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Ocak, Şubat 1979 aylarına ait hesapları hakkında 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 268 — 



C. Senatosu B : 13 11 . 12 . 1979 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporunun; 

Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Nisan 1977 
tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta 'Birliği Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna; 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kurulu tara
fından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kül
tür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülki
yet Transferlerinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna; 

Araştırma 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 

Gürsoytrak'ın, Türkiye'deki ABD ve NATO'ya ait 

/ . — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, İstanbul'da 
9.12.1979 tarihinde Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil'in 
cenaze töreninde çıkan olaylara dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma isteği vardır. 
Sayın Hüseyin Öztürk, «İstanbul'da geçen olay

lar» nedeniyle gündem dışı konuşma istemişsiniz. Kı
sa ve öz olmak üzere buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Çok değerli bir öğretim üyesinin aramızdan kay
bı nedeniyle ve eserleriyle yakından tanıdığımız, dost-

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avru
pa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna; 

Dair Kanun tasarılarının; 
Görüşülmeleri, ilgili komisyonların görev bölümü 

yapmamış olması nedeniyle ertelendi. 
11 . 12 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere birleşime saat 16.00'da son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Bingöl 
Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

üs ve tesislerin adedi ile yönetim şekline dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/91) 

luğumuz olan bir insanın cenaze törenine iştirak et
mek istedim. Bu arada da, {Belki gazetelerde gör-
müşsünüzdür) yalnız olay çıkmasın nedeniyle davra
nışımızın ötesinde hiçbir durumda bulunmadığı
mız halde, süngülerin ve makineli tüfeklerin önünde 
kaldık, dipçikler yedik. Bu nedeni, oradaki 'ilgili ku
mandanlara da gözler önünde anlattık. Onlar da bu 
işin nedenini bir türlü çözemediler, inşallah çözülür. 

Gazetelerde okumuşsanız, Cumhuriyet Gazetesin
de, Günaydın Gazetesinde, burada süngüler dayanmış, 
kasığımıza makineli tüfekler dayanmış vaziyetteyiz. 
O nedenle bu durumu kısaca sizlere sunmayı, buna 

II. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl); Kema! Cantürk (Cumhurbaşkanmca S. Ü.) 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere devam edi
yoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ilgililerin ileride daha büyük olaylara neden olma
masını düşünerek bazı önlemler alınmasını istiyorum. 

9 Aralık 1979 Pazar günü İstanbul Üniversitesi 
merkez binasında yapılan törenden sonra, Çevreyo-
lundan askeri araçlarla merhum Profesör Doktor Ca-
vit Orhan Tütengil'in cenazesi, 12.30 sıralarında ce
naze namazı için Şişli Camiine getirildi. Cenaze tö
reninde; Birinci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Ko
mutanı Orgeneral Necdet Üruğ, Harp Akademileri 
Komutanı Orgeneral Bahattin Demirel, Üçüncü Kol
ordu Komutanı Korgeneral Fikret Okyay, diğer ge
neraller, Garnizon Komutanı, Merkez Komutanı, Vali, 
Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı ile mer
humun yakınları ve öğretim üyelerinden müteşekkil 
topu topu 80 ilâ 100 kişilik bir topluluk Şişli Ca
miinde hazır bulundular. Öğle ve cenaze namazı, 
ancak 30 - 40 kişi ile kılınabildi. Çünkü, Şişli Ca
mii merkez kabul edilerek, çevre tüm yollar barikat
larla, zırhlı arabalarla, askerlerle kapatılmıştı. Bu 
barikatlardan, cenaze törenine iştirak etmek isteyen
ler geçemiyorlardı. Ben dahi, ancak Âbide-i Hürri
yet Caddesindeki beş barikattan hüviyetimi göstere
rek geçebildim. 

Bu durumu ilgili tören komutanına da anlattım, 
birçok öğretim üyelerinin, yakın dostlarının barikat
lardan geçemediklerini söyledim. 300 ilâ 500 kişilik 
bir kontenjan tanındığını belirttiler; ama hüviyetleri
ni göstererek buralardan geçemeyenler ulaşamamış
lardı. Gelenlerin sayısı, akraba ve öğretim üyeleri 
olarak hepsi 50 - 60 kişiydi. 

Nitekim namazdan sonra, cenaze omuzlarda taşı
narak Caminin önündeki cenaze arabasına konduk
tan sonra, saygı duruşunda bulunup, saygı görevini 
yapmak için cenazenin arkasından 2 0 - 3 0 metre yü
rüdüklerinde, bu sayının yine 50 - 60 kişi kadar ol
duğu görülüyordu. 

Bu arada bilinmedik, müessif bir olay oldu. O 
sırada tören Kumandanına, «Cenazenin arkasından 
yürüyenlerin durdurulmaya çalışıldığını, arabaları ol
madığı için yürümek istediklerini.» söyledim, «Ya bir 
araba temin edelim; yoksa bu yürüyüşü nerede kese-
cekseniz bir belirleyin, kimse ne yapacağını bilmi
yor.» dedim. Sayın General yanımdan ayrılmıştı ki, 
bir «Süngü tak. Marş, marş.» emriyle karşılaştık. Ba, 
50 - 60 kişinin çoğu öğretim üyesi olan merhumun 
yakınları ve dostları bulunan bir gruptu. Bunlar geri 
çekilmelerine rağmen, dipçiklerle itiliyor, vuruluyor, 
süngülerle itekleniyordu. Ben de o anda, «Yapmayın. 
Bir şey yok ki, bunu yapıyorsunuz.» dediğim zaman, 

aynı hücumla ben de karşılaştım, sol koluma bir dip
çik vuruldu, üç süngü göğsüme dayandı, bir makineli 
tabanca göbeğime dayandı. O anda, «Ne yapıyorsu
nuz?... Ben senatörüm, olay çıkmaması için yardım
cı oluyorum.» dediğim zaman, «İsterseniz Cumhur
başkanı olun, defolun, çekilin, gidin.» diyorlardı. 

