikincisi; eğer bakanın emri ile değil de 
Kültür Müsteşarlığının müsaadesi ile çıkmışsa, 
o Kültür Müsteşarının cezalandırılması lâzım
dır. Eğer, Kültür Müsteşarı değil de, Müze 
Müdürü buna müsaade etmişse, Müze Müdürü
nün cezalandırılması lâzımdır. Siz böyle hâdi
seler olacak, buna müsamaha ile bakacaksınız, 
ondan sonra da Türkiye'de hâdiseler tevali et-
miyecektir, diyeceksiniz. Bu mümkün değil. 
Hükümet olmanın sim bu. Hükümet mesulle
rin yakasından tutar cezalandırır. Ondan son
ra da hâdiseler tevali etmez ve Devlet otorite
sini aşağı kademelere duyurur. Bu olmuyor iş
te. Yazık değil mi buna?.. Kültür Müsteşarlı
ğı var, Millî Eğitim Bakanlığı var. Bu, dünya
nın hiçbir yerinde görülmüş değil. Eğer varsa, 
hangi Batı memleketinde böyle tiyatrolar oy
nanırken, müzeden bir tarihî eser oraya gitmiş
se, söylesinler. Yok beyefendiler, bu olmaz. Me
sul bulunmalı ve aranmalıdır. Birinci konum 
böylece bitiyor. Bunu üzüntü ile karşılarım. 
Bu tarihî bir meseledir, affedilemez, edilmeme-
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si de lâzımdır. Arkadaşlarımın da kendi grupla
rı arasında bu mesulleri arayıp bulması ve sor
guya çekmesini de gönlüm arzu etmektedir. 

İkinci mesele arkadaşlar; ben hoca olarak 
Türk çocuklarının birbirlerini yemesine taraf
tar değilim. Dikkat buyurursanız Bayram Ga
zetesinde ve bir de geçen gün televizyonda 3 
gençlik teşekkülü başkanları bir araya getiril
di ve konuşturuldu. Zamanımız müsait değil, 
bunun tahlilini yapacak olursak çok hâdiseler 
meydana çıkar. Biz Atatürk devrinin nesliyiz. 
Bize bir millî ruh, millî ülkü, millî ideâl veril
miş, Türk Milletine güven duygusu aşılanmış
tır. Boştur çocuklar. Ve kültür ocaklarında, 
okullarda bu yuğurulmuştur. Gerek İstiklâl 
Mücadelesinde, gerek Çanakkale'de, gerek Bi
rinci Dünya Harbinde millî ruhu galeyanda tu
tan, ayakta tutan bir teşekkül var, Türk ocak
ları. Bunu hiç kimse inkâr etmez. Atatürk de 
oradan feyz almıştır, yetişmiştir. Bu Türk 
ocaklarının, faaliyetini ilk defa ingilizler is
tanbul'u işgal ettiği vakit durdurmuşlardır, 
işgal etmişlerdir. Çünkü, kültür müesseselerini 
sönidürecekler, dejenere edecekler ve millî şu
urun ocaklığını yapan yeri bertaraf edecek
ler. 

Ocaklarda, kültür yuvalarında hâdiselerin 
olmasını istemem. 1952 tarihinde Bakanlar Ku
rulu kültür ocaklarına Türk ocaklarını dev
retmiş. Rahmetli Gürsel, bunu tekrar tasdik 
etmiş. Sonradan Hükümet yalnız kütüphane 
müştemilâtı bunlara aittir demiş, mahkemeye 
vermiş. İki defa. Mahkeme Türk ocaklannın-
dır müştemilâtı, intifa hakkı ' onundur demiş. 
Tasdik etmiş. Yargıtay'da İM defa tasdik et
miş, uygulamış. Orada *bir hâdise zuhur etmiş. 
Hükümet, elbette zabıta kuvvetleri girmiş, bu
na bir diyeceğim yok. Fakat hukukî bir mese
le olan bir işte, bir bina Hükümet tarafından 
zaptedilemez. Mesuller aranır, bulunur, mah
kemeye verilir. Suçlu ise kapatılır. Ondan son
ra elinden alınır. Yoksa, ben burada polis, zap
tiye kuvveti ile duracağım denmez, Millî Türk 
ocaklarında. Bu da hukuka aykırıdır. Mahke
menin karar suretlerini birer birer okuyabili
rim. İstirhamım şu: Burada eğer bir mesele 
varsa, mahkeme kararı ile halledilir. Yoksa po
lis kuvveti ile Türk Ocakları Genel Merkezden 
alınıp, işgal vaziyetinde tutulamaz. Saygıla
rımla. («Bravo sesleri» ve alkışlar.) 

5. —• İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Naki-
boğlu'nıın; İstanbul Kültür Sarayı yangım hak
kında adlî ve idari tahkikat devam ettiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer'de gün
dem dışı konuşmak istemiş ise de sonradan sar
fınazar ettiğini haber göndermiştir. Böyle mi 
efendim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Evet efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Efen
dim, Kültür Sarayı hakkındaki beyanlara kısa
ca arzı cevabetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBCĞLU (Kayseri Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
geçen oturumda ve bu oturumda sayın senatör
ler bir hassasiyet ve bu hassasiyetin verdiği iç
tenlikle Kültür Sarayının yangını üzerinde dur
dular. Bâzı noktai nazarlar ileri sürdüler. Bun-, 
lan hassasiyetleri sebebiyle, işin önemi sebebiyle 
aynen kabul ediyoruz ve en yüksek denetim or
ganı olarak da ve onun muhterem bir üyesi 
olarak da bu konuda söz söylemek, fikirlerini 
ifade etmek, hatta bâzı konuları eleştirmek hak
larını da hürmetle karşılıyoruz. Ama, geçen de
fa arz ettiğim üzere konu adlî tahkikat ve idari 
tahkikat içindedir. Henüz bitmemiştir. Bir Ana
yasa gereği, bir hukuk prensibi olarak muhte
rem senatörlerin üzerinde durdukları konuları, 
burada tahkikata tesir eder endişesiyle, tahkikatı 
zedelememe düşüncesi ile cevaplandırmayı uy
gun görmüyorum. Tahkikat adlî yönden ve ida
ri yönden işaret buyurulan her hususu da kap
samak üzere devam ediyor, edeceği de tabiîdir. 
Ama, ben de çok temenni ederim. Arz ettiğim 
gibi, sayın senatörlerin hassasiyetini de haklı 
görüyorum. Biraz daha sabır buyursalardı da, 
tahkikat bittikten sonra işaret buyurdukları hu
suslar noksan kalmışsa o zaman ikaz etselerdi, 
veyahutta denetim vazifelerini yapsalardı. Bu 
temennim ve bu şekildeki düşüncem yine tahki
katı zedeleme ve tahkikatın en doğru neticeye 
ulaşması yönündedir. Hürmetlerimle arz ederim. 

6. — İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu'-
nun; Parlâmento kürsülerine getirilecek konula
rın objektif ölçüler ve realist kriterler taşıması 
gerektiğine dair demeci. 
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BAŞKAN — Saym İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu, 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTUŞE-
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bu büyük kürsüye getireceğimin olay
lar ve meseleleri hiç şüphe yok ki, objektif öl
çüler içinde teşhis koyup, tesbit ederek getire
ceğiz. Ve yine realist kriterler içinde değerlen
dirmeye tabi tutup, hükme bağlıyacağız. Hepi
miz için, iktidar için de, muhalefet iein de du
rum bu olmalıdır. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız ve di
ğer arkadaşlarımız çizdikleri tabloların delille
rini değil, emarelerini ve örneklerini dahi orta
ya koymıyarak, bütün konuşmalarını mücerret-
likte terk edip gittiler. 

Şimdi g'eliniz yuvarlak olarak söylenen ve 
belki de sabit inanış ve tefekküı den kopup g.:> 
len bu sözlerin ortaya koyduğu mânaları tahlil 
edelim ve gerçek nedir onu arayalım. 

Saym arkadaşımız diyor ki, «Bir huzursuz
luk ve bunalım vardır. Bunun kökü ve sebebi 

sosyaldir, iktisadidir, Devlet idaresini yanlış 
anlamadır, kanunları tatbik etmemedir, otorite 
acizliğidir.» Şimdi geliniz; şu teşhisler d eğni 
mudur, biz iktidar olarak böyle iniyiz ve Hü
kümet olarak bizden bımu doğru dedirten şey
ler sâdır olmuş mudur, arayalım. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik meselelerini hangi açıdan çözmek lâ-
zınıgeldiğini ve hangi esaslara vefakâr olarak 
çözdüğümüzü Beş Yıllık Plânda. Hükümet 
programımızda göstermişiz. Ve Türkiye'nin 
çok yönlü kalkınmasında, Türkiye'nin kaynak
larını ve imkânlarını, Türkiye'nin şartlarının 
müsaadesi nisbetinde seferber etmenin içine 
girmişiz. 

Türkiye'nin bugün, geri kalmışlığını yene
rek bir sanayileşmenin azmi içinde ve sanayi
leşme devresine intikal safhasında bulunduğu
nu inkâr etmek mümkün müdür? Türkiye'nin 
her sene en az % 12 nisbetinde sanayileştiği, 
fukaralığın ve yoksulluğun ancak bu suretle 
yanilebüeceği gerçeği karşısında Adalet Parti
sinin ve Hükümetin sosyal ve ekonomik politi
kasının bu olduğu ve bunu cesaretle, bütün im
kânları kullanarak uyguladığı bir gerçek değil 
midir? 

Dün ithal ettiğiniz çimentoyu, bugün ihra-
ceder mevkie geldiğiniz... 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (ürfa) — 
Beyefendi, bunun ne alâkası var. 

İÖİŞLEEİ BAKANI HALDUN MENTESE
OĞLU (Devamla) — Sosyal ve ekonomik poli
tikadan bahsediyoruz beyefendi, müsaade bu
yurun. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPÎCI (Urfa) — 
Biz. plânlamayı bilmiyor muyuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTESE
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, müsaade buyu
run. 

NUSETTÎN ERTÜRK (Sivas) — Biraz da 
dinlemesini öğrenin. Biz sizi dinledik. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTESE
OĞLU (Devamla) — Dinleyiniz beyefendi, söy
lediklerinize cevap arz ediyorum. Eğer Türkiye 
sanayileşmiş, eğer Türkiye az gelişmişliğini 
yenmekte ise hepimiz sevineceğiz. Söylediğim 
yanlış mı? Bugün Türkiye'nin çimento ihracet-
tiği bir vakıa değil mi? Cam ihraeettiği bir va
kıa değil rai? Türkiye'nin demir meselesini 
% 50 nin üstünde hallettiği, kâğıt meselesini 
halletmek safhasında olduğu, en az 150 milyon 
lirrlık bir ithal ikamesine bu senenin sonunda 
getirdiği bir vakıa değil mi? 

HALİL GORAL (Aydm) — Onun için mi 
bütün bunların hepsi karaborsada? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTESE
OĞLU (Devamla) — Hiçbir karaborsa yoktur. 
Geliniz dolaşalım. 

BAŞKAN — Saym Bakan, Sayın Bakan, 

İÇİŞLEEİ BAKANI HALDUN MENTEŞE^ 
OĞLU (Devamla) — Eğer, Adalet Partisi ik
tidarının cesaretle almış olduğu büyük iktisadi 
tedbirler olmamış olsa idi, o zaman bir vakitler 
gördüğümüz kuyrukları görmek mümkündü. 
Realist olmaya mecburuz arkadaşlar. Bu nok
taya bilâhara geleceğim, bir başka arkadaşımla. 

"" ıe 10 r>i / ınlış anlama» diyor ar-
m _ DQ ' t 1 i a res in i yanlış anlamadan 

j r -azlıklar yapmışız, ne gibi 
\ TI-> ;ibi hakları tehdit veya 

M E ı/le-t mekanizmasını nor-
u « un n ı 3 çevirmekten ve Türki-

1 bı " f\ Jıa ileriye götürmekten 
rıcumiiî gayreti ne olmuş-

+ ' 1 j ı hükme varabiliyorsunuz? 
^ id.malarm, hakların ve 

ı <•> nJ- l t e telîdidedeceği, hürriyet-
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sizlik havasının estiği, kanunların dışında zu
lüm idarelerinin cerayan ettiği devreler olmuş
tur. Ama, o devirlerde "benim Hükümetimin his
sesi ve mesuliyeti yoktur. 

«Kanunları tatbik etmedi» diyor arkadaşı
mız. Hangi kanunu tatbik etmemişiz? Hangi hâ
dise cerayan etmiş de, kanunu uygulaıııamışız 
ve onun faillerinin peşini bırakmışız? Hangi ka
nunsuz hâdisenin karşısına çıkmamışız, takipçi
si olmamışız? Bunun misalini vermeleri müm
kün değildir. 

Çok üzüntü ile karşıladığım bir teşhisi daha 
var; «20 tane genç ölmüş, bunun hiçbir faili 
bulunmamış.» Hiç insaf yok mu sizde sayın ar
kadaşım? Biz bunun hesabını geçen yıllar bu 
kürsülerde verdik. Kaç tane hâdise olduğu, fa
illerinin nasıl tutulduğu, kimler olduğu ve han
gi safhalarda bulunduğu hem Mecliste, hem 
Yüoe Senatonun önünde tarafımdan ve Sayın 
Başbakan tarafından izah edilmiştir. 

Binaenaleyh... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Buldukla
rınızın hepsi de beraat etti. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, biz icrayız, suçu önlemeye çalışı
rız, suç olursa failini tutarız, müstakil Türk 
Mahkemelerine tevdi ederiz. Cezayı vermek ona 
aittir. İcranın caza vermeye yetkisi yoktur. Biz-
ıden, Anayasanın çerçevesinin dışında, kanunla
rın sınırlarının ötesinde ve nıeşruiy3tin öteshi
re fiil ve tasarruflar bekliyemezsâniz. Biz meş
ru iktidarız, biz Anayasa rejimine bağlıyız, 
biz kanun hâkimiyeti prensibine vefalıyız. Bizi 
buradan hiç kimse ayıramaz. Meşruiyetin dışı
na çıkamayız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan, suçluları adliyeye verdiniz, bunlar beraat 
et'ti. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın öztürk, 
Sayın Bakanın sözlerini dinlememize imkân 
lütfediniz. Mutlaka bizim arzu ettiğimiz şekil
de konuşmaya, hiçbir hatibi mecbur edemeyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Suçluları mahkemeye ki
min verdiğini, iddianameleri kimin hazırlayıp 
mahkemeye tevdi ettiğini her halde muhterem 
arkadaşım biliyor. İcranın sınırı nerededir, adlî 
mekanizmanın sınırı nereden başlar, bunu bi

len arkadaşlarımın böyle hitabetmemesi iktiza 
eder. 

Arkadaşlar, bir «otorite âcizliği»nden bah
sediliyor. Nedir otorite acizliği? Veya nedir 
otorite? Esr halde arkadaşımın söylemek iste
ttiği hukuk otoritesidir. Hukuka dayalı, kanun
ları tatbik etmek, hukuk kaidelerini tereddüt
süz ve cesaretle tatbik etmek. Biz her hâdise
de bunu yaptık. Biz otoriteyi hukuka dayalı 
bir tatbikat olarak kabul ediyoruz. Eğer bizden 
zorbalık, kaba kuvvet icrası bekliyorsanız, biz 
böyle şeye girmeyiz ve biz kanunların sınırı 
dışma çıkmayız, ve kanun hâkimiyetini teminde 
'devam ettik ve devam edeceğiz. Ama, bir pole
miğe girmek istemem, geçmiş zamanlar içinde 
bu sözleri söyliyen arkadaşıma, «Devlet nerede
dir» diye telefonla rica ettiğimiz zaman, ne ya
palım halk reaksiyon gösteriyor, başınızın ça
resine bakm diye cevap aldığımız günleri unut
madık. (Adalet Parti sıralarından: «Bravo» ses
leri ve alkışlar). 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Hacettepe'ye polisi sokup da kavga çıkaran on
lar mı, siz mi? 

DOĞAN BÂRUTÇUOĞLU (Manisa) — Hu-
7j\r plânlarından bahsedin Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza 
devam edin. Sualli, cevaplı konuşmamıza usulü
müz müsait değildir. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler)... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sabırla dinlemek lâzım, 
sabırla dinleyiniz. Dinleyiniz, dinleyiniz efen
dim. 

HAMDİ ÖZES (Malatya) — Siz konuşur
ken buradan ses duydunuz mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Dinleyiniz, hepsine cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 15,00 te baş-
lıyan toplantımız ve müzakerelerimiz burada 
gayst olgi'31 bir hava içerisinde cereyan etti. 
Yine etmek istidadmdadır. Ancak konuşanı din-

\ lemeye ihtiyacımız var, 
Efendim, bir şey mi söylüyorsunuz? Lütfen 

I kalkınız. Sizi anlamak istiyorum, kalkınız efen-
I dim. Ne söylemek istediğinizi anlamak, dinle-
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mek istiyorum, anlıyamadım efendim. Buyuru
nuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bakan her 
zaman böyle yapıyor, sert hareket ediyor, için
de başka bir şey var. Doğru söyledi&leri de 
doğru değil, hakikate uygun değil. Başka ne 
söyliyeyim. (Adalet Parti sıralarından gürültü
ler, «Sizinkiler de doğru değil.» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Özlen; ben size 
cevap arz edeyim. Lûtfedftniz sayın üyeler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan 
arkadaşımız ister Bakan, ister G-enel Kurul üye
si olsun, burada bir konuyu edep içinde ve düz
gün lisanla, temiz lisanla dile getirdiği müddet
çe, fikirlerinden dolayı kendisine karsı çıkama
yız. Elverirki buraya getirilmiş olan görüşme 
ve konuşma bir temiz dil içerisinde ifade edil
miş bulunsun, kimseye sataşma yapılmamış ol
sun. Bu ahval içerisinde vâki olacak görüşme
leri sonuna kadar dinlemek bizim vazifemizdir. 
Filhakika şu dakikaya kadar birçok çevreleripı 
bemnısemiyeceği fikirleri, zatıâliniz de dâhil 
olmak üzere, söylediniz; sükûnetle dinlendrV 
Ama temiz dille söylendi, söylediniz. Bir maksat 
içinde s öyleme diğiıniz kanaati umumi idi. Şim
di, siz de lütfediniz, dinleyiniz Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Saym arkadaşlarımın sa
mimiyetle konuştuğundan şüphe ediilemez. Ben 
yapılan bir tenkide medeni ölçüler içinde, neza
ket ölçüsü içinde, tariz ve tecavüzde bulunmak
sızın cevap veriyorum. Benim Eükünıetime, 
«otoritesiz», diyor. Ben de otoritenin ne oldu
ğunu tahlil ediyorum, anlamını ortaya koyuyo
rum, Bundan niçin alınıyorsunuz? «Kanun tat
bik edilmiyor» diyor. Buna cevap veriyorum. 
Her halde cevap vermem için arkadaşım ko
nuştu. 

Arkadaşımız bir önemlfı noktaya değindi. 
Dediler ki, «Esas, Anayasayı tahrip değil Ana
yasayı takviyedir ve onun etrafında toplanmak
tır» Bu fikri samimiyetle ve memnuniyetle kar
şılıyoruz. Bunu bir asgari müşterek olarak ka
bul ediyoruz. Yani 1961 Anayasasının demokra
tik hukuk devletrcıin yaşamasında hep beraber 
olmak, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar 
olması için hep beraber olmak ve onu tahribet-
nıek istiyen her hareket ve fiilin karşısına hep 
beraber çıkmakta bir asgari müşterek görüyo

ruz, beraberiz. Eğer bu görüşleri, benim anladı
ğım mânayı kapsıyorsa, bunu da memnuniyetle 
karşıladığımızı ifade etmek isterim. Biz buyuz, 
böyleyiz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — işte böy
le konuşursanız, tahrik etmezseniz beraber olu
ruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
kimsey:"ı tahrik etmiyoruz, sözlerimin... 

HALİL GORAL (Aydın) — Öbür bakandan 
örnek alın efendim. Bakın ne kadar güzel ko
nuştu. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, karşılıklı konuş
maya usulümüz müsait değildir. Bir dakikanızı 
rica edeyim, Sayın Bakan. 

Şu noktaya kadar gelen güzel müzakere tar
zımız muayyen bir noktada bozulma istidadı ta
şır ve bozulur ise, bunun mesuliyetini! Riyaset 
tekabbül etmiyecektir. Lütfediniz, yardımcı olu
nuz, Aksi takdirde bunun bozulmasından dolayı 
mesuliyeti, bozan arkadaşlarıma yüklemekten 
başka çare bulamam. Rica ederim, dinîeyinıa 
Saym Bakan siz de sözlerinizi doğrudan doğru
ya söyleyiniz, karşılıklı görüşnıiyelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
CE ĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Heyeti 
Umumiyeye arz ediyorum. 

Muhterem, arkadaşlarım, denildiki, «Gençlik 
iki kampa ayrılıyor, bu kamplardan birinrt de 
iktidar ve Hükümet tutuyor.» Bu fevkalâde 
haksız, yers:s ve yanlış bir iddiadır, ispatı müm
kün olmıyan bir iddiadır. Hattâ o kadar ispatı 
mümkün değildir k:Y son beyanları tetkik etti
ğiniz zaman, her iki taraftaın da bize taallûk 
eden şikâyetlerin gelmiş olması bizim doğru, 
haklı, kanuni, Anayasanın tâyin ettiği çerçeve 
içinde; nizamcı, hürriyetçi ve meşruiyetçi bir 
politika tatbik ettiğimizin bir kere daha vuzu
ha kavuşmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; buna «Hükümetin se
yirci kalması» diye bir vakayı ortaya koy
mak mümkün değildir. Biz prensibini koymu
şuz, kimden ve nereden bir kanunsuzluk ge
lirse peşinen düşeriz, takibederiz, faillerini ada
lete teslim ederiz. Bunu da herkese karşı ta
şıdığı fikir, taşıdığı ideoloji ne olursa olsun, 
eşit ve âdil ölçüler içinde uygulamaya geldik 
ve uygulamaya devam edeceğiz. 
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Şimdi, arkadaşımız, bir siyasi ortamı anla
tırken, bunların sebeplerini ararken dediki 
Sayın Özden «Elbetteki memura hakkmı ve-
remezseniz, elbetteki emeklilerin meşru men
faatlerini tanımazsanız ve elbetteki Anayasa
nın derpiş ettiği sosyal adalet ilkelerine ve
fakâr olmazsanız bu bunalım ortaya çıkar, 
bu huzursuzluk olur». Acaba bu doğru mu? 
Bir reform karakteri taşıyan ve malî portesi 
6 milyar lirayı bulan bir Personel Kanunu çı
karmışız ve emekli maaşlarını % 70 e çıkar
mışım. 

OSMAN SALİHOĞLU (Çanakkale) — Siz 
de maaş aldınız. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Karmakarı
şık. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Tasarruf bonolarında hak
lar tanımışız. Bunlar memur sınıfına, emekli sını
fına haklarını vermeme mi, yoksa onun sosyal gü
venlik şartlarını takviye etmek midir? Benim 
iktidarım, memur sınıfına da, işçi sınıfına da, 
çiftçi smıfma da hem sosyal güvenlik, hem 
Türkiye'nin imkânları ölçüsü içinde refahı ge
tirmeyi politika yapmış ve bunu uygulamış
tır. Sosyal adalet, nedir? Sosyal adalet; bu 
ülkede yaşıyan herkesin bir işi olsun, bir ka
zancı olsun, evi olsun, hastanede tedavi edil
sin, çocuğu okusun; bizim sosyal adalet ilke
miz budur. Yani, vatandaş, insan haysiyetine 
uygun şartların içinde yaşasın. Bu şartlara 
varabilmek için her yılki bütçemizde ve prog
ramımızda bunlara ait ilkeler ve hedefler gör
mek ve sonuçlar tesbit etmek mümkündür. 

Bizim politikamız üç büyük hedefe yönel
miştir. Bunu Yüce Senatoda arz etmek isterim, 
Türkiye'nin tediye muvazenesini dengeye sok
mak, Türkiye'de ait yapıyı; yolunu, limanını 
mektebini, fabrikasını yapmak ve nihayet re
fah-. tabana yaymak bizim sosyal, ekonomik 
politikamızın anahedefleridir ve yıllık çalış
malarımız bu hedefe her gün biraz daha yak
laşmanın gayretini, muhassalasmı ifade et
mektedir ve bunun delilleri de ortadadır. Şim
di hal bövle iken bunun tamamiyle aksine 
bir teşhis konursa, elbetteki, yanlış hükümlere 
götürür. Onun için arkadaşımız da yanlış bir 
hükme varmıştır. 

«iktidarda ısrar etmek, ben ekseriyetteyim, 
ben sandıktan çıktım, ben çekilmem demek» 

doğru değilmiş. Geliniz şu sözleri Anayasamızın 
hükümleri ve içinde yaşadığımız demokratik 
rejimin kaideleri muvacehesinde tahlil ede
lim, isabet taşıyor mu? Biz millî iradeyle ikti
dara geldik. Demokrasinin ilk temel kaidesi 
seçim, biz seçim müessesesiyle geldik iktida
ra, Programımızı okuduk, iktidarda devam edi
yoruz, Bizi iktidardan düşürmek hukuk kaide
sinin tâyin ettiği esaslar dairesinde cereyan 
öder. Toparlanır Millet Meclisinde 226 tane mu
halif milletvekili, Hükümeti düşürür. Var mı
dır her hangi bir demokraside, muhalefet Hü
kümete diyecek ki «yeter artık çeldi» ve Hükü
met de çekilecek, böyle bir kaide var mı? Han
gi demokraside var, Anayasamızda böyle bir 
şey var mı arkadaşlar? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Memleket 
felâkete giderse iktidar kendiliğinden idrak 

RİFAT ÖZTÜBKÇİNE (İstanbul) — Dinle 
dinle öğren de sonra. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz bu memlekette azın
lık hükümetleriyle idare gördük, iktidar ola
rak saygı gösterdik. Ama muhalefet toparlan
dı, 226 yj buldu, zamanı gelince düşürdü. Yol 
budur, hukuk yolu budur. Bunun dışında ar
tık ben seni istemiyorum, sen itibarını kay
bettin haydi çekil. Bu demokrasiye inancın bir 
tezahürü olamaz. 

Biz ne bir haksızlığın, nıe bir hürriyetsizli
ğin, ne bir zulmün sahibi olmadık ve ohnırya-
cağız. Biz meşruiyetin içindeyiz, alnı ak, yü
zü pak insanlarız. Milletimizin itimadı devamı 
ettiği müddetçe iktidara devam ederiz. Parlâ
mentodaki Anayasa kaideleri işlediği âna ka
dar iktidara devam ederiz ve... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Devam et
miyor, devam etmiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEıŞE-
OĞLU (Devamla) — Parlâmentoda Anayasa 
ikai'deler.i işlediği zaman da ona saygı gösteri
riz. Bizim hukuk anlayışımız, Devlet anlayı
şımız budur ve bumun dışında da demokrasi-
krde başka bir anlayışa yer verilmiez. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Arkadaşlar, bir imaj işlenmektedir : «ik
tidar çatırdıyor, A, P. çözülüyor, çekilip git
sinler.» Her parti kendi kaderinden sorumlu-
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dur. Her parti için söylenen sözler vardır. 
Ama, bunları söyleye söyleye bir iktidar husu
meti meydana getirmekte, bir menfaat gütmek
te büyük hata vardır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, bu da mı gündem dışı? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne menfaati? 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Bu imajı islemekte siyasi 
menfaat görenler, bize göre, aldanmaktadır
lar ve bize göre demokratik Hukuk Devletinin 
iyi örneklerle, iyi geleneklerle yerleşip ve kök
leşmesine mâni olmaktadırlar, bizim kanaa
timiz budur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Devam, de
vam. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan; Sayın Kok
sal, 1970 Türkiye'sinin manzarasını çizmeye ça
lıştı ve bir sömürü düzeninin mevcudiyetin
den, Atatürk ilkelerinin ihlâlinden ve bir ba
ğımlılıktan bahsettiler. Bunların hiçbirinin 
1961 Anayasasının uygulandığı bir memlekette 
cereyan etmesi muhtemel değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti müstakildir, bağımsızdır ve ba
ğımsız olmaya devam edecektir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Ve Atatürk'ün büyük 
©serin:! bağımlı hale getirmek hususunda he
ves sahipleri var ise bu heveslerine kavuşma
ları mümkün olmıyacaktır. Buna ne Büyük 
Türk Milleti, ne Anayasal kuruluşlar müsaade 
edecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hele İçişleri Ba
kanı hiç müsaade etmez. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — «ikinci Kurtuluş Savaşı» 
sloganının doğruluğunu ifade ettiler. Bunu 
üzüntü ile karşılıyorum. Üzüntü ile karşılıyo
rum ve diyorum ki; Türkiye'de bir savaş var, 
bu Atatürk'ün gösterdiği büyük hedefe, Batı 
medeniyeti seviyesine ulaşma hedefi için açıl
mış olan medeniyetçilik savaşıdır. (A, P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Yoksa, 1955 kongre
lerinden kopup gelen, altında bir ideoloji ya
tan sloganların bir değer ve gerçek taşıdığını 
iddia etmek mümkün değildir. Onun için İkin
ci Kurtuluş Savaşı yoktur, olmıyacaktır. Ama 
medeniyet savaşı devam edecektir, Büyük 
Atatürk'ün; «Batı medeniyet seviyesine ulaşı
nız» dediği âna kadar. 

i Anayasanın bir tarafa itildiğini iddia et
mek mümkün değildir. İktidar olarak Anaya
sanın çerçevesi içinde bütün ef'alimiz, hizmet
lerimiz cereyan etmiştir ve etmektedir. Ama, 
Anayasa değişsin, Anayasanın ortaya koydu
ğu Devlet şeklinin dışında devletler gelsin ar
zulan vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Bakan arka
daşımıza izafe edilen, «karınca gibi ezeriz» tâ
birini istimal ettiler. Eğer beni kasdettilerse 
bizden böyle bir şey sâdır olmaz. Biz... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çalışma Baka
nının dünkü beyanatı.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
I OĞLU (Devamla) — Biz hiç kimseyi ezmeyiz, 
i biz yalnız tereddütsüz, cesaretle ve inançla 

kanunları tatbik ederiz. Ettik ve etmeye devam 
i ederiz. 
! O, benim söylediğimi söylemiştir, bunun dı-
1 şında bir şey söylemez. Çünkü yapılanııyacak 

şeyi söylemek bizden sâdır olmaz. Biz kanu
nun içindeyiz, meşruiyetin içindeyiz ve onun 
içinde bulunmanın haysiyeti içinde konuşur, ça
lışırız, tasarruf yaparız, fiilde bulunuruz. (A. 

i P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
j Çare nedir, dediler. Halicin yanında olmak.. 
I Evet, demokrasi bir halk idaresidir, biz de 
j halkın içinden geldik, halkın iradesiyle geldik. 
I Halicin yanında değil, halka dönük değil, hal-
I km tam içindeyiz, onunla beraberiz, onun ar-
\ sulanın, onun temayüllerini gerçekleştirmenin 
s mücadelesi içindeyiz ve öyle olmaya devam 

edeceğiz, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O mahiler ki 
dery?, ınredırler,,.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Dikegligil, Türk Ocaklarının bulundu-

I ğıı. yakut Türk Ocağı merkezinin bulunduğu 
| binanın zabıta tarafından işgal edilmesi olayı-
l na temas etti. Oranın zabıta tarafından bir 
i tertip içine alınması keyfiyeti ile Türk Ocağı 

mefkuresinin uzaktan yakından bir ilişkisi yok
tur, Orada birtakım kanunsuz hareketler cere-

| yan etmiş, birtakım kanunsuz hareketlere ya-
I rayan âletler orada bulunmuş, o sebeple orası 
j muhafaza altına alınmıştır. Eğer o bina üze

rinde Türk Ocakları merkezinin veya hükmi 
I şahsiyetinin her hangi bir hakkı varsa, o 
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hakkını zaman içinde elbette ki istihsal eder. 
Tarafımızdan yapılan muamele yerindedir. Ka
nunsuzluk olmuştur, haksızlık olmuştur ve 
oraya girilmiş, Hazineye aidolan bir binada 
kanunsuzluğa son verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirir-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın; Genel Ku
rulun, Birleşik Toplantı yapılmayan Çarşamba 
günleri ele içtima etmesini istiyen önergesi 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimin gündemine 
geçiyorum. Ancak gündemin bölümlerine inti
kal etmeden evvel usule mütedair bir takrir 
var, bu takriri ıttılaınıza sunacağım, üzerinde 
onar dakika lehte, aleyhte görüşmeye de im
kân verdikten sonra oylıyacağım. Takriri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut ve gündemlere gelmesi 

muhtemel denetimle ilgili konular ve görüşül
mesi gerekli yasa metinlerinin görüşülmeleri
nin zamanında yapılabilmesi ve müessiriyetle-
rinin sağlanması Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun haftada en az üç gün çalışmasına 
bağlıdır. 

Sözlü olarak açıklıyacağım gerekçe ile Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun, Birleşik 
Toplantı olmadığı, Çarşamba günleri de saat 
15,00 te toplanmasını saygiyle arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Sim Atalay 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Takririmi izah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz, 
buyurunuz. Aleyhinde konuşacak olanlar? 
(Sayın Başkan takrir açık neyi izah edecekler? 
Aleyhinde olan yok, oylayım sesleri) Aleyhin
de konuşacak var mı efendim? Yok. O halde 
görüşmemize de mahal kalmıyor tahmin ederim. 

O halde teklifi oylarınıza sunacağım. Bir
leşik oturum olmadığı Çarşamba günleri de 
saat 15,00 te toplanmak hususundaki teklifi 
ikaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüsüne 

10 . 12 . 1970 0 : 1 

ken konuşan değerli arkadaşlarımın endişele
rine ve şüphelerine cevap veröbilmiş veya en
dişelerin! gideröbilmiş olduğumu zannediyo
rum. Gerçekten öyle olmuşsa kendimi bahti
yar telâkki eder, Yüce Senatoya saygılar su
narım. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kadar, Devlet Bakanı Hasan D in çer'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/938) 

BAŞKAN — Tezkereler var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan 
Dinçerin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin par
tiden istifa ettiğine dair Adalet Partisi Grup 
Başkanlığı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Grııpumuz Üyesi ve 
Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçligil Partimizden 
istifa etmiştir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Ahmet Nusfet Tuna 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — îstanimi Üyesi Ekrem Özden'in, İçişleri 
Komisyonu üyeliğinden istifası. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
iki komisyonda bulunduğumdan içişleri Ko

misyonu üyeliğinden çekildiğimi saygı ile arz 
ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 
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5. — Ankara Üyesi Mansur ülusoy'a izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
C. Senatosu Ankara Üyesi Mansur Uhısoy'un 

hastalığına binaen 20 . 11 1970 tarihinden iti
baren 32 gün müddetle izinli sayılması Başkan
lık Divanının 7 . 12 . 1970 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin! Arıburun 

C. Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6'. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 

alan Ankara üyesi Mansur Ülusoy'a tahsisatının 
verilebilmesi için karar alınmasına dair Başkan
lık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
(Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 
C. Senlatosu Ankara Üyesi Mansur Uhısoy'un 
tahsis atının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararına bağ
lı olduğundan, keyfiyet yüce tensiplerinize arz 
olunur. 

Tekin Anburun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — İller Bankası ve SİMEL Şirketi sorum
luları konusunda kurulan Araştırma Komisyo
nunun çalışma süresinin bir ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
14 . 4 . 1970 tarihli yazınıza karşılıktır. 
iller Ban/kası ve SİMEL Şirketinin sorumlu 

kişileri konusunda araştırma yapmakta olan 
Komisyonumuzun çalışma süresi 11 . 12 . 1970 
tarihinde sona ermektedir. Henüz Komisyonu
muzun araştırma faaliyeti bitmemiştir. 
11 . 12 . 1970 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere Genel Kurulca bir aylık daha mehil ve
rilmesini tasviplerinize arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
(Sakarya 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Müddet talebi teklifini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Adalet Partisi Grupundan vâki istifalar 
dol ay isiyle oran'in bozulduğu hakkındaki müra
caatlar üzerine yapılan toplantıda, A. P. si 
Grupu üye sayısı 92 ye düşse dahi, komisyon
larda temsil nisbetinin değişmiyeceğine dair Da
nışma Kurulu kararı. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 

C. Senatosu Danışma Kurulunun 9 . 12 . 1970 
tarihli toplantısında alman iki sayılı karar ili
şik olarak sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Tdkin Arıburun 
O. Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Karan 

Karar No. : 2 
Karar tarihi : 9 Aralık 1970 
Toplantı No. : 2 
Özel kanunları gereğince seçimleri her yıl 

yenilenen Dilekçe ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonları seçimlerine esas teş
kil edecek dağıtım cetvelinin tanziminde Ada
let Partisinin mevcudl 95 gösterildiğinden Ku
rulumuzun. bir kısım üyeleri Adalet Partisin
den istifalar vâki olup mevcudunun 92 ye düş
tüğünü ifade eylemeleri üzerine açılan görüş
mede, istifaların resmen Cumhuriyet Senatosu
na intikal etmemesi nedeniyle istifaların ne su
retle tekemmül edeceği uzun tartışma konusu 
olmuş, sonuçta Adalet Partisinin mevcudunun 
92 ye düşmemesi halinde dahi Komisyonlarda 
temsilinin değişmdyeceği anlaşıldığından tartış
ma konusunun karara bağlanması âtiye talik 
olunarak, Dağıtım cetvelinin ilişik şekilde tan
zimi, 

Kararlaştırılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvejkild 

Başkanı Mehmet Ünaldı 
Tekin Arıburun 

Başkanvekili Başkanvekili 
Macit Zeren Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip Kâtip 
Orhan Kürümoğlu Mehmet Çamlıca 
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Kâtip 
Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Zerin Tüzün 
(Bulunamadı) 

îdare Âmiri 
Y. Ziya Ayrım 

Kâtip 
Abdüîkerim Saraçoğlu 

Kâtip 
Âdil Ünlü 

(Bulunamadı) 

İdare Âmiri 
Necip Mirkelâmoğlıı 

îdare Âmiri 
Muzaffer Yurdakuler 

(Bulunamadı) 

C. H. P. Grupu Adma 
M. Ali Pestile! 

A. P. Grup Başkanı 
kuvvet oranlarının hesabı 

şekline muhalifim. 
A. Nusret Tuna 

G.P. Grup Başkanvekili 
Sami Turan 

M.B. Grup Başkanvekili 
Mucip Ataklı 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun dinlediği- j kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
niz karârı üzerinde grupları adına söz istiyen ; mistir. 
var mı efendim?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum, | 

6. — CUMHURİYET SE1TATOSU ARAŞTIRMASI 

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

BAŞKAN — 12 nci Birleşimde başlanıp, 
13 ricü Birleşimde de neticelendirilmemiş olan 
ve gündemimizin 4/B bölümünün 1 nci fıkrasın
da yazılı olan konuya geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gür
soytrak'ın, Türk Hava Yolları Anonim Ortak
lığı ile Uçak Servisi A. Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması istiyen önergesi üzerin
deki görüşmedir. 

Sayın G-ürsoytrak, buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan sayın senatörler; geçirdiği
miz on yıl zarfında zaman zaman rejim 
konusunda, siyasi bunalımlar konusunda ateş
li celseler yapıla gelmektedir ve bir müd
det sonra bunlar geçer. Huzurunuzda üç 
oturumdan beri arz etmeye çalıştığım benim 
konum; şartlar ne olursa olsun, birtakım mil
lî müesseselerin başına tesadüfen gelmiş insan
ların, o müesseseleri keyfî arzularına göre kul
lanmak isteyişleri ve millete, yanlış iktisadi 
kararları ile birtakım zarar ika edenlerle mü
cadele konusudur. 

Bugün, Türk Hava Yolları A. Ortaklığına 
bağlı 25 pilotun imzasını taşıyan, «ortalığımız 
uçuş harekâtının emniyetle icrası hakkında» 
başlığını taşıyan bir muhtıra ile sözlerir e bağ
lıyacağım. Bu muhtıra 19 . 3 . 1970 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Muh
tıra şöyle söze başlamaktadır. 

«Uçuşun emniyetle icrası hususunda İCO 
(AY Sİ O) ayrıyeten taşıdığımız şahıslara kar
şı sorumluluğumuzu yerine getirmek durumun
dan bilhassa son aylarda belirli bir sekilide uzak-

(1) Araştırma önergesi üzerindeki, görüşme
lerin başlangıcı 24 . 11 . 1970 tarihli 13 ncü Bir
leşim tutanağındadır. 

laşmış Türk Havayollarının uçuş işletmesi, ida
reci ve uçucu personeli olarak bu kontrolsuz 
gidişatın doğurduğu müessif hâdiseler ve neti
cesinde normal olarak beklediğimiz bir facia
nın önlenmesi için duruma acilen müdahale 
edilmesi zorunluluğunu duymaktayız. 

Uçaklarımıza binaen ve uçucu personele 
güvenle bakan yolcularımıza karşı içimizde 
duyduğumuz utanç ve eziklik hissinden kurtul
mak içten bir isteğimizdir.» denmekte ve «... Ay
rıca, bir uçucunun kendi can emniyetine de 
yapılan suikast derecesindeki anlayışsızlığa ve 
davranışlara kayıtsız kalınmasını beklemek in
safsızlık olurdu..» şeklinde bir gerekçe ile de 
sözlerine devam etmektedirler. 

Sayın senatörler, muhtıranın sadece giriş 
kısmındaki şu sözler Türk Havayollarının o 
günkü sorumlularını ne kadar ağır şekilde it
ham etmektedir. Bu ithamları yapanlar büro 
memurları olsaydılar belki idarenin bir derece 
umursamazlığını anlamak mümkün olabilirdi. 
Fakat, ithamı yapanlar ve âcil tedbir istiyen-
ler uçuştan bizzat sorumlu olanlar olursa me
seleyi son derece önem ve ciddiyetle ele almak 
gerekirdi. 

Türk Havayollarını bu hazin, perişan ve bir 
çiftlik durumuna getirenler o günkü yönetici 
kadro olduğuna göre, bu muhtıraya muttali 
olan gerek Yönetim Kurulunun, gerek Bakan
lık kademelerinin en kısa zamanda bu yönetici 
kadroyu değiştirmesi, hiç olmazsa, kilit mevki
lerde bulunanları uzaklaştırması gerektiren 
uzun süre bir şey yapmamış, bâzı müfettişler 
sevk ile neticeye intizar edilmesi yolunu seçmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, bu uygulama Türk Hava
yollarını her gün biraz daha karışıklığa götür
müştür. Nitekim, sadece basından izlediğimize 
göre, bu muhtıranın verildiği tarihten bu ya
na birçok uçak kazası olmuş ve sonuç olarak 
birçok uçak seferlerini iptal etmek veya zama
nında yapamamak mecburiyeti doğurmuştur. 
Bu sorumsuz ve laubali durum o kadar ileri 
gitmiştir ki, tarifi imkânsız gibi görünen işler 
tereddütsüzce yapılabilmiştir, örneğin, 29 Ni-
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san 1970 Çarşamba günü Türk Havayolları ida
resi biletli yolcularını zorla uçaktan indirmiş, 
onların yerine evvelâ seferin iptal edildiği ilân 
edilmiş, bilâhara da bâzı kişilerle aynı uçak 
hareket ettirilmiştir. Nitekim, uçaktan indiri
len yolcular durumu bir tutanakla tesbit et
mişler ve imzalamışlardır. Bu tutanak aynen 
şu sözleri taşımaktadır : 

«Türk Havayollarının 29 . 4 . 1970 günü 
saat 20,30 da Ankara'dan istanbul'la gidecek 
155 sefer sayılı uçak yolcularından biz aşağı
da hüviyet ve adresleri yazılı şahıslar Türk 
Havayolları personeli tarafından uçaktan in
dirildiğimizi işbu zabıtla tesbit ettiğimizi be
yan ve imza ederiz..» 

isimler bende mevcuttur. 
Bu tür olaylardan diğer bir örnek daha 

vermek istiyorum. 16 Temmuz 1970 te Zafer 
Gazetesinde Türk Havayolları ile ilgili şu şe
kilde bir yayın vardı. 

Zaman zaman idareciler ile yolcular arasın
daki çatışmaları özetledikten sonra bunların 
en tipik örneklerinden birisini veriyordu. Olay 
11 Temmuz Cumartesi günü Yeşilköy Hava 
Alanında meydana gelmiş ve muhtemel bir 
üzücü hâdise güçlükle önlenebilmiştir. «Sabah 
saat 10,00 da kalması gereken uçak rötar yap
mış ve daha sonra yolculara «sefer iptal edildi,» 
denilmiştir. Saat 12.30 daki sefer de rötarlı ya
pılmış, Ankara, Adana ve Diyarbakır hattının 
yolcuları ise hava alanında 10 saat bekletilmiş
tir. Gecikme ve beklemenin nedenini soran yol
culara görevli memurlar ters ve kaba şekilde 
muamele etmişler, «otobüsle gidin, kırmızı 
mumlu mektup ile davet etmedik ya» diyebil
mişlerdir. 

Demek ki, bu arada Nisan ayında eski yö
netim kurulu lâğvedilmiş, yeni bir yönetim ku
rulu kurulmuş olmasına, rağmen, Türk Hava
yollarını bir çiftlik gibi idareye alışmış ve o 
duruma getirmiş olan Genel Müdür ve muavin
leri işbaşında bırakıldığı için Türk Havayolla
rının vatandaşlara karşı olan muamelesinde 
her hangi bir değişiklik, maalesef olmamıştır. 

Bu örnekleri verdikten sonra muhtıranın 
konusu olan diğer bahislere geçiyorum. Bakın 
daha ne gibi ağır ithamlar var. 

«... Ekonomik uçurulıarak, ortaklığın kâr 
temini ise, şahsi menfaat peşinde koşan devam

lı muhtelif yolsuzluk iddiaları ortaya çıkan 
şahıslara tâviz verilerek tatmin cihetine gidi
len sahipsiz kalmış havayolumuzda ortaklık 
içinde ve dışındaki şahıs ve müesseselerin kar 
etmeleri yolunda organize edilmektedir.» de
mektedir. 

«... Tarife hazırlanmasında İşletme Müdür
lüğü, muhtelif ikazlarına rağmen, baskı üzeri
ne verilen gereksiz ve gücümüz dışındaki ha
yalî ütilizasyon rakamları, tarifeli uçuşları 
içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. 

Neticede; işletme ve teknik müdürlükçe 
arızalı uçaklar tarife açığı kapsamına itilerek 
uçuş emniyeti devamlı zorlanmaktadır, arıza
lar giderilememektedir. Teknik müdürlüğün 
bakım vecibesini yerine getirmekten çok uzak 
olduğu bir vakıadır. Teknik elemanlar, düzen
sizliğin ve imkânsızlığın getirdiği bir moral 
kırıklığı ve bunalımı içerisindedirler. Yeni ba
kım imkânları, ikmal imkânları ve kalifiye 
personel temin edilmeden bugünkü durumun 
devamında ısrar edilmesi, hakikatlere kayıtsız 
kalan sorumsuz bir davranışın uçuş emniyetini 
aşırı zorlamasıdır.» demektedir. 

Sayın senatörler; muhtırada bakımla ilgili 
konu hakkındaki ifadeleri de şu birkaç cümle 
ile huzurunuzda arz etmeye çalışacağım: 

KLM Şirketi ile yapılan bakım anlaşması
nın tatbikatı modern soygunculuğu ve uçakla
rımızın Mme kâr temini için çalıştığını en gü
zel gösteren bir mevzudur. Douglas uçakları
mızın içinin boş bir hale geldiği, bütün kon-
ponetlerinin KLM Şirketi eskileriyle değiştiril
diği, ayrıca bu işleme bir de tamir ücreti alın
dığı bilinmektedir. Uçak imalcisi Douglas Fir
ması bile ortaklığımızdan daha hassas davra
narak, KLM Şirketini bu işe son vermesi için 
ikaz etmiştir. Bu işe bizim ne zaman son ve
rebileceğimiz ise, cevapsız kalmaktadır. Mev
cut tulumda ısrar edildiğinde, bu soygunculu
ğun ortakçısı kalarak durumun ilânihaye de
vam edeceği sarihtir» denilmektedir. 

'Sayın senatörler, muhtırayı kaleme alanlar 
açıkça idareyi ve bâzı kimseleri sorumsuzca 
davranmak ve bâzı kimselere şirket aleyhine 
çıkar sağlamakla itham etmektedirler. Bunların 
kim olduğunu ve ne gibi çıkarlar sağladığını, 
şayet önergeyi kabul edecek olursanız, meyda
na çıkarmak mümkün olacaktır. 
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Şimdi, diğer bir konuya geçiyorum. Yöne
tim ve uçak servisi hizmetlerinin ortaklık aley
hine bir durum almış olması iddiasıdır. Yaban
cı şirketlerle Türk Hava Yollannın yalnız dış 
seferlerini yapan uçaklarına Hemting tâbir edi
len trafik, teknik, nakliyat ve ikram hizmetleri 
gibi hizmeti gören uçak servisi ile Türk Hava 
Yollan arasında sürtüşme devam «itmekte ve 
ahenkli bir işbirliği bir türlü sağlanamamakta
dır. Nitekim bu muhtırada iki ortaklığın çalış
macına dair bilgileri sizlere aynen sunacağım: 
«Uçak Servisi Anonim Şirketi ortaklığımız ta
rafından kurulduğu halde çalışma kontrollarm-
da ilgisiz kalındığı için Hemting, bütün yabancı 
şirketlere yaptığı servisin en kötüsünü Türk 
Kavıa Yollanna yapmaktadır. Yolculardan faz
la bagaj, yer temini için rüşvet istenmeye ka
dar varan şikâyetler geldiği gibi, uçuş emni
yetini ortadan kaldıran fazla ve yanlış yükle
me, uçağın emniyetsiz uçurulduğu hakkında 
inilen yurt dışı meydanlardan yapılan şikâyet
ler işletmemize yazı ile gelmektedir» denilmek
tedir. 

Yer hareket ve uçuş ile koordineli çalışıla-
mamaSı sebebiyle Türk Hava Yollannda, gere
kenin üstünde bir masraf yapılmasına rağmen, 
ikram servisi yeterli olamamaktadır. 

Avrupa meydanlarından bilhassa, birinci sı
nıf yolcular için getirtilen malzemelerin, başka 
bir uçuş öncesi taleibedildiği vakit, mevcudol-
madığı hayretle görülmektedir. Bu durumlar, 
uçakta bulunan kalbin memurlannın yolculann 
hakaretine mâruz kalma sonuçlannı dahi za
man zaman doğurmaktadır. Uçaklann içleri 
atanılacak kadar pistir. Temiz olarak uçuş eki-
ibine teslim edilen uçaklara, yeniden temizlik 
yaptırılmaktadır. Kalkıştan 20 dakika önce ta
mamlanması gerekli kontrol, kifayetsiz ve ehil 
lolmıyan ellerde, kalkış saatinden 20 dakika son
raya kadar uzatılmaktadır. Geç ve acele ya
pılan kontrollar ise, doğru yükleme ve yükle
me kâğıtlannın hazırlanmasına imkân sağla
mamaktadır. işletme Müdürlüğünden yapılan 
muhtelif ikazlara rağmen uçak hakkında bir 
bilgisi olmıyan ve eğitim görmeye lüzum his-
setmliyen şahıslar, yalan söylemeye kadar gide
rek, formlar ve resmî belgeler üzerinde rahat
lıkla tahrifat yapmaktadırlar. 

Bilgisizliğin getirdiği mesuliyetsizlik, yanlış 
ve fazla yüklenmiş bir uçağı sefere yollamayı 
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tabiî görmekte ve 103 yolcusu ve uçuş ekibinin 
ölüm karannı imsalattırmaktadır» denmekte-
Clir. 

Hangi yönden bakarsanız; balanız müessese
yi korkunç denecek derecede ilgisiz ve sorumsuz 
bir kadronun yönetmiş olduğunu görmekteyiz. 

Sayın senatörler, bu iddialar uçuştan amla-
mıyan her hangi bir grupun veya her hangi bir 
pilotun veya birkaç pilotun iddiaları olsa, bel
ki dikkate alınmıyabilirdi. Fakat uçuştan bi
rinci derecede sorumlu, uçuş işletmesi idareci 
ve bilfiil uçakları uçuran pilotlar olduğuna gö-
r? durum oldukça nazik demektir. 

Muhtıra hakkında bunları arz ettikten son
ra, şimdi Türk Hava Yollarının gelişmesini en-
gelîiyen diğer bir konuya geçiyorum. Bu, ya
bancı uçak şirketleriyle yapılmış bulunan ikili 
arılaşmalann ortaklık aleyhine olması görüşü. 
Türk Hava Yollarının dış hatlarda gelişmesine 
olumsuz etki yapan bir hulsus, Türkiye ile ya-
'bancı devletler arasında imzalanmış bulunan 
ikili havacılık anlaşmalarıdır, örneğin; Ame
rika Birleşik Devletleri ile 1948 yılında imza
lanmış bulunan ikili havacılık anlaşmasında gü
zergah ve sefer tahdidi konulannda bir tahdit 
öngörülmediği için, Amerikan Hava şirketleri, 
yalnız Amerika'dan Türkiye'ye değil, dünyanın 
her hangi bir noktasından Türkiye'ye yolcu, 
yük ve posta taşıma hakkına sahip bulunmak
tadır. Bu yüzden Türk Hava Yollan tarifeli 
seferler yaptığı, örneğin Roma - istanbul, 
Frankfurt - istanbul hatlannda Pan Amerikan 
Şirketi gibi teçhizat, örgüt bakımından çok 
güçlü bir hava şirketi ile rekabet etme zorun
da kalmıştır ve kalmaktadır. Halbuki, ikili ha
vacılık anlaşmasında güzergâh ve sefer adedi 
tahditli olsa idi, Türk Hava Yollan muayyen 
günlerde bu hatlarda Pan Amerikan Şirketinin 
rekabeti olmadan sefer yapıma imkânını bula
bilirdi. 

Genel ikili havacılık anlaşmalan ile taindit-
siz haklar tanımış olması sebebiyle Türk Hava 
Yolları bâzı dış hatlarda, örneğin iskandinav 
Hava Yollan SAS, Holânda Hava Yolları KLM 
Vc Belçika Hava Yollan SEBANA ve diğerleri 
gibi dev hava sirkelilerinin rekabetine devamlı 
olarc.k mâruz kalmaktadır. Bu ikili anlaşmala
rın değiştirilmesi hususunda Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 1964 - 19-65 



C. Senatosu B : 14 10 . 12 . 197Ö O : 1 

ve İ966 faaliyet yıllarının denetimi sonuçları 
hakkında tanzim olunan raporun ikinci cildinin 
727 nci sayfasında da ,bu ikili anlaşmaların 
Türk Hava Yollarının gelişmesine olumsuz etki 
yaptığına, kısa zamanda değiştirilmesi gerek
tiğine işaret edilmektedir. Fakat aradan bu 
kadar yıl gsçrniş olmasına rağmen maalesef bu 
anlaşmalar üzerinde bugüne kadar parlâmento
ya intikal etmiş her hangi bir değişiklik kanun 
tasarısı ile karşılaşmış değiliz. 

Türtk Havayolları 200 milyon liralık serma
yesi ile, yemi yeni büyük borçlar karşılığında 
henüz jetlesirken, taşıyabildiği yolcu miktarı 
780 bin civarında iken, rekabete mâruz bırakı
lan, hiçbir gereği olmıyaa ve uluslararası anlaş
malara aykırı bulunan ve bundan istifade eden 
bu uçak, meselâ Fan Amerikan uçakları 1963 
yılında 7 milyonun üzerimde, SAS İskandinav 
ülkelerinin uçakları 4 milyonun üzerinde, keza 
Holânda Hava Şirketi KUM 2 milyona yakım 
yolcu taşımışlardır. Belçika Havayolları SABE-
NA 1 miyarımı üzerinde yolcu taşımaktadır. E, 
bu kadar güçlü ve örgütlü havayolları ile Türk 
Havayollarının rekabet ederek devamlı süratte 
zarar veren b'ilânçosumu kârlı hale getirmesi, her 
halde bu şartlar altında, kolay kolay mümkün de 
olamaz. 

Bu noktalara değindikten sonra şimdi diğer 
fcıir iddiaya dokunmak istiyorum. 

Bu Heron ve DS - 3 uçaklarının satılmasın
da ortaklığım çıkanlarının yeteri kadar korun
mamış olması iddiası. Biliyorsunuz Keren uçak
ları 1953 yılında «çok motorlu uçağa geçiyoruz» 
diye alınmış ve bir müddet havayollarında kul
lanılmıştı, Biliyorsunuz, çok motorlu bir uçağın 
ekonomi/k olabilmesi için fazla miktarda yolcu 
taşıması lâzımgelir. Bu uçaklar hem 4 motorlu, 
honı de ancak âzami 19 kişi taşıyabilecek nite
likte ve aynı zamemda her türlü hava şartları 
altında uçuş yapamayacak özelliği olan uçaklar
dı. Demek ki, bu uçakların alınmasında da; son 
zamanlarda olduğu gibi, o samandan bu yana 
birtakım basiretsiz hareketler devam edegekniş-
tir. Nihayet, beynelmilel kontrol mekanizmaları
nın harekele geçmesi sonucunda bu uçaklar yol
cu tapmadan fiilen menedilmişlsrcür. Bunun ne
ticesi olarak bu 7 uçak uzun süre sürümcemede 
(kalmış ve nihayet 7 tanesi 32 500 dolar karşı
lığında bir Amerikan firmasına satılmıştır. Fa

kat, sonradan bu Amerikan firması bu uçaklar
dan yalnız ikisini 138 000 dolara Arjantkıe dev
rettiği söylenmektedir. Her ne kadar, Denetleme 
Kurulu rapora 82 500 dolara bu uçakların satıl
masını uygun görüyorsa da şayet, bu iddia doğ
ru ise biraz basiretsiz davranılmış olduğunu ka
bul etmek gerekiyor. Aynı şey, uzum süre sürün
cemede kalan, bir kısmı maalesef halen satıla
mamış bulunan DC uçakları için de söylenebilir. 
Nitekim bunlardan bir tanesi son senede cenbin 
dolara bir Alman firmasına satılmış, o da 
23 000 dolara Portekiz Havayollarına devrettiği 
iddia edilmektedir. Tabiî, gereçiklerim ne oldu
ğunu kesin olarak bilmiyoruz. 

Bundan sonra diğer bar komuya geçiyorum. 
Bu konu yüksek kademedeki bir şahsın kişisel 
masraflarını şirkete ödettirmiş bulunması iddia
sıdır. 

THY. nda uzun süre eski Ticari Genel Müdür 
Muavinliğini yapmış Bay Vedat Alpaslan'ın 
THY. nda her kanunsuz icraatın altlından imza-
siyle çıkmakta olduğunu olaylar zincirinin ba-
şjidan beri izlemekte olduğumuzu takdir eder
siniz her halde. Altur Oartır şirketiyle yapılan 
mukavelelerin altımda imzası var. Sizlere daha 
Önceki oturumda aksak taraflarını arz etmiştim. 
Ulaştırma Bakanlığının kesin emir ve talimatı
na rağmen mevzuata aykırı bedava biletlerin 
verilmesinde, ilgisiz kimselere dağıtılmasında 
imzası var. Kent otelimde misafir edilen bâzı 
kişilerin, THY. ile her hangi biir ticari veya iş 
münasebeti olmıyan, bünyede çalışmıyan bâzı 
kişilerin masraflarının THY. na ödetilnıesönde 
imzası var. Hattâ, döviz harcırahlı Amsterdam'-
daki toplantıda G-er-el Müdür Orhan Batı ile be
raber yaptırdıkları smokin ile otel v.s. masraf
larını da oradaki büro giderlerinden ödetmiş ol
duğu söylenmekte ve yine iki günlük bir se
yahati için 4 günlük harcırah aldığı iddia edil
mektedir. Harcırahla ilgili tediye emrinin tarih 
ve numarası şu : 25/26 . 8 . 1969 gün, tediye 
numarası 7610, 26/27 . 8 . 1969 gün tediye nu
marası 7728. 

Sayın senatörler, bu kadar marifetin sahibine 
ne 3'-apîkIı diye merak ediyorsunuzdur. Söyli-
yeiim. Hiç. Hattâ, yine Genel Müdür olacağı 
da söylenmekte. Fakat her nedense bu iki kıy
metli şahıs yani, eski Genel Müdür ile Ticari 
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Genel Müdür Muavini vazifelerine usun süre 
devam etmişler. İsin garibi de bunlar vazifede 
bulunurken ve işten el çektirilnıemişken bakan
lık müfettişlerinin bunların emirlerindeki şahıs
lardan, aleyhlerine olan işlemleri öğrenebilecek
leri ihtimalini Sayın Bakan ve bakanlık erkânı 
mümkün görebilmiştir. 

Bu iki kıymetli zevat nihayet Haziran ayında 
Genel Müdür ondan çok sonra da Ticari Genel 
Müdür Muavini bu vazifelerinden alınmıştır. 
Eski Genel Müdürün ne yaptığını bilmiyoruz. 
Fakat o zamanki Ticari Genel Müdür Muavini
nin, bugün kıymetli bilgilerini müşavir olarak 
gerek yönetim kuruluna gerekse yeni Genel Mü
dürüne sunmakta devam ettiğini biliyoruz. Bu 
iki şahsın uzun süre vazife baımia bırakılmış 
olması bunlara karşı, bunların talimat ve ka
nunlara aykırı emirlerine karşı nıukavenset et
miş bulunan ve o tür emirleri yapmamış bulu
nan, yapmaktan imtina etmiş ve bir de müesse
senin 440 sayılı Kanunun hükümleri gereğince 
kârlılık ve verimlilik prensiplerine uygun olarak 
çalışmasını öneren, zaman, zaman şifahi ve za
man, zaman da resmî raporlar vermek suretiyla 
olumlu yönlere doğru gelişmesini talebetnıiş ve 
tekliflerde bulunmuş bâzı kıymetli insanlar ma
alesef, vazifelerinden alınmış; bir ki s mı da mü
essir mevkilerden uzaklaştırılarak kenar köşe
lere doğru, vazife yapamıyacak, kendi kendile
rine istifa edecek veya istifaya zorlanacak du
rumlara getirilmişlerdir. Çok haşin vs acıdır ki. 
Sayın Bakan da bu iki muhterem şahun, eski 
genel müdürle genel müdür muavininin bu 
tasarruflarına, maalesef, seyirci kalmıştır. 

Personel meselesine gelince; THY nda kor
kunç derecede personel adedinde muazzam bir 
çoğalma var. 1968 da 1 554 kişi iken 1987 de 
1 751, 1968 de 2 013, 1969 yılında, 339 kişi ye
niden vazifeye alınmak suretiyle, 2 352 kişiye 
yükselmiştir. Fakat bu arada teknik kadroda 
büyük bir sıkıntı h?.lâ devam etmektedir. Tabiî, 
personel kadrosunda bu kadar anormal bir şiş
kinlik ister istemez personel giderlerinde büyük 
bir artış meydana getirmiştir. 1966 da personel 
giderleri, 35,3 milyon lira iken 1969 da 72,8 mil
yona çıkmıştır. Görülüyor ki, sebepler ne olur
sa olsun, bir yılda personel giderlerinde % 37 
gibi yüksek bir oranda ve tutarı 19,8 milyon 
lira gibi artış olması THY nda personel konu-
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sunda acilen ıslahı gereken bir halin mevcudi
yetini göstermektedir, örneğin; rekabet halin
de bulunduğumuz Avrupa hava şirketlerinde 
personelden her birine arz edilen + on kilomet
reden düşen pay ortalama 76 bin iken THY mda 
38 bindir. Bunun ifadesi şudur; bir Avrupa 
hava şirketinde bir Avrupalının yaptığı işi, 
THY mda ancak iki kişi yapmaktadır. Bu, 
THY nm zarar etmesinin tabiî bir nedeni. 

Bir de tâyin işlerinde gayrioiddî davranıldığı 
şu görüşlerle ortaya çıkmaktadır. Meselâ; her 
hangi bir atama yapılırken normal olarak Per
sonel ve Sosyal İşler Müdürlüğünden geçmesi 
beklenmeden atamalar yapılmakta ve bunun so
nunda sicilleri atanmalarına mâni teşkil eden 
bâzı kişilerin ortaklık bünyesinde görev alma
larına imkân vermektedir. İş analizleri yapıl
madan ve gerçek ihtiyaçlar dikkate almarak 
norm kadrolar düzenlenmeden kişisel görüş ve 
isteklere göre atanmalar yapılmaktadır. Bu ara
da dış ülkeler kadrolarına görevin gerektirdiği 
niteliği haiz olmıyanlarm da atandığı ve hattâ 
bunlardan bir kısmının lisan bilmediği de sabit 
bulunmaktadır. Bugüne kadar 37 yıllık mazisi 
olmasına rağmen THY Anonim Ortaklığının 
maalesef görev, yetki ve teşkilât yönetmeliği 
yoktur. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesine 
göre çıkartılması gereken yönetmelik de yürür
lükte değildir. Bu keşmekeş içerisinde bir de 
kadro dışı mukaveleli personel çalıştırılmasını 
görüyoruz. 1966 yılında 18 inin mesaisi devamlı, 
biri devamsız. 1967 de 17 si devamlı 5 i devam
sız, 1968 yılında 33 ü devamlı 9 u devamsız ol
mak üzere personel çalıştırılmıştır. İhtiyacının. 
üzerinde personele sahip bulunan THY ayrıca 
kadro dışı mukaveleli personel, hem de devam
sız personel çalıştırmak lüzum ve ihtiyacını ne
den duymakta ve bunların sayısını gittikçe ne
den artırmaktadır, bilmiyoruz. 

Yine giderler kaleminde menfi etkisi olan 
bir husus da şu: Gerek yurt içi gerekse yurt 
dışı seyahatlerin hemen hemen tamamı pas bi
letlerle bizzat uçaklarla yapılmakta, dolayısiy-
le vasıta masrafları olmamaktadır. Buna rağ
men meselâ son 1969 yılında harcırahların tu
tarı 4,7 milyon lira gibi çok yüksek bir seviye
dedir. işin daha garibi 1969 yılında iktisap 
bedeli 7,2 milyon lira değerinde bulunan yer 
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nakil araçlarının fiilen kadroda mevcudolup ol
madığı Genel Müdürlükçe bilinmemekteymiş. 
Yine iktisap değeri 3,6 milyon lira tutan mo
bilya ve mefruşatın fiili mevcudunun kayıt
lara uygun olup olmadığı da bilinmemekte. Yi
ne tutarı 1,5 milyon lira tutan büro makinaları 
ve kasalarının kayıtlara uygunluk derecesi hak
kında Genel Müdürlükte kesin bir bilgi mev
cut değil. 

Ortaklıkta tutulması zorunlu bulunan defter 
ve kayıtlar, Ticaret Kanununun öngördüğü 70 
ve 71 nci maddelerindeki bahis konusu açık
layıcı bilgilerden yoksundur. Ortaklıkta sıh
hatli ve muntazam bir muhasebe mevcut de
ğildir. 

37 yılık müessesenin arşivleri, Şişhanedeki 
binanın arka tarafındaki odalarda çuvalların 
içinde bulunmaktaymış. Bu arşivlerin sorumlu 
bir memuru yok, her hangi evrak arandığı va
kit çuvallar boşaltılmakta ve binlerce evrak 
içinden şayet ilgili evrak bulunabilirse isti-
yenlere takdim ediliyormuş. Tabiî bu halleriyle 
THY bir yol geçen hanı halinde görünmemek
tedir. 

Bir de mevzuata ne kadar uygun olduğunu 
bilmiyorum, meselâ Diyarbakır'da bölge satış 
bürosu için yıllığı 30 bin liradan 5 yıllık kira 
tutarı 150 bin lira, peşin olarak ödenmiş. O 
tarihte 150 bin lira vermek suretiyle Diyarba
kır'da satış bürosu için bir bina her halde alı
nabilirdi. 

Yine bunun gibi meselâ, ortaklık personeli 
için elbise ve pardesü diktirilmiş, bu dikişi ya
pan müesseseye 71 bin liranın üzerinde peşin 
para ödenmiş. Gerek yurt içi ve gerekse yurt 
dışında kiralanan bâzı binalar için çoğunlukla 
peşin kira bedelleri ödenmektedir. Ve merak 
edip, Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; Di
yarbakır'daki bu bina sahibi ile dikiş diktirilen 
terzi kimdir? Şayet peşin olarak bu tür öde
meler mevzuata aykırı ise bu işlenin sorumlula
rı hakkında bugüne kadar ne gibi idari ve ka
nunî işlem yapılmıştır? 

THY nın 1968 yılında 11 aded, 1969 yılın
da 12 aded dış bölge satış müdürlüğü mevcut
tu, Burada halen 71 kişi çalışmaktadır. 1969 
yılında ayrıca Stuttgart, Londra'da ve bir de 
Düsseldorf ile Stockholm'da yeni bürolar açıl-

j mış. Bu Stockholm bürosunun 1970 yılma ait 
giderlerinin 1,3 milyon lira gibi önemli bir ra
kama ulaşacağı söylenmektedir. Acaba bu doğ
ru mu? 

12 büroda çalışan 68 memurun yıllık üc
retleri 4 milyon 295 bin lira. Stockholm'deki 
büronun fcira bedelinin 1,3 milyon lira olacağı 
söylenmekte. Bu bilgiler gerçekse THY nın 
hâlâ ne kadar dikkatsiz ve pahalı çalıştığı or
tada bulunmaktadır. 

Yine bunun dışında THY bugün Amerika'
da 5 aded; Avrupa'da da 14 olmak üzere 
cem'an 19 aded sefer yapmadığı yerde büro 
açmak istemektedir. Bu doğru mudur, bu
nun malî portesi ne kadar olacaktır? 

Yine saym senatörler, diğer bir noktaya 
dokunacağım. Türk Hava Yollarının idari, tek
nik ve işletmecilik yönlerinden modern bir hava 
ulaştırma örgütü haline getirilmesi maksa-
diyle OECD'den sağlanan bir milyon lira ile 
ürvik Or And Partners ile Türk Sevk ve İdare 
Geliştirme Merkezi müşavirlik hizmetleri için 
Kasım 1967 den 1969 yılı sonuna kadar üç yıl 
içinde toplam olarak beşyüzbin liraya yakın 
harcama yapılmış. Ancak, aradan üç yıl gibi 
usun bir süre geçmiş olmasına rağmen, ortak
lığın bıı. çalışmadan yararlanmamasının sebe
bi. nedir? 

Sayın Başkan, acaba Sayın Bakan soruları 
dinliyebiliyorlar mı? Bilmiyorum, meşgul olu
yorlar başka şeyler.. Galiba bu, Türk Hava Yol
larının kadersizliği. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, siz görüş
menizi yapın, şüphesiz Sayın Bakana da sıra 
gelince bu sorularla ilgili beyanı olacaktır. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
senatörler, Türk Hava Yollarının işletme gi
derleri 1963 yılında 181,7 milyon iken 1969 
da - tabiî bu tür idare edildiği için - % 27 ora
nında artışla 230,1 milyona yükselmiştir. Bu 
sahipsia, kontrolsüz ve bir çiftlik gibi idare 
edilen -müesseseden size Yolcu Hizmetleri Mü
dürlüğü ile ilgili bir- enteresan bilgi daha tak
dim ediyorum: Bu müdürlük 1958 - 1969 yıl
larında Ambardan, biraz sonra arz edeceğim 
aşağıdaki malzemeyi çekmiş ve sarfetmiştir. 
Balon kadeh tanesi 216 kuruş, 1968 yılında 

I 10 000 liranın üzerinde 1969 da 51 000 liraya 
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yaklaşmış, Yine aynı tür kadeh fiyatı 220 
kuruş 1968 yılında 31 000 in üzerinde. 1969 da 
yine 31 000 Tl. civarında bir sarf yapılmış. 
F-27 uçaklarında kullanılan küçük plâstik 
tepsiler var, tanesi 294 kuruştan 1988 yılında 
25 000 liralık sarf yapılmış 1969 da insaflı, dav
ranmışlar, 12 000 küsura inmiştir. Vaykanfc 
uçakları için servis tepsisi tanesi 5532 kuruş
tan 1968 de 25 000 liraya yakın, 1969 da in
saflı davranılmış 11 000 e inmiş. Kâğıt peçe
te, tanesi beş kuruştandır, o tarihte yani 1968, 
1969 tarihlerinde - evlerimizde aldığımız kâ
ğıt peçeteyi biliyorsunuz, - aşağı yukarı üç mil
yonun üzerinde mubayaa yapılmış. Üç milyon 
olunca daha da ucuza olabilir, çünkü biz ev
lerimize daha da ucuza alabiliyor idik, onlar 
her nedense beş kuruştan almışlar, 1968 yılın
da 70 bin liraya yalan bir sarf yapılmış. 1969 
yılında da sarf 83 bin lirayı aşmış. Kâğıt pe
çetenin sarfıdır bu. Tabiî, bu kadar,, yani beş 
kuruş üzerinden hesaplarsanız üç milyonun üze
rinde kâğıt peçetenin kullanılmış olması lâ
zım, bu iki sene zarfında. 

Bir de uçakla yolculuk yapan arkadaşları
mız hatırlıyacaklar; af buyurun, istifra etmek 
zaruretini duyanlar için torbalar konuyor. Ta
nesi 58 kuruşmuş, 1968 yılında 36 000 liraya ya
kın, 1969 yılında midesi bulanan çoğalmış, 
45 000 liraya yaklaşmış. 

Bu arada bir nebze de şuna dokunmak isti
yorum: Her ne kadar 1969 yılında uçak sayısı
nın artmasından dolayı biraz daha fazla yol
cu taşınabilmiş fakat yük taşımada her neden
se anonim ortaklık, Hükümetin dikkatine rağ
men, yeteri kadar itina göstermemiş. Hükü
met 8 . 5 . 1968 gün ve 6/10016 sayılı Kararna
me çıkartarak Devlet dairelerinin belediyele
rin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türki
ye ile yabancı ülkeler arasındaki hava yolu 
ile yaptıracakları yük nakliyatı işlerinin Türk 
Hava Yollarına verilmesi mecburiyetini koy
muş, ki bunun yılda 100 000 000 lira tutarında 
olduğu sektörüne ait ulaştırma hesaplarından 
çıkartılmaktadır. 1969 yılında yük taşıma geli
rine bakıyoruz, sadece 7,5 milyon lira. Demek 
ki, yük taşıma kapasitesinden, gücünden is
tifade edilmiyor, kamu sektörünü mecbur tu
tan kararname olmasına rağmen. 

Sonra, yine personelle ilgili şöyle bir iddia 
var: Süreyya Baraz isminde bir şahıs gümrük 
kontrollannın dışındaki Türk Havayollarına 
ait dükkânlardaki satış yerinde mal satarken, 
zimmetine 9 000 dolar geçirmiş, bu sabit olduğu 
halde hakkında o zamanki Ticari Genel Müdür 
Muavininin emriyle her hangi bir idari, kanu
ni işlem yaptırılmamış, yalnız istifaya zorlan
mış. Sonradan bu şahıs 9 000 doları bulmuş öde^ 
mis, deniyor. Yalnız burada mesele bundan son
ra başlıyor, bu şahıs resmen ortaklıktan ay
rılmış olmasına rağmen, 1969 yılında yurt dı
şına çıkma biletleri - pas hakkı tabir ediyor
lar - bu memurun üzerinde bırakılmış. Bunu 
yine Ticari Genel Müdür Muavini, imzası ile, 
resmen talebetmiş. Nitekim bu haktan istifade 
ederek, 29 . 12 . 1969 tarihinde 283 001 ve 
282 002 numaralı biletlerle karı - koca Londra-
ya gitmişler. Bu şahıs, temsil belgesi de elin
den alınmadığı için - daha önce de Türk Hava 
Yolları için mubayaa yaparmış - oradaki eski 
mubayaa yaptığı Rodmans Firmasından Türk 
Havayolları adına tekrar sigara mübaasına 
teşebbüs etmiş. Rodmans Firmasınca Londra-
daki o zamanki Türk Havayolları resmî görev
lilerine bu şahsın vazifeli olup olmadığının so
rulması üzerine, oradaki vazifeliler de teleksle 
istanbul'a soruyorlar, bu şahsın hâlâ Havayolla
rı adına mubayaa yetkisi var mı, yokmu diye. 
O teleks emrinden bir sureti bana da lütfettiler 
yanımda bulunuyor, Sayın Bakan arzu ederler
se gösteririm. 

Bir ds bu şahıs vazifeden ayrılırken, kam
biyo hizmetlerinin kontrolü için verilen ser
best giriş - çıkış kartı tâbir edilen kartı ilgili 
servis müdürü bu Baraz'ın elinden almak iste
diği zaman - ki bu Baraz suiistimalinden dolayı 
istifa ettirilmiştir - yine bu Ticari Genel Müdür 
Muavini Sayın Alparslan o servis müdürünü ol
dukça ağır şekilde muaheze etmiş ve bu kartı 
elinden aldırtmamış. Bu da usulden midir, bil
miyorum. 

Bir de, bu pas biletlerin dağırılmasındaki 
suiistimallere tipik bir örnek olarak gösteri
liyor; Şişhane'de çalışan bir bayan memura, 
yeni girdiği halde, kısa zamanda kendisine 
70 aded pas bilet verildiği söyleniyor, ismi ben-
ie mahfuz, Sayın Bakan'arzu ederse, sonra tak
dim ederim. Acaba, bu da usulden midir? Bizim 
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bildiğimize göre; pas biletlerinin dağıtımı, 
Uluslararası Havacılık Anlaşmasının faaliyet
lerini düzenliyen bir talimat var - 200 numaralı 
talimat - bu talimatta kimlere bu pas biletler 
verilebilir, tasrih edilmiş. Türk Havayolları da 
bu Uluslararası Anlaşmayı kabul ettiğine ve 
bunun içinde faaliyette bulunduğuna göre, ken
di mevzuatımıza uygun düşse bile, bunda bir 
çatışma halinde olduğu görülüyor. Bu, tabiî 
ancak benim tesadüfen bulabildiğim şeyler. 
Herhalde bunun dışında, eğer lütfedip önerge
yi kabul ederseniz, birkaç yıllık derinine ine
cek olursak çok enteresan olaylarla karşılaşa
cağımızı zannediyorum. 

Bu arada, sözlerimi bitirmeden önce, bir 
nebze de Yönetim Kuruulu üzerinde durmak 
istiyorum:. 

Sayın Başkan, zannedersem üyemin olmıyan 
bir arkadaş, bir bey, orada oturan bir bey lâf 
atıyor. 

BAŞKAN — Nerede efendim, göremedim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Kar

şıda Celâlettin Beyin yanında oturan gözlüklü 
zat. 

BAŞKAN — Yani bir şey mi söyledi, dik
katimi çekmedi. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Arzu 
ettiği bir husus varsa arzı cevapta bulunurum. 
Ama buranın bir âdabı var, her hâlde ona ria
yet zorundadırlar, 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydm) — Yok 
öyle bir şey. Konuşma aramızda başka bir konu
da. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak siz lütfen 
devam buyurunuz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK {Devamla) — 1967 
yılından 1970 yılına kadar Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı Yönetim Kuruluna atanan 
kişilerde maalesef havacılıkla ilgili tek bir kişi 
yoktur. Tabiî böyle imam Hatip Okulu rae^v 
nu, mimar, mütaahhît, yazar, arasıra öğretmen, 
bazan mühendis, doktor gibi kişiler yönetimin
de bulunan ve bu yönetime terk edilen bu millî 
müessese, elbette ki, zarar edecek ve size 3 otu
rumda anlatageldiğim acı gerçekler içinde bu
lunacaktır. 

Bir de, bu Yönetim Kurulu - bundan önce
ki ve son Yönetim Kurulu - 1968 vo V. -illar: 
içerisinde toplanarak aoaba nelerle me~gul ol

muş, onu gözden geçirelim: 1969 yılı içinde, bir 
yıllık çalışma sûresi içinde, sadece 88 gün top
lanmışlar. Oysaki, 440 sayılı Kanun Yönetim 
Kurulu üyelerinin başka yerde vazifeli olamıya-
cağını âmir bulunduğuna göre, hele tutarı mil
yarları bulacak büyük borç altına giren ve za
rar eden bir müessesenin Yönetim Kurulunda 
bulunan kişilerin o ciddiyet içerisinde vazifele
rini ifa etmesi lâzımgelirken bakalım onlar ne 
ile meşgul olmuşlar. 

Konu : 
Jet projesi ile ilgili olarak alman karar ade

di; 1988 de 84, 1969 da 48, 
Dışarıya personel gönderilmesinde; 1968 de 

122; 1969 da 164 karar alınmış. 
Demek ki, Yönetim Kurulu için dışarıya 

personel gönderme, Ortaklığa jet alınmasından 
çok daha önemli. 

Yine Türk Hava Yollarının gerek yurt için
de gerekçe yurt dışında teşkilâtlanması için 
1983 yılında 7, 1069 yılında ise 6 karar alın
mış. Buna mukabil tâyin, terfi ve kadrolar için 
1963 de 79, 1969 da ise 129 karar almışlardır. 

Yine sayın senatörler, bu örgüt kurmak, ma
alesef, onların indinde bedava bilet dağıtmak
tan daha cnemsizmiş ki, 1968 de pas bilet ve
rilmesi için 11 karar almışlar; örgüt kurmak 
için 7 karar alırken 1969 yılında 13 karar almış
lar, 6 örgüt kurmak için alınan karara karşı
lık. 

Sayın Menteşe'nin dediği gibi, cidden Türk 
Hava Yollarının bünyesi hastadır. Bu hastalı
ğın giderilmesi lâzımdır. Ama bugüne kadar 
izlediği yolun, biraz önce de arz ettiğim bilgi
lerle beraber, yeterli ve tatmin edici olmadığı 
kanısındayım. 

Sayın senatörler, bu ana kadar yaptığım ko
nuşmada Türk Hava Yollarında, kanunlarımıza 
ve Ortaklığın çıkarlarının aleyhine olarak yapı
lan birtakım faaliyetleri kendi imkânlarımla bu
labildiğim Kızı belge ve fotokopilere dayanarak-
tan gözlerinizin önüne sermeye çalıştım. Türk 
Hava Yollarındaki hastalığın sebebi sadece ida
ri takdir hakkının kullanılmasındaki kusur ve 
hatalara aidolsa idi bir Senato araştırması ile 
huzurunuza gelmiyebilirdim. Ancak; .açıkladı
ğım olaylar ve gösterdiğim belgeler Türk Hava 
Yollarındaki kaynaşmanın esasım, yapılan bir
takım yolsuzlukların teşkil ettiğini ortaya koy
maktadır. 
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Ulaştırma Bakanlığının meseleye el koyması 
ve bâzı müfettişleri vazifelendirmiş olması bir 
Senato araştırmasının gereğini lüzumsuz kılar 
mı? Kanaatimizce hayır. Zira, Sayın Bakanın bu 
maksatla bâzı müfettişleri görevlendirmiş olması 
doğrudan doğruya Bakanlığı ilgileindirir ve 
bir bakıma da bu durumda Bakanın vazifesi-
siıiin talbiî bir icabıdır. Elbette şartlar, Sayın 
Bakana kendi salâhiyet hudutları içinde isa
betli bir eylemde bulunaibilmesıi için gerekli 
doğru bilgileri toplaması bakımından müfettiş 
göndermeyi zaruri kılmaktadır. Ancak, bu du
rum senatör olarak, Senato araştırmamıza 
konu olmasını istediğimiz, önergemizde belirt
tiğimiz hususların hepimin Sayın Bakan tara
fımdan benimsenip bir tahkikata konu yapılıp 
yapılmadığı hakkında bize bir kanaat vermez. 

Ayrıca, araştıracağımız hususlardan bâzı
ları Ulaştırma Bakanlığının yetkileri dışında 
olduğu gilbli bu şartlar karşısında bizzat Ba
kanlığın tutumu Senato araştırmamıza konu 
teşkil edecek niteliktedir. Binaenaleyh, Sayın 
Bakanın bâzı müfettişlerini görevlendirmiş ol
ması Senato araştırmasını gereksiz kılmaz 
görüşündeyiz. 

Bu açıklamadan sonra ümit ve temenna 
ederiz ki; Sayın Bakan Bakanlık müfettişle
rini vazifelendirdiği ger'ekçesi ile Senato araş-
rin;i vazifelendirdiği ger'ekçesi ile Senato araş
tırması istediğimizii gereksiz bularak karşı 
çıkmak yoluna iltifat ötmezler. Birçok yolsuz
luk söylentileri karşısında bu millî müesseseyi 
korumak ve istikrarlı bir bünyeye kavuştur
mak için olayları gerçek hüviyeti ile tesbit 
letmek, sorumluları meydana çıkarmak ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek ancak 
Yüce Heyetnizin, özeliıikb A. P. G-rupımun bu 
araştırma isteğimizi kabul etmesi ile mümkün 
olacaktır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için saygılarımı 
sunarım. (O. H. P. ve Millî Birlik Grupu sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 134 ncü madde gereğince 
teklif sahibi görüşünü açıkladı, sıra Sayın 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin. 

Sayın. Bakan, bir noktayı sorayım, Mesai
mizin bitmesine bir saat çeyrek dakikamız var; 
'biter mi? 
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ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Aydın Milletvekilü) — Zannederim to
parlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Sa
yın Senatör Suphi Gürsoytrak'ıaı Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığı hakkındaki Senato 
araştırması işlemine ilişkin beyan ve iddiala
rını dikkat ve alâka ile dinlemiş bulunmakta
yım. 

Sayın Senatör Gürsoytrak, Türk Hava 
Yolları hakkında bir araştırma açılmasını 
talelbetmektedir. Anayasamızın 88 nci maddesi 
parlamenterlere belli bir konuda aydınlan
mak için Senato araştırması hakkını vermiş 
'bulnunmaktadır. Ancak sayın üyeler, dinle
diğiniz gibi sayın arkadaşımızın beyanları sa
dece bellli bir konuda aydınlanmayı istihdaf 
etmemektedir. Çeşitli konular vardır. O ka
dar iddialar buraya getirilmiş bulunmakta
dır. ki; Türk Havayolları Anonim Ortaklığına 
ait muhtelif konular ve yine de USAŞ, Uçak 
Servisi A. Ş. ne ait muhtelif iddialar vardır. 
Demek ki, belli bir konuda önerge aydınlan
mayı icabettirmektedir. Bununla beraber Yük
sek Heyetinize arz etmek isterim ki; Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığı veya benzeri 
her hangi bir millî müessesemizin çalışma du
rumu hakkında yüksek teşriî organlarımızıaı 
sayın üyeleri tarafından huzurunuza getirilen 
soruları daima memnuniyetle karşıladığımızı 
ifade etmek isterim ve bu suretle memleket 
meşelerinim, - ki, bunu da elbette bir memlekelb 
meselesi addetmekteyiz- daha iyi istikamete 
gideceğine inanmaktayız ve buradaki müzake
relerden de bakanlık olarak ilham alacağımız 
kanaatindeyiz. 

Şu noktayı da bilhassa Yüce Senatoya açık
lamakta fayda görmekteyim. Hükümetimiz, va
zife başına geldiği andan itibaren hava ulaş
tırmasının memleket içinde ve dışındaki büyük 
önemini dikkat nazara alarak programlarında 
ve plânlarında gerekli icra imkânlarını sağla
mış bulunmaktadır. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hava 
ulaştırma sektörümüzün başlıca organlarından 
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birisini teşkil etmektedir. Her yıl büyük ilerle
meler kaydedilen havacılığın son yılların tekno
lojik tatbikatı ile feza devrine intikal etmek
te olduğu yüksek malûmlarıdır. Nitekim muh
terem arkadaşlarım, İkinci Cihan Harbinden 
sonra en fazla inkişaf eden sektörlerden birisi 
sivil havacılıktır. 25 yıl evvel, yani Havayolla
rı Kurumunun kurulduğu zaman dünya hava
yollarında taşınan yolcu sayısı 9 milyondu. 1959 
da bu 100 milyona ulaşmış, 19189 da ise 289 
milyon olmuştur. Havayollarına alâka o ka
dar artarken, havayolları ücretlerinde de bir 
düşmeyi müşahade etmekteyiz. Öyle 'ki, dünya 
fiyatlarında son 10 yılda % 34,8 lik bir ar
tış görülmüşken uçak ücretlerinde ise % 8,7 lik 
bir düşüş görülmüştür. Yine son 5 yılda otel 
ve lokanta fiyatları % 33,9 artarken uçak fi
yatları % 0,9 bir düşüş kaydetmektedir. Buna 
paralel olarak da, demin de rakamlarla arz et
tiğim üzere, bugün havayollarında 1969 sonu iti
bariyle Dünya'da 289 milyon kişi uçmaktadır. 

Bu süratli inkişaf çağında baş döndürücü 
bir rekabet atmosferi içinde, millî havayolu iş
letmemiz bulunan bu ortaklık faaliyetlerinin 
daima yakından izlenmesi Hükümetimiz için ol
duğu kadar bütün organları ile efkârı umumi
ye için de tabiî bulunmaktadır. 

Bilmektesiniz ki muhterem arkadaşlarım, 
Türk Havayolları 1933 senesinde Büyük Ata
türk'ün direktifi ile kurulmuş bulunmaktadır. 
O zaman Millî Savunma Bakanlığına bağlı ola
rak kurulmuş, bilâhara Bayındırlık Bakanlığına 
bağlanmış ve nihayet 1965 senesinden bu yana 
Anonim Ortaklık olarak faaliyetine devam et
miş; bugün Ulaştırma Bakanlığının ve Maliye 
Bakanlığının denetiminde olmakla beraber, 
Türk Havayolları bir Anonim Şirket olarak faa
liyetine devam etmektedir. 

Sayın Senatörümüz Havayolları yönetimin
den şikâyet ettiler. Bakanlığı deruhte ettiğim 
andan itibaren, arkadaşımız başlangıçta lüt
fettiler, alâka duyduğumuzu, bise itimat et
tiğini beyan ettiler. 

Ama sonunda da tarizde bulundular. 

Şunu ifade edeyim muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma Bakanlığını deruhde ettiğim andan 
itibaren, ne kadar mühim bir sektör olduğunu 
ifade ettim, havayolları üzerinde büyük alâka 

gösterdim. Yönetim, kadrosu arkadaşım demin 
eski yönetimi ifade ettiler, değiştirilmiştir. Türk 
Havayolları Umumi Heyeti 17 Nisan 1970 de 
toplanarak yönetcileri, yani idare Meclisi üyele
rini değiştirmiş bulunmaktadır. Yeni idare Mec
lisi üyelerini tâyin ederken bir kıstas ortaya 
koyduk. Dedik ki: Bir idareci olsun, bir asker 
olsun, bir maliyeci hesap uzmanı olsun, bir de 
makina - uçak mühendisi olsun. Nitekim bir 
idareci, bir general asker, bir maliyeci hesap 
uzmanı ve bir de makina - uçak yüksek mühen
disini yönetim kuruluna, 17 Nisan 1970 tarihin
de toplanan Türk Havayolları Umumi Heyeti 
tâyin etmiş, seçmiş bulunmaktadır. 

Şu halde elbette bir genel müdürün değiş
mesi, diğer yönetimdeki değijiMikler yapılması, 
idare meclisinin değişmesine vabeste idi. Onun 
için Türk Havayollarında şikâyet edilen yöneti
min değiştirilmesinde her halde Bakanlık ola
rak geç kalmamış olduğumuzu ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

Burada sayın arkadaşımız birtakım iddialar
da bulundular. Şunu hemen ifade edeyim ki, 
daha takriri verdikleri andan itibaren, ne ya
pabilirim, teftiş heyetine havale etmek suretiy
le Bakanlık olarak yetkimi kullanmış bulun
maktayım. Bakanlık müfettişleri arkadaşımızın 
önergesinde verdiği konular üzerinde teker te
ker durmuşlardır. Raporlar buradadır. 

Burada yine ayrı bir, iki iddiada bulundu
lar. Tabiî bunları daha evvel bilmemize imkân 
yok. Bulunulan iddia hakkında eğer bir takip
sizlik, b:«; aldırmazlık içine girseydik o takdir
de sayın arkadaşımızın bize ta'nda bulunmasına 
hakkı vardı. Ama har hâdise, hattâ gazetelerde 
verdiği beyanatlar dahi değerlendirilmiş ve der
hal teftiş heyetine havale edilmiş bulunmakta
dır. 

Eski Genel Müdürün Amsterdam'da bir smo-
k'n. yaptırdığından bahsettiler. G-enel Müdür 
muavininin birtakım masraflarda bulunduğum
dan arkadaşımız bahsettiler. Eğer bunlar teftiş 
görmemiş ise, derhal zabıtlardan çıkarılmak su
retiyle konu teftiş heyetine havale edilecek
tir. 

Türk Havayolları müfettişleri bu konuda tef
tişte bulunmuşlardır. Bakanlık müfettişleri, 
hemen hemen 5 - 6 aydan beri Türk Havayolla-
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rını teftiş etmektedirler. Hiç âdet olmadığı hal
de Maliye Müfettişleri de Türk Havayollarını 
buıgün denetlemektedirler. Onların muayyen ko
nuları denetleme yetkisi olduğu halde her konu
da denetlemededirler. Sayın Maliye Bakanına 
telefonla rica ettim. Dedim ka: Gerçi bizim tef
tiş heyetimiz teftişini yapmıştır, bitirmiştir ama 
Maliye Müfettişlerinin de bu konuda teftiş yap
masını, Anonim Şirketi teftişe tabi tutmasını, 
her yönüyle teftişe tabi tutmasını bilhassa rica 
ettim. Bugün halen de Maliye Müfettişleri iddia 
edilen konular hakkında tetkikatlarım, tetkik 
ve tahkiklerini yapmaktadırlar. 

Şiımdi sayın senatör arkadaşımız, Türk Ha
vayollarının niye Çartır seferi yapmadığını be
yan ettiler. Bu konu Bakanlığı deruhde ettiğim 
anda benim de nazarı dikkatimi çekti. Niye 
Türk Havayolları Çartır seferleripi muayyen 
şirketler kanaliyle yapmaktadır, kendici yap
mamaktadır? Yetkili arkadaşlarımı çağırdım. 
Dediler ki, IATA talimatnamesine, nizamname
sine göre yahut anlaşmasına göre Türk Havayol
ları Çartır seferi yapamaz. Derhal direktif ver
dim, yabancı memleketler nasıl yapıyorlar? 
«Efendim, şirketler vasitasiyle yapılıyor, onun 
için İATA Nizamnamesi Çartır seferi yapmayı 
yasaklamıştır, Türk Havayollarında bunu yapa
maz.» denildi. Elimizde USAŞ, hizmetler yapan, 
meydan hizmetlerini yapan USAŞ adlı bir şir
ket var. Sermayesinin % 98 i hemen hemen ha
va Yollarına aittir. Bu şirketin Carter seferi 
yapıp yapamıyaeağı üzerinde durduk ve nihayet 
geçenlerde toplanan USUŞ Umumi Heyeti tü
züğünde tadilât yapmak suretiyle Carter sefer
lerini de mevzuu içine aldı, konusu içine aldı 
ve bu suretle inşallah yakın bir zamanda ela 
USAŞ kanaliyle Carter seferlerini yaptırmış ola
cağız. 

Gelelim Sayın Gürsoytrak'm Türk Hava Yol
ları Ortaklığının sararma; Altur adlı özel tu
rizm şirketine çıkar sağlandığı konusuna. 

Bu konu teftiş heyetince ele alınmıştır. Ya
pılan etraflı çalışmalar sonunda tanzim edilen 
25 . 6 . 1970 gün ve 2/3 sayılı raporda adı geçen 
firma ile Türk HavaYollan Anonim Ortaklığının 
yapmış olduğu Carter anlaşmasını genel olarak 
ortaklık lehinde mütalâa etmemiş ve gereği ya
pılmak üzere keyfiyet Genel Müdürlüğe tebliğ 
olunmuştur. Bakanlık olarak bunu yaparım. 

Nitekim Türk Hava Yolları, Teftiş Heyetinin 
bu raporuna uymak suretiyle 18 . 8 . 1970 tari
hinde, sayın arkadaşımızın bahsettiği, Altur 
Şirketiyle olan mukaveleyi feshetmiş bulunmak
tadır. Bugün Altur Şirketine Carter seferi yap
tırılmamaktadır. 

Arkadaşımız diğer bir iki tane daha Carter 
seferi yaptırılan şirketler de vardır, onlardan 
da bahsedecekler. Onların da mukaveleleri bit
mek üzeredir, inşallah kendi ortaklığımız olan 
USAŞ ile Carter seferlerini yapmak Türk Hava 
Yollarına nasibolacaktır. 

Şunu da ifade edeyim ki, Altur firması ile 
yap?lan mukavele feshedilmiş ve aynı zamanda 
ortaklığın alacağı, yahut gazetelerde yahut sa-
ym arkadaşımız burada ifade ettikleri, Türk Ha
va Yollarının alacakları da tahsil edilmiş bulun
maktadır. 

isterseniz tanzim edilen teftiş heyeti rapo
runda bu kısmı da sayın üyelerin ıttılaına sun
muş olayım. 

«Carter özel Tire anlaşmasının ortaklık 
aleyhine işletildiğine dair iddia Altur Turizm 
ve Ticaret Limited Şirketi yönünden tamamen 
r.abit görülmüş, ortaklık Satış Müdürlüğü ile 
Muhasebe Müdürlüğünün görev ve yetkileri ko
nusunda anlaşmazlığa düşüp bilhassa Satış Mü
dürlüğünün işi gerektiği şekilde takibetmemesi 
sonucu Altur Firması üzerinde ortaklığın peşin 
alınması lâzımgelen 550 C00 Tl. na varan alaca
ğın altı aydan beri fuzulen teraküm eylediği ve 
ancak ikas ve musırran takip üzerine mezkûr 
firma ile kati müzakerelere geçildiğinin esefle 
müşahede edildiği; durumun Genel Müdürlükçe 
derhal ele alınarak Altur Firması ile olan iliş
kilerin yeniden gözden geçirilmesinin icabettiği; 
öte j^andan özel firma ve şahısların büyük men
faatler sağladığı ve bâ.^ı hallerde ortaklığı istis
mar dahi ettikleri anlaşılan Carter seferlerinin 
bizzat ortaklık tarafından yapılması halinde ha
len elde edilen kârın daha da yükseleceği kana
ati tahassül eylemiş bulunduğu, filhakika diğer 
büyük birçok uçak şirketlerinde de olduğu gibi 
THY na bağlı ve tamamen ortaklığın kontrolü 
altında bulunan bir şirketin bulunduğu kaldı ki 
kendisine bağlı birtakım şirketler vardır. Car
t e r ! de bunun vasıtası ile yapabilir,» diyor. Ni
tekim bu teftiş heyetinin raporuna ittiba edilmiş 
ve 559 bin lira alacak tahsil edilmiş ve aynı 
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zamanda Altur ile olan mukavele, sözleşme fes
hedilmiştir. 

Bu, daha arkadaşımız takriri verir vermez ele 
alınmış bulunmaktadır. Buraya kadar gelmesi 
beklenilmemiştiı. 

Şirket uçaklarının Hac mevsiminde ortaklık 
zararına kullanılmış olması keyfiyeti arkadaşı
mız tarafından iddia edilmiştir. «Yine Bakan
lık Teftiş Kurulunun 9 . 6 . 1970 gün ve 5/9 
sayılı raporunun 2 nci maddesinde belirtildiği 
üzere, Hac seferlerinde uygulanacak ücretler 
Yönetim Kurulunun teklifi, Maliye ve Ulaştır
ma bakanlıklarının müspet mütalâasına istina
den alman Hükümet kararı gereğince tâyin ve 
tesbit edilmiştir. Tesbit edilen bu ücretlerin iş
letme icaplarına ve işin mahiyetine uygun düş
tüğü anlaşılmıştır.» Teftiş heyetinin raporu. 

Diğer taraftan yapılması zaruri olan bu ta
şıma THY. uçakları tarafından yapılmasa idi, 
yabancı uçakların yapacağı taşıma ile memleket 
döviz kaybına uğrıyacaktı. 

Suudi Arabistan'a THY. uçakları ile gitmek 
istiyen Hacı namzetlerinin bu seyahatleri için, 
Suudi Arabistan makamlarının taşımayı yapa
cak olan THY. na ancak bâzı şartlarla müsaa
de verdiği bir vakıadır. Bu şartlar özellikle ta
şınacak Hacı namzetlerinin yarısının Suudi 
Arabistan Hava Yolları tarafından taşınması 
veya THY. mca tasman her hacı namzedi için 
bir komisyon istenmesi şeklinde tecelli etmekte
dir. Arkadaşımızın bir iddiası vardı, o bakım
dan bunu ifade ediyorum.. 

Milletlerarası mer'i usullere göre, ayrıca bir 
anlaşma olmadığı takdirde, tarifesiz kategoride 
yapılacak uçuşlar için müsaadeyi verecek tara
fın kendi menfaatine uygun tahditler koyması, 
kendi takdirine bağlıdır, özel hallerde bu bir 
müzakere konusu olabilir. 

Hac mevsiminde Suudi Arabistan makam
larının tatbik ettiği usul de budur. Ve her mev
sim bu usul THY. ilgilileri ile Suudi Arabistan 
makamları arasında bir müzakere konusu olur. 
Nitekim benzeri tatbikat bizim tarafımızdan da 
yürütülmektedir. Almanya'dan Türkiye'ye ge
lip giden işçilerimizin nakliyatında Alman -
Türk şirketleri % 50 nisbeti üzerinde anlaşmış
lardır. Bunun dışında tarifesiz veya earter uçuş
larına genel olarak müsaade olunmakta. An

cak THY. lehine özel şartlar kabul edilirse mü
saade verilmektedir. 

Şirket zarar ederken birçok sayıda bedelsiz 
biletlerin muhtelif şahıslara ve bir yabancı se
farete tahsis edilmiş olması ve aynı zamanda or
taklıkla ilgili bulunmıyan bâzı 'şahısların mas
raflarının şirkete ödettirilmiş olduğu, iddia edil
miştir. Müsaadenizle bu hususu arz edeyim. 

Malûmları olduğu üzere Hac mevsiminde 
büyük bir vatandaş kütlesi Hac farîzesini yeri
ne getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitmekte
dirler. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu 
seyahatlerini kara nakil vasıtaları ile yapmak
tadırlar. Bu ise, çeşitli yenlerden mahzurlu 
mütalâa edildiğinden bu isleri tanzim eden ba-
kanlıklararası Komite Hacı namzetlerine müm
kün oldukça hava ve denizyolu vasıtaları ile 
seyahat etmelerini tavsiye etmektedir. Hava
yolu ile taşınacak yolcu miktarlarının artma
sında ve vatandaşlarımızın gerek seyahat esna
sında ve gerekse Hac farizalarının icrasında 
rehberlik etmelerinde yardımcı olacak müessese 
ve şahıslara ilgili müesseselerin talepleri de 
dikkat nazara alınarak ücretsiz seyahat imkânı 
sağlanmış ve ayrıca bunlara 351 lira 70 kuruş 
yatma masrafı yapılmıştır. Bu muamele işin 
icabına göre mâkul karşılanmıştır. 

Müsaadenizle bu hususta Teftiş Heyetinin 
raporunu da okumak istiyorum. Sayın arkada
şımız burada, ortaklıkla ilişkisi bulunmıyan 3 
din adamının Kent Oteli masraflarının karşılan
dığı iddiasında bulundular. Esasen buna da
ha evvel önerge ile ve gazetedeki beyanları ile 
muttali olunmuş idi ve Teftiş Heyeti de bu hu
susta şunu söylemektedir. 

iddia edildiği şekilde 3 din adamı için 
26 . 1 . 1970 tarihinde Kent Oteline cem'an 351 
lira 70 kuruş ödenmiştir. Bu tediyenin 21.1.1970 
tarihinde Kent Otelinde kalan Nusret Yeşilçay, 
Zeki Altın ve Ali Giirses'in masraflarını ihtiva 
ettiği faturaların tetkikinden anlaşılmıştır. 
Adı geçen şahısların din görevlisi olarak THY. 
na yardım ve Hacı miktarını artırmak gayesi ile 
Ankara'ya gönderildikleri THY. yetkilileri nez-
dinde yapılan şifahi görüşmelerde ifade olun
muştur. Gayet cüzi bir miktar ihtiva eden mez
kûr masrafın ihtiyar edilmiş olması üzerinde 
durulmaya değer ehemmiyette görülmemiştir.» 
der Teftiş Heyeti. 
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Yine. Teftiş Heyeti raporunda düşük fiyatla 
Hac seferleri düzenlendiği iddiası cevaplandı
rılmaktadır, ele alınmış bulunmaktadır. 
27 . 3 . 1970 tarihli muhtırada, - bir sayın arka
daşımız okudu burada - «Hac seferlerinde Dün
ya Sivil Havacılık Teşkilâtının tesbit ettiği fi
yattan çok düşük özel bir tarife tatbik edildi-
ğinT ileri sürmüşlerdir. THY. Genel Müdürlü
ğü tarafından geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da seferleri düzenlenirken gerekli maliyet 
ve masraf hesapları tahmini olarak yapılmış 
ulaştırma ve Maliye bakanlıklarının tetkikine 
sunulup tasdikten geçirilmiş bulunmaktadır. 
Özel taşıma mahiyetinde olup tarifeli seferlerle 
hiçbir alâkası bulunmıyan Hac seferleri için gi
decek yolcuların ve memleketimizin malî ve eko
nomik şartlarının dikkate alınması suretiyle in
dirimli tarife tatbik edilmiş olmasında mevzua
ta aykırı bir cihet görülememiştir. Diğer taraf
tan müştekinin muhtırasında belirttiği şekilde 
1 ve 9 Mart tarihleri arasındaki dış hat seferle
rinin Hac seferleri dolayısiyle iptal edilmeyip, 
teknik sebeplerden dolayı vukubulduğu THY. 
Trafik Müdürlüğünün düzenlediği listelerin tet
kikinden anlaşılmıştır.» 

Yine AET kaidelerine aykırı olarak Hac 
seferleri için Pas bileti verildiği iddiası vardır. 
Müfettişlerde bunu şu şekilde cevaplandırmak
tadırlar; «THY Genel Müdürlüğünün İdare 
Meclisine muhatap 29 . 11 . 1969 gün ve 304344 
sayılı yazısında Hacı miktarının artmasında 
yardımcı olacak müessese ve şahıslara Hac se
ferleri için Pas bileti verilmesi teklifinde bu
lunulmuştur. Mezkûr teklif idare meclisinde 
olumlu karşılandığı gibi Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından da tasdik olunarak tekemmül ettiril
miştir. Alınan müsaadeye istinaden 1970 Hacı 
mevsiminde cern'an 74 aded Pas bileti verildiği 
kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. Pas bilet
lerinin 62 adedi muhtelif din görevlilerine, 2 
adedi hacı temin eden şiahıslara, 5 adedi Dışiş
leri Bakanlığına, 10 adedi de Suudi Arabistan 
Sefareti emrine verilmiştir.» Bir sayın arkada
şımız Suudi Arabistan emrine verilen Pas bile
tinden bahsetmişti. 

«Büyük şehirlerdeki din adamlarının cami
lerde toplanan cemaate THY lehinde konuşma
lar yaparak, yolcu miktarının artmasını temin 
etmiş olmaları tabiîdir. Bu gibi kimselerin fay-
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dalı çalışmalarına karşılık kendilerine Pas bi
leti verilmesinde isabet bulunmaktadır. Sefaret 
mensuplarının gerek Ankara'da Hacılara ait 
pasaport muamelesinde lüzumlu vize işlemini 
uçakların hareketini aJksatmıyacak şeikilde sü
ratle ve öncelikle infcacetmeleri, gerekse Cidde'
de karşılaşılan güçlüklerde şirkete müzahir ol
maları sebeplerine binaen, Suudi Arabistan Se
fareti emrine 10 aded isimsiz Pas bileti verilmiş 
olması mâkul karşılanmıştır. Yapılmakta olan 
hac seferlerinin tarifeli sefer mahiyetinde bu
lunmaması sebebiyle AET tarifelerine tabi tutu
lamayacağı izahtan varestedir. Esasen, 22.1.1970 
tarihinde çıkarılan hac mevsimi taşımaları ile 
ilgili hükümet emrinde, «Hac mevsimi süresinde 
Türkiye'deki noktalarla, Suudi Arabistan'daki 
noktalar arasında her iki istikamette yapılacak 
taşımalardan Türk Hava Yolları Anonim Ortak
lığı AET kararlan hükümlerine bağlı kalmıya-
caktır.» denilmektedir. Mâruz durumlar muva

cehesinde AET kaidelerine bağlı kalınmaksızın 
yapılan hac seferleri için şirkete faydası dokun
duğu anlaşılan şahıs ve müesseselere Pas bileti 
verilmiş olmasında mevzuat yönünden sakınca 
görülmediği gibi, müştekinin bu konudaki iddia
sında da isabet bulunmamıştır.» 

Bu teftiş heyetinin başlangıçta da arz etti
ğim gibi iddia edilen hususlar hakkındaki tet
kik ve tahkikidir. 

Sayın Gürsoytrak, uçuş emniyetinden bah
settiler. Uçuş emniyetinin icra edilmemesinden 
şikayette bulundular. Bu konuda 1970 bidaye
tinde basında görülen çeşitli haberler ve beyan
lar üzerinde Bakanlık müfettişlerince öncelikle 
durulmuş ve emniyet yönünden uçak seferleri
nin iptal edilmesini gerektirir bir cihete rast
lanmamıştır. Bu hususa ait raporlar ilgisi dola
yısiyle Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve mez
kûr Bakanlık kendisinin de yaptığı tetkikler 
serumda, rapor münderecatı dışında bir görü
şü Bakanlığımıza intikal ettirmemiş tir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşımız 
tehir ve iptallerden bahsettiler. Hakikaten bu
nu inkâr edemeyiz. Hepimizin önünde cereyan 
etmiş hâdiselerdir. Hakikaten, Bakanlığı deruh
te ettiğim günlerde beni fazlası ile ilgilendiren 
konu, uykularımızı kaçıran konu bu tehirlerin 
tevali edip gitmesidir. Zaman zaman iptal edil
diği de vâkıftır. Türk Hava Yollarının, 1933 se-
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nesinde Büyük Atatürk tarafından kurulmuş 
olan bu şirketin, dünya sivil havacılık teşkilâtı
na rekabet edebilecek dereceye gelmesi, hiç ol
masa Orta - Doğudaki emsalleri derecesine 
gelmesi bizim için arzulanan bir keyfiyet idi. 
Onun için, demin de arz ettiğim gibi, yönetim
de değişiklikler yapılmıştır. Sebepleri bunlar
dır. 

Bugün şunu iddia ederim ki muhterem arka
daşlarım, Türk Hava Yolları teknik arızalar 
dışında hemen hemen tehir yapmamaktadır. Şu 
son günlerde Avrupa'ya giden arkadaşlarımız 
memnuniyetlerini belirtmektedirler. Senatör ar
kadaşlarımızdan da bu memnuniyetlerini ifade 
eden arkadaşlarımız vardır. Demek ki, bu ko
nu kısmen halledilmiş bulunmaktadır. Bir adım 
atılmıştır. Müesseseye bir ciddiyet vermek gay
reti içerisine girilmiştir. O bakımdan hiç olmaz
sa sayın arkadaşımız 7 - 8 sene evvelki, 5 - 6 
ay evvelki şikâyetlerini dile getirirken, geçen 
sene, evvelki seneki şikâyetlerini dile getirir
ken, bu hususu da işaret etmiş olsaydı, hem bi
zim ve hem de yeni yöneticilerin şevkini artır
mış olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Havayolla
rında bugün 7 tane F. 27 tayyaresi bulunmak
tadır, 3 tane viseonut, 6 tane DG. 9, 1 İ?MS:\ 
kiralık, DC9 - 10 serisinden 77 kişilik uçak 
kiralıktır. Ceman 7 tane jet uçağı vardır. S 
DG3 de servis dışı bulunmaktadır, önümüzde
ki sene iki tane yine DO. 9 hizmete girecek
tir. 2 Boing 707 Pan Amerikan Firmasından 
kiralanmıştır. Bugünlerde gelecektir. Bugün 
bize verilen hakkın ancak % 28 ne kadar işçi 
olarak taşımaktayız. Gönül istiyor ki, verilen 
hakkın tamamım kullanalım. % 50 işçimizi 
kendimiz tasısak, işçilerimizin getirdiği dö
vizle ayrı bir katkıda bulunmak mümkün 
olacaktır, inşallah kiralık tayyareler geldik
ten sonra ve yine iki tane daha tayyaremiz 
servise girdikten sonra, bunlar mümkün ola
caktır. 

Bugün Türk Havayolları ümit verici du
rumdadır. 15 milyona yakın bir T:':; kâr tah
min etmekteyiz. 30 milyon da olabilirdi, ancak 
uçaklar Ağustosta geldiği için, amortisman 
hesapları sene başından itibaren hesabedilmek-
tedir. O bakımdan bu seneki kârımız 15 mil
yon olmuştur, inşallah gelecek sene 40 - 50 

i milyon, öbür sene içinde ise 100 milyon kârı 
bu düzende giderse, o takdirde elde etmiş ola
caktır. 

Yeni yönetici arkadaşlarımız, diğer servis
teki arkadaşlarımız vazifeye başlamışlardır. 
Eski Gen'el Müdür Muavini olan bir arka
daşımız yine - daha evvel çıkarılmış görevin
den - başyardımcı olarak vazifeye başlamış
tır. Kendisi gayet kıymetli bir arkadaşımız
dır. Şikâyet ettiği bir muavin arkadaşımız 
müşavirliğe tâyin edilmiştir. Elimizde bel
geler olsa elbetteki mahkemeye verirdik. 

Türk Havayolları Banıştayın denetiminde 
değildir. Ve hiçbir delile dayanmaksızın ben 
bir umum müdür muavininin mukavelesini 
nasıl feshedeyim? Nihayet bir müşavirliğe ak
tarılmıştır. 

Birtakım iddialarda bulunulmuştur, yeni 
iddialar da verilmiştir. Bu iddialar hakkında 
da tahkikat yapılacaktır. Suçu görülürse el-
ibefetekıi kendisi hakkında takibat yapılacak
tır. 

I SUPHİ GüRSOYTRAK (Tabiî üye) — Ar
tur'la yapılan mukavelenin altında imza
ları yok mu, efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Ben Teftiş Heyetinin rapo
runu okudum. Artur'la olan mukavelede, bir 
muayyen bedel ile mukavele yapılmıştır. Ama 
•bu bir takdirde hata mıdır, değil midir, me
sele oraya dayanmaktadır. Artur'dan muay
yen bir para almaktadırlar. Uçağı kirala
makta ve gece seferlerini Artur'la yapmakta
dırlar. Biz buna rağmen arkadaşımızın daha 
evvel beyan ettiği mütalâasına iştirak ettik 

I ve nihayet bunu feshettik ve kendi ortaklığı
mız olan USAS la veya başka bir yavru şir
ket kurmak suretiyle Charter seferlerini yap
tırmış olacağız. Çünkü, bizatihi kendisi AET 

j nizamnamesine göre Türk Havayolları Char
ter seferleri yapamamaktadır, yapmamaktadır. 

Şiir. U başka bir iddiaya geçiyorum. DC 9 
jet uçaklarının kiralanmasında ve alınmasın
da millî çıkarların aleyhinde hareket edilmiş 
olması keyfiyeti. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı uçak 
filosunun plânda teshit edilen esaslar daire-
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sinde yeni jet uçakları ile takviye edilmesi! j 
için ortaklıkça kurulan komisyonlarca, yapıl
mış olan çeşitli uçak teklifleri ve bu kcnu 
üzerindeki Genel Müdürlük işlemleri üze
rinde Bakanlık Teftiş Kurulunca gerekli 
tetkik ve tahkik yapılarak iki aded rapor 
tanzim edilmiş ve Türk Havayolları Gen si Mü
dürlüğüne gönderilerek gereği icra olunmuş
tur. Bu raporlardan jet uçaklarının alımı 
konusunda ilişkin Bakanlık, müfettişlerince 
tanzim edilen - ki, benden önceki devreye aittir. 
ve 2/1, 5/1, 12/1 sayılı tetkik raporunda uçak 
mubayaa konusunda yapılan değerlendirmede 
bâzı hata ve noksanlar tesbit edilerek yeniden 
değerlendirme yapılmak istenmiştir. Rapor 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğüne gönde
rilmiş ve genel müdürlük uçak alımını durdur
muştur. Bilâhara ortaklıkça uçak ihtiyacını 
karşılamak maksadiyle de daha evvel obsiyon-
lu olan 2 aded DC - Nayn uçağının satmalm-
ması cihetine gidilmiştir. 1970 yılında uçak 
alımı konusundaki vâki son ihtarlar bakanlık 
müfettişlerince incelenmiş, bu konuda tanzim 
edilen 8 . 5 . 1970 gün ve 2/2 sayılı rapor Türk 
Hava Yolları İdare Meclisi Başkanlığına gönde
rilmiştir. Raporda, uçak alımına esas teşkil 
eden Türk Hava Yolları Komisyonu raporu esas 
yönden yeterli görülmemiş ve usul yönünden 
de bâzı noksanlıklar tesbit edilmiştir. Son de
fa 1970 Nisan ayında vazifeye başlamış bulu
nan yeni idare Heyeti ve yeni Genel Müdür 
bu konuyu yeniden ele alarak gerekli inceleme
leri yapmış ve Türk Hava Yollarının âcil ihti
yacı bakımından 4 aded DC - 9 - 30 uçağının 
satmalmmasma karar vererek icabeden satış 
muamelesini tamamlamıştır. Bu uçaklardan 
ikisi Ağustos ayında filoya iltihak etmiş olup, 
diğer ikisi 1971 yılında teslim edilecektir. 

izah olunduğu veçhile uçak satmalına iş
lemleri devam ederken ortaklık 1969 yaz dev
resi uçak ihtiyacını karşılamak için 2 aded 
DC - Nayn uçg.ğı kiralamaya teşebbüs etmişse-
de muamelenin tekemmül ve şartların tahak
kuk etmemesi neticesinde bu kiralamadan vaz
geçilmiştir. Bu muamele ile ilgili olarak Sayın 
Senatörün kullandığı «Ulaştırma Bakanlığının 
esas prensibinin hizmet olduğu, kârın hizmetin 
ifasından sonra düşünülmesi gerektiği yolunda
ki görüşünü benimsiyerek,» şeklindeki ifadenin 

Bakanlık yazısında mevcudolmadığı; aksine 
mezkûr yazıda, «döviz tasarrufu da dikkat na
zara alınmak suretiyle ve verimli bir işletme 
imkânlarını sağlıyacak 2 uçağın kiralanması,» 
kaydının mevcudolduğu bir vakıadır. Nitekim 
bu husus zamanında Başbakanlık Yüksek De
netleme Kuruluna da bildirilmiştir. Yeri gel
mişken ortaklığın uçak alımı konusu ile ilgili 
olarak şu hususu bilhassa açıklamak istiyorum. 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının uçak 
alma muamelesinin 5 yıllık ve yıllık plân ve 
programlardaki esaslar dâhilinde tekemmülü 
tamamen ortaklığın hukukan yetkili bulunan 
organlarının, yani idare Meclisi ile Genel Mü
dürlüğün görevidir ve bunların yetkisi dahilin
dedir. 

Sayın senatörün «ortaklık uçak seçme ko
misyonlarında Bakanlık temsilcisinin de bulun
duğunu» ifade etmesi hakikate uymamaktadır. 
Bakanlık temsilcisi uçak alım komisyonunda 
yoktur. Nitekim bu husustaki ortaklığın te
mennisini dahi bakanlık kabul etmemiştir. 

Sayın arkadaşımız uçak tipleri üzerinde 
durdular. Boing dediler, Douglas firmasından 
bahsettiler. 2 uçak da Amerikan uçağıdır, Ben 
bu tipler üzerinde durmıyacağım, muhterem 
arkadaşlarım. Bu hususta Yüksek Heyetinizi 
işgal etmiyeceğim. Teknik konudur. Birisini 
ret etsem, diğeri hakkında birtakım iddialar 
ileri sürülecektir. Aslında Dünya piyasasına 
çıkan uçakların hepsinin ayrı ayrı meziyet ve 
imkânları vardır. Kullanıcı kendi durumuna, 
işletme şartlarına ve temin imkânlarına göre 
bir karara varır. Bir işletmenin seçtiği uçağı 
aynı büyüklükte bir diğer işletme tercih etmi-
yebilir. Dünyanın başlıca havayolları tetkik 
edilirse bu husus müşahade edilir. Nitekim ar
kadaşımız burada bâzı havayollarından bahset
tiler ama, aklımda kaldığına göre Yugoslav, 
italyan ALİTALİA, KLM gibi birtakım firma
larda Douglası da kullanıyorlar, Boingi de 
kullanıyorlar. Bizim için Bakanlık olarak esas 
olan ihalelerin dürüst bir şekilde cereyan 
edip etmemesidir. Dürüst olmadığı iddia edil
diği takdirde, biz orada varız muhterem arka
daşlarım. Yani bir ihale şu, şu, şu cihetlerden 
noksan, yahut yanlıştır, veyahut filancaya 
menfaat temin etmiştir gibi bir iddia olduğu 
takdirde derhal orada varız. Bu iddia var ise, 
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yeni deliller var ise derhal yine de tahkik ve 
haklarında takibat yapmaya hazırız. 

Heron ve Disitiri uçaklarının satınalınma-
smda ortaklığın çıkarlarının yeteri kadar ko
runmamış olması keyfiyeti üzerinde sayın arka
daşımız durdular. Türk Hava Yolları uçak filo
sunun modern hale getirilmesi için Bakanlar Ku
rulunun 21 . 10 . 1961 gün ve 1824 sayılı Kara
rına müsteniden elde mevcut 7 aded Heron uça
ğı 1961 de bir Amerikan firmasına satılmıştır. 
Disitiri uçaklarına gelince : Bakanlar Ku
rulunun 21 . 9 . 1962 gün ve 6/965 sayılı Ka
rarına müsteniden 5 adedi Türk Hava Kuru
muna, 2 adedi Habeşistan Hava Yollarına, 2 ade
di Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Müdürlüğüne, 1 adedi ispanya'ya satılmıştır. 
Bunlar arz ettiğim üzere, 1961 ve 1962 senele
rinde olan muamelelerdir. Halen elde 8 aded 
satış için müşteri beklemekte olan hizmet dışı 
uçak vardır. Satışlarda, bir usulsüzlük ve yol
suzluğa raporlara göre raslanmamıştır. 

KLM Şirketi ile yapılan bakım anlaşmasının 
ortaklık aleyhine olması keyfiyetine geliyorum. 
Yine Bakanlık Teftiş Kurulunca yapılan tet
kik sonucu düzenlenen 25 . 6 . 1970 gün ve 
2/3 sayılı raporda; «KLM ile yapılan bakım 
anlaşmasının ortaklığı büyük zararlar yüklediği 
ve ortaklığı sömüren bir durum yarattığı husu
su iddia olunduğu şekilde sabit bulunmıyarak, 
KLM Firması ile zaruretlere binaen yapılan an
laşmadan dolayı Ortaklık yetkililerini kusurlu 
saymaya imkân görülememiş. Ancak biran evvel 
bu anlaşmadan kurtulmak veya hiç değilse an
laşmaya göre KLM'e müracaatları asgariye in
dirme çarelerinin araştırılması şayanı temenni 
bulunmuştur.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şahsan benim ve bu
günkü THY. nı yönetici arkadaşlarımızın üze
rinde durduğu; bu bakım işlemleri konusudur. 
Sadece uçak almak, filoyu takviye etmek mese
le teşkil etmemektedir. Aynı zamanda bakım 
ve revizyon servislerinin de uçak sayısını kar
şılar hale getirmek icahetmektedir. Bu rapor
da belirtildiğine göre KLM ile ycıpılr.r. anlatma 
bir zaruret neticesidir. Gönül istiyordu ki, bu
nun bakmılarını tamamen biz yapalım. Ama bü
yük bakımlar yabancı memleketlerde yapılmak
tadır. Bütün ilgililere, Plânlamaya ve diğer il
gililere müracaatımız, bakım servisimizin daha 
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mükemmel hâle getirilmesidir. Arkadaşımızın 
iddia ettiği gibi büyük döviz ödenmektedir, 
KLM'ye. Zannediyorum ki, THY. bir hazırlık 
içindedir, inşaallah bu büyük bakım ve reviz
yonları da Türkiye yapacaktır. Bunu yapmak 
mecburiyetindeyiz, muhterem arkadaşlarım. Sa
dece uçak almak, her zaman söylediğim gibi ye
ter keyfiyet değildir. Aynı zamanda bakım ve 
revizyon işlerinin de ihtiyacı karşılar hale ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımıza di
rektifimiz budur, zannediyorum arkadaşları
mız da bu konuda çalışmaktadırlar. İnşallah 
bu konuyu da halletmiş olacaklardır. 

Yine ayrı bir iddia, yabancı uçak şirketleri 
ile yapılmış bulunan ikili anlaşmaların şirket 
aleyhine olması. Bu konuda Avrupa'da mev-
cudolan büj/ük işçi kütlesinin naklini bir esasa 
bağlamak maksadiyle THY. nca 1965 yılında 
Alman uçak şirketleri ile bir anlaşma yapılmış 
ve bu anlaşma 1970 yılının ilk yarısında gözden 
geçirilerek günün şartlarına uydurulmuştur. 
Aynı mahiyette Holânda Kraliyet Hava Yolları 
(KLM) ile de bir anlaşma yapılmıştır. Bu an
laşmalar Bakanlık Sivil Havacılık Dairesi ile, 
yabancı memleket sivil havacılık daireleri ara
sında müzakereler yolu ile ve taraflarca tasdik 
edilmek suretiyle yürürlüğe girmektedir. 

Yukarda açıklanan anlaşmalar tarifesiz uçak 
seferleri ile, Çartır seferlerini kapsamakta olup, 
anlaşmalarda eşitlik esası göz önünde tutul
maktadır. 

Yine yönetim ve uçak servisi hizmetlerinin 
Şirket aleyhine bir durum almış olması iddiası 
vardır. THY. nın yönetim ve uçak hizmetleri
nin şirket aleyhinde bir durum aldığı hususu 
Bakanlık müfettişlerince tetkik edilmiş ve bu 
konuda düzenlenen 14 . 4 . 1970 gün ve 2/1 
sayılı rapor THY. idare Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir. Bu raporda THY. ındaki aksak
lık ve huzursuzluklar genel hatları ile ele alın
mış ve giderilme çareleri hakkında bâzı teklif 
ve temennilerde bulunulmuştur. Buna göre ilk 
tedbir olarak yüksek kademede bâzı tasarruflar 
yapılnr 'ir. Yeni seçilen İdare Meclisi raporda 
belirtilen diğer hususlar ve tasarruflar hakkın
da gerekli çalışmalar yapmaktadır. 

Yüksek kademedeki bir şahsın kişisel mas
raflarının Şirkete ödettirilmiş bulunması key
fiyeti iddia edilmiştir. Daha evvel, bu ismen 
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açıklanmadığı için, bir tetkik ve tahkik imkâ
nına sahibolamadık, ancak bugün bunu bir ih
bar olarak telâkki ettik ve derhal keyfiyet Tef
tiş Heyetine gönderilecektir. 

Bir genel muavininin simokm diktirdiği ve 
parasının THY ndan ödendiği iddiası ve bir de 
iki günlük seyahat ettiği halde 4 veya 5 günlük 
yevmiye tahakkuk ettirildiği keyfiyeti vardır. 
Bu husus da derhal teftiş heyetine intikal et
tirilecektir. 

Yine sayın arkadaşımız, demin bir belge ve
receğinden bahsettiler. Bunları tarafımıza ve
rirse hepsi de muamele görecektir; aynı zaman
da kendisine minnettar kalacağız. Hepimiz el
bette THY nın dünya havayolları ile yarışır 
halde olmasını isteriz ve heyacanlanıraz, bunu 
ifade etmekten de hiç şüphemiz yoktur. Onun 
için sayın arkadaşımız bu konuda bize yardım
cı olurlarsa minnettarlık duyacağız. Ayrıca tef
tiş heyetine şimdiye kadar yaptırdığım, iddia 
edilen konularla ve onun dışında yaptırdığım 
hususlardaki teftiş heyeti raporları da sayın ar
kadaşımızın emrine amade olacaktır. Bunların 
dışında dikkatimizden kaçan hususlar varsa 
onlan da elbette tetkik ve tahkik ettireceğiz. 

Sayın G-ürsoytrak'm sorularından ayrı ola
rak, uçakla seyahat ve turizm acentalannın sü
ratle çoğaltılmasına mütedair beyanatlarına 
esas itibariyle iştirak etmemek mümkün değil
dir. özellikle Avrupa'daki işçilerimizin artma
sı ile gelişen bu husus üzerinde önemle durul
maktadır. Keyfiyet çok taraflı olan konu üze
rinde prensip kararlarına varmak üzere Mali
ye Bakanlığına intikal ettirilmiş olup Devlet 
Plânlama Teşkilâtının da iştiraki ile çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan THY Anonim Ortaklığına bu 
hususta çok dikkatli olması tebliğ edilmiş ve 
USAŞ Şirketi ile beraber verimli bir tertibe 
girilmesi direktifi verilmiştir. 

Ayrıca ücretli biletleri usulsüz şekilde kul
lanma meselesine haklı olarak işaret ettiler. 
Bu konuda daha ziyade münferit ve şahsi ku
surlar cümlesindendir. Vukuunun tesbiti halin
de mevzuata göre gereğinin yapılacağı tabiîdir. 

Yine 20 pas meselesinden bahsetmişler. 
Onu da bilhassa istirham edeceğim, açıklarlar
sa, bize yardımcı olurlar memnun olacağım,. 

Yöneticilerin değiştirilmesinde gecikme me

selesi mevzuubaihsolamaz. Dediğim gibi, umu
mi heyetinin toplanmasına vabestedir. 

USAŞ henlik hizmetlerinin daha iyi yapıl
ması için, UŞAŞ yönetiminde de değişiklikler 
yapılmıştır. UŞAŞ'ın kadrosu tesbit edilmiştir. 
Bunun dışında her hangi bir ehliyeti olmadıkça 
kimsenin alınmaması direktifi verilmiştir. Yine 
dediğim gibi USAŞ'm çartır seferi yapması da 
mukavelesinde değişiklik yapılmak suretiyle te
min edilmiştir. 

Sayın Gürsoytrak'm, sorularına arz ettiğim 
cevaplardan da anlaşılacağı üzere, Bakanlığı
mız THY nın mevzuat çerçevesi dâhilinde mü
dahale edilmesi icabeden faaliyetlerini izlemiş 
ve lüzumlu hallerde gerekli tetkik ve tahkik
leri yaptırarak neticelerini ortaklığa intikal et
tirmiş ve noksanlıkların giderilmesini sağlamış
tır. 

TIîY Anonim Ortaklığının hukukî statüsü 
bakımından, Hissedarlar Umumi Heyetinden 
sonra en yetkili organları olan ve yeniden se
çilmiş, atanmış bulunan idare meclisi ile genel 
müdürlük görevlileri vazife başında henüz 8 ay
larını yeni doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, gerek 
havacılık teknolojisinin süratle gelişmesi ve 
gerekse THY yolcu kapasitesinin artışı sistem
de yeni ihtiyaçlar doğurmakta, buna göre de 
bünyede bâzı değişiklikler yapılmaktadır. Bil
hassa ticaret ve satış şubelerinde, bunlara bağlı 
yolcu, kargo, rezervasyon bölümleri yeniden or
ganize edilmeye başlanmış, idare kademelerinde 
de bâzı tasarruflar icra edilmiştir. 

İç ve dış hatlarda artan yolcu kapasitesini 
karşılıyabilmek için, DC-9 kısa, orta menzilli 
uçak filomuzu süratle takviye etmek kararı ve
rilmiş, demin de arz ettiğim üzere, satmalınan 
dört uçaktan ikisi Ağustos içinde hizmete gir
miş, diğer ikisi de önümüzdeki senede hizmete 
girecektir. 

Kış tarifelerinde birçok büyük ilimize yapı
lan jet seferleri artırılmıştır. 

Ayrıca Almanya^da mevcut işçilerimizin 
yurda geliş ve gidişlerinde hissemize düşen 
% 50 yi taşıyabilmek için, demin de arz ettim, 
mevcut DC - 9 jet uçaklarımıza ilâveten İM 
aded 189 koltuklu Bouing uçağı kiralanmıştır. 
Aralık ayında hizmete girecek bu uçaklar özel-
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likle işçi ve turist taşımalarına tahsis edilecek
lerdir. 

Bu alman tedbirlerle taşman yolcu miktarı 
artmış, tehirler arz ettiğim üzere kalkmıştır. Ta
biî teknik tehirler bazan olmaktadır, muhterem 
arkadaşlarım. Buna hemen hemen her hava yo
lunda da Taşlanmaktadır. Ama lâubalilikten 
olan, birtakım idari kusurlardan mütevellit te
hirler, şükürler olsun bugünlerde görülmemek
tedir, bunun istatistiğini de yakın olarak taki-
betmekteyim. 

Hava yollarının halk ve yolcu ille önemli ir
tibatı olan rezervasyon işlerinin tüm olarak ıs
lahı için çalışmalara başlanmıştır. Bu konu da 
ehemmiyet arz etmektedir. Kurulmakta olan 
merkezî rezervasyon sistemi ile üniteler arasın
daki koordinasyon sağlanacak ve aksaklıklar 
giderilecektir. Bugün için şunu açık olarak be
lirteyim ki, rezarvasyon konusunda hakikaten 
aksaklıklar vardır. Arkadaşımız ifade etmedi, 
ama ben ifâde edeyim; bu aksaklıklar vardır, 
bir rezervasyon müdürlüğü kurulmak suretiyle 
bu aksaklıklar da giderilecektir. 

Sayın senatör ve miletvekili arkadaşlarımız 
zorla bilet buldukları halde bazan 3-5 yerin 
boş olduğunu ifade etmektedirler. Bu işletme
nin bünyesinden doğan bir kusurdur. Bunu 
zannediyorum ki, önümüzdeki günlerde hal
letmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Senatör Sup
hi Gürsoytrak'm iddia ettiği konulara değin
miş bulunmaktayım, tesbit edebildiğim kada-
riyle. Demin de arz ettiğim üzere, iddia edilen 
hususlarda Bakanlık Teftiş Heyeti tetkik ve 
tahkikte bulunmuştur. Hattâ o kadar ki, arka
daşımızın gazetelerde çıkan beyanları değer
lendirilmiştir, önerge burada müzakere edil
meden, teftiş heyeti raporunda demin de oku
duğum gibi değerlendirilmiştir, tetkik ve tah
kike tabi tutulmuştur ve icabının yapılması 
için de Genel Müdürlüğe havale edilmiştir. Ay
rıca teamülden olmadığı halde maliye müfettiş
leri de Türk Hava Yollarında halen iddia edi
len konularda teftiş yapmaktadırlar. Bilhassa 
Maliye Vekili arkadaşımdan müfettişlere bu yol
da direktif vermesini istirham ettim, her konu
da da Türk Hava Yollarını teftişe tabi tutabi
leceklerini ifade ve istirham ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zannediyo-
rumki, iddia edilen konular hakkında Yüce 

Heyetinize gerekli bilgi tarafımızdan verilmiş
tir, mesele araştırma açılıp, açılmama konusu
dur. Bu hususta da her hangi bir mütalâada 
bulunmıyacağım. Demin de arzettiğim gibi, 
her zaman, her ne şekilde olursa olsun tetkik 
ve tahkike amade olduğumuzu beyan ediyorum, 
bu vesile ile Yüce Senatoyu saygı ile selâmlıyo
rum. 

(Sağ ve sol sıralardan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak'm Türk Ha
va Yolları Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi 
Anonim Ortaklığına dair Senato araştırması 
isteyen önergesi üzerindeki görüşmeler burada 
bitmiş oldu. 

Şimdi iki işlem, yapacağız; birisi komisyo
nun kurulup kurulmaması hususunda Genel 
Kuruldan karar istihsal edeceğiz; komisyonun 
kurulmasına karar verildiği takdirde komisyo
nu teşkil için seçime geçeceğiz. 

Önce komisyon kurulup kurulmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım. Kurulmasını kabul 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Komisyon 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Şimdi komisyonun teşkili hususunda içtüzü
ğün 134 ve mütaakıp maddelerinin gösterdiği 
yol, en az üç kişilik bir heyet teşkilidir. Ancak 
üç kişilik bir heyette partilerin kuvvetleri ora
nında temsil edilmeleri mümkün olmadığından 
artırılması uygun olur, kanaatindeyim. Bu hu
susu temin için de bir arkadaşımız önerge ver
miştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığında 
yapılacak Senato araştırmasının grupların kuv
vetleri oranında teşkil olunacak 7 üyelik bir 
komisyon tarafından yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — 7 Üyelik bir komisyon teşkili 
isteniyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çabu
cak geçtin, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyi çabucak geçtim, efendim. 
Oylamada mı şüpheniz var 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, 
efendim. Bu hususu daha çok anlıyacağımız bir 
şekilde.... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir hayli iza
hat verdim. Belki bu izahatı vermek vazifem de 
değildi. Ama biraz daha anlaşılmasına imkân 
sağlamak için izahat verdim, ama belki kâfi gö
rülmemiş olabilir. Mühim bir noksanlık olduğu
nu tahmin etmiyorum, bir itirazınız var mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, bu sarih değil. Bizim bu komisyonu 9 kişi 
olarak istediğimize dair bir söz geçti aramızda, 
fbunu aksettirmeye imkân bulamadık. Bunu de-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

9. — 696i sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
gündemdeki işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair önerge 

BAŞKAN — Tasarının, her şeye takdimen 
görüşülmesi için bir teklif var, onu da oyları
nıza sunmak istiyorum. Önergeyi okuyorum : 

Basılıp, saym senatörlere dağıtılmış bulunan 
1/1114 esas ve 1476 sıra sayılı 6964 numaralı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanım tasarısının evvelce Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş olması sebebiyle, 
kesbetmiş olduğu öneme binaen gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Buradaki teklif gündemdeki idlere takdimen, 
öncelikten daha ileri bir adım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu hu
susta söz istiyorum., Saj/m Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; günlerden beri 
gündemimizde bir madde olarak yer almış bu
lunan ve kanımızca bu ülke halkının % 70 ini 
yakından ilgilendiren bir kanun tasarısını çalış
ma saatinin bitimine 10 dakika kala görüşül
mesine başlamak belki teogratik düzene uygun 
olur, ama... (A. P. sıralarından, «uzatırız» ses
leri) bu kanunun müzakeresiyle elde edilmek 
istenen sonuca varmak için hiç de uygun olmı-

mek istiyorum, biraz hızlı hareket ettiniz. Onun 
için 9 kişilik olması teklifini yapamadık. 

BAŞKAN — 7 kişilik komisyon teşkili ka
rarlaştırılmıştır. 

Şimdi seçimlere geçeceğiz yalnız partilerin 
temas etmesi lüzumu vardır, bu itibarla seçim
lerin yapılmasını mütaakıp birleşimi erteliyo
rum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Saym Başkan 
süresi ne kadar. 

BAŞKAN — Süresi, tüzükte yazılı olan sü
redir. 

Hilâfına bir karar alınmadığı müddetçe tü-
I zükteki süre yürür. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yan bir düzeni takibetmiş oluruz, Müsaade bu
yurun, daha fazla esbabı mucibelere hacet yok
tur, sanıyorum. Kanunun önemini hepiniz ben
den kat kat müdriksiniz. Bu itibarla geçen defa 
olduğu gibi, Saym Başkan, müzakere hitamına 
5 dakika olduğunu söyliyerek ve yine geçen 
seferki celseyi tatil ederken kullandığı esbabı 
mucibeyi de tekrar istimal ederek, bu kanunun 
müzakeresini gelecek birleşimde daha geniş bir 
ekseriyetle ve daha çok halk efkârına vansıya-
cak bir saatte konulmamıza imkân verin. Bu 
kanun konuşulmadan önce. daha çok halk efkâ
rına yansıyacak biçimde kanun konuşma usu
lünün Parlâmentonun kanatlarında hâkim olma-

| sı hakkında grupumun idare kurulunun bir ka
rarı var, onu da ?.^ıklamak imkânım bulacağı
mızı sanıyorum, grupumun tasvibettiği bir ka
rar. Böylece hem kanun, hem çalışma usulleri
miz üzerinde gerekli görüşme imkânı hâsıl ola
caktır. Saym Başkandan lütfen biraz evvel arz 
ettiğim mucip sebeplere dayanarak tatil kararı 
vermesini istiyorum, saygılarımı sunarım. 

ı. BAŞKAN — Bâzan Saym Gündoğan acele 
ediyor, bâzan da Riyasetin acele ettiği oluyor. 
Şimdi tahmin ederim bu defa da siz acele etti
niz, çünkü kanunun önemine işaret buyurdu
nuz. Biz de bu önemi dikkate almış olduğumuz 
için her şeye takdimen görüşülmesi hususunu 
kararlayıp, sonra da vaktin bitmiş olması sebe
biyle birleşimi kapatmayı düşünüyorduk. Eğer 
birleşiyorsak böylece oylıyayım? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan, birleşiyoruz. 
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BAŞKAN — O halde her şeye takdimen gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, vaktin de darlığını dikkate alarak, 
14 ncü Birleşimi 15 Aralık 1970 Salı günü saat 
15.00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Kilis Lisesinden bir öğretme
ne dair yazdı soru önerejesi, Milli Eğitim Ba
lsam Orhan Oğuz'un cevabı (7/702) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygiyle arz ederim. 

Salih Tanyeri 
C. Senatosu Gaziantep Üyesi 

SORU : 
1. Gazetelerde Kils Lisesi Öğretmeni Şe

nel Uçar'm öğrencilerine yaptırdığı münaza
rada «yağmur fiziksel bir olaydır» tezini sa
vunduğu için bâzı çevrelerin baskısı ile Vali
lik tarafından işten el eektirildiği haberi çık
mıştır? Doğru mudur? 

2. Doğru ise bu tutum lâik öğrenim ve 
Anayasanın fikir özgürlüğü ilkeleriyle ne dere
ceye kadar bağdaşmaktadır? 

3. Halen Türkiye'de yağmurun fiziksel bir 
olay olmadığım iddia ve tedris eden öğrenim 
müessesesi ve öğretmen var mıdır? 

4. Bakanlık Valiliğin bu tasarrufunu tas
vibe tınelkte midir? 

5. Tasvibetmiyorsa ne tedbir almıştır? 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Salih 
Tanyeri'nin, Kilis - Lisesinden bir öğretmene 
dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Gaziantep - Kilis Ortaokulu Edebiyat 
Grupu öğretmeni Şenel Uçar'ın, ders esnasın
da bir şiirin açıklamasını yaparken dersin ko

nusundan uzaklaşarak rejim hakkında birta
kım menfi fikirleri öğrencilere aşılamaya çalış
tığının iddia edildiği, olayın öğrenciler arasın
da yayıldığı, öğTetmenleri gruplaşmaya yönel
tiri bir durum aldığı, ayrıca, konunun çevrede 
ve mahallî gazetede ele alınarak menfi etkiler 
meydana getirmeye başladığı Gaziantep Vali
liğinden alınan bilgiden öğrenilmiştir. 

Olaydan sonra, adı geçen Valilik tarafından 
duruma el konulmuş, öğretmen Şenel Uçar'a is-
nadödilen suçun önemi ve tahkikatın selâmeti 
bakımından Valilik onayı ile ilgiliye işten el 
çektirilmiştir. 

Durum Bakanlığımıza intikal eder etmez 
Bakanlığımız Başmüfettişlerinden biri tahkikat 
için görevlendirilmiştir. Tahkikat devam etti
ğinden henüz sonuç alınamamıştır. 

2. Olayın «Yağmur fiziksel bir olaydır» 
sözüne dayanmadığı 1 nci maddede belirtilmiş
tir. 

3. Türkiye'de yağmurun bir fiziksel olay 
olmadığı iddiasiyle öğretim yapan bir müessese 
ve öğretmen mevcut değildir. Ve olamaz. 

4. öğretmen Şenel Uçarla isnadedilen suç, 
f.?nı önergesinde ileri sürülen şekilde olmadı
ğından Valiliğin tasarrufu yerinde bir tedbir 
olarak görülmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Kilis Lisesinden bir öğretme
ne dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Haldun jLenteşeoğlıınun cevabı (7/703) 

— 242 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile arz ederim. 

Salih Tanyeri 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 

Soru : 

1. Gaziantep Valisi Kilis Lisesinde öğrenci
lerine «yağmur yağması fiziksel bir olaydır» 
diyen Öğretmen Şenel Uçar'a işten el çektirmiş 
midir? 

2. Vali bu öğretmene «bilimsellik ne de
mekmiş, yağmurun oluşumu seni ne ilgilendirir, 
üç, beş tek yönlü kitap okuyan kendini bir şey 
mi sanıyor?» demiş midir? 

3. Bakanlık valinin bu tutum ve davranışını 
tasvibetmekte midir? 

4. Vali bu sözleri söylemişse kendisi yağmu
run oluşumunu bu öğretmenin açıkladığı gibi 
fiziksel bir olay kabul etmemekte midir? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 30 . 11 . 1970 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11-13/2902 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 12 . 11 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 10807-8831/7-703 sayılı 
yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin «Kilis Lisesinde bir öğretmen» e 
dair yazılı soru önergesinde söz konusu edilen 
durum incelenmiş ve aşağıdaki gibi olduğu anla
şılmıştır. 

Kilis Ortaokulunda Edebiyat Grupu öğret
meni Şenel Uçar, Türkçe dersinde «Türkiyem 
Uyanıyor» şiirini açıklarken dersin konusundan 
tamamen uzaklaşarak Türkiye'nin bağımsız ol
madığını ve rejim hakkında bâzı menfi fikirleri 
öğrencilerine aşılamaya çalışması üzerine okulda 
ve çevrede meydana gelen ve basına da intikal 
eden huzursuzluk ve gruplaşma dolayısiyle açı
lan tahkikatın selâmeti yönünden adı geçen öğ
retmen işten el çektirilmiştir. 

önergede işaret olunan ve Gaziantep Valisine 
izafe edilen sözler varit ve vâki olmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

10 .12 .1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/943) 

2. — İki aydan fazıla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a tah
sisatının verilebilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/944) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Ber'kol'un 

TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'ın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi (mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

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

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

X 2. — Nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/120; Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sa
yısı : 1478) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) 

X 3. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 

Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul lolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senatosu 
1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1970) 

4. —• T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nei maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) ben
di ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklen
mesine dair kanun teklifinin. Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cum
huriyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 12 . 1970) 