Bu arada, geride duran bir korgenerali gördüm. 
«Paşam, askerler halka vuruyor, bana da vurdular, 
lütfen mani olun.» dedim. «Vurmazlar.» dedi. «Pa
şam, ben senatörüm, yalan söylemiyorum, vurdular, 
buyurun.» dedim, kolumu gösterdim ve «Yerde ya
tanlara bakın.» dedim. Paşa, «Özür dilerim.» dedi ve 
10 metre önümde yatanları gördüğü halde, vurma
dıklarını söylüyordu. Bu arada TRT programcısı 
Ümit Kaftanoğlu, Kütüphanecilik Uzmanı Türker 
Acaroğîu, bir kadın, bir kız çocuğu yerde yatıyordu 
ve öndekiler durmadan dipçikleniyordu. Benim dahi 
üç süngü ile karşı karşıya kalmış olmam artık ora
da durmamı gerektirmiyordu; ayrıldım. 

Bu olay, gözü yaşlı insanlar üzerinde büyük şok 
tesiri yaptı. Emir nasıl verilmişti?... Bu emir sadistçe 
bir emir miydi?... Kasıtlı mıydı?... Bir beceriksizlik 
miydi?... Öğretim üyelerinin gözlerini korkutmak, bir 
daha cenaze törenine iştirak etmemelerini engellemek 
miydi amaç?... Yoksa, bu cenaze törenine gelenlerin 
çoğu solcu, devrimci olduğu kanısıyla yine sadistçe 
bir saldırı mıydı bu?... Gerçekten, sadistçe, gaddar
ca, hunharca bir saldırıydı bu... Daha önemlisi, olay 
yaratmaya dönük bir girişimdi bu. Çünkü, bu 30, 40, 
50 kişiden kimse hiçbir harekette bulunmuyor, yal
nız cenazeye bir saygı yürüyüşünün arkasındaydı; 10 
yahut 20 metre bile yürümemişlerdi. 

Bu olayın sorumluları bulunup, mutlaka cezalan
dırılmalı. Bunu, ilgililere, Sayın Cumhurbaşkanına, 
Sayın. Orgeneral Necdet Üruğ'a ve Başbakana duyur
mak istiyorum. Öte yandan, cenaze törenine geleme
yen merhumun öğrencileri, onu seven binlerce genç
lik ve halk, Osmanbey, Haîaskârgazi Caddesi, Ru
meli Caddesi, Hüsrevgerede Caddesi, Teşvikiye Yo
lunda yığılmış olarak görmüştüm giderken. O arada 
CMC'lerin ve zırhlı araçların tekrar Osmanbey isti
kametine döneceğini öğrendim, çok hızlıca hareket 
ederek; yürüyerek cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığına 
hareket ettikten sonra, bu zırhlı araçlar oraya yetiş
meden önce; bilhassa «Osmanbey çevresindeki, Ha
îaskârgazi Caddesindeki öğrencilerin cadde üzerinden 
çekilmesini nasıl sağlarız, büyük olaylara meydan ver
meyelim» diye koşarak gelip, gücümüzün yettiği, ak
lımızın erdiği kadar anlatmaya çalıştık: fakat zor 
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dinliyorlardı; ama tehlikeyi sezdiklerini sanıyorum ki, 
kısa zamanda Rumeli Caddesine doğru çekilmeye baş
ladılar. Daha çekilmeleri bitmemişti ki, siren düdük-
leriyle zırhlı arabalar bütün hızıyla geçtiler. Yani, 
öğrenciler tretuvarlara ancak çıkıvermişti. Cenabı Hak 
gerçekten korudu ve bizim de gayretimizle büyük bir 
çatışma ve büyük bir ezilme ve ölüm olayları önlen
miş oldu. 

Gençler ve halk Rumeli Caddesine tümden çekil
miş ve sıkışmış durumdaydı. Bu sıkışık gençler el 
ele tutmuşlar, içlerine başkalarını da sokmak iste
miyorlar ve bir tahripkârlıkları da yoktu; Teşvikiye' 
ye doğru çekiliyorlardı. Bir 10 bin kişi kadardı, za
ten yukarıda camideyken de gelen telsizden bu sa
yının 10 bin kadar olduğunu öğrenmiştik. Gençler 
dağılmak üzereydi ki, bir kısmı havaya, bir kısmı da 
öğrenciler üzerine askerler tarafından ateş edildiğini 
gördüm. Bilhassa, tretuvarların yanma yatanlarla, 
arabaların arasına yatanlar kurtulmuş, arada kalan
lardan aşağı yukarı 20 kadar öğrenci yaralanmış, 
ayrıca ezilenler vardı. Bilhassa, yol kenarında duran 
arabaların dış tarafları (Öğrenciler çekildikten sonra 
yaralıları almaya gittiğimiz zaman) kurşun yaraları 
ile doluydu. Bu panik içinde ezilenler ve yaralanan
lar oldu. Kendilerini arabaların altına atanlar ve ya
tanlar kurtuldu. Birçokları kaçarak yandaki apartman
lara, evlere sığındılar. Ortada kalanlar, yaralılar so
kaklarda sürünürken hiç kimse sahip çıkmıyordu; vu
ranlar ortadan kaybolmuşlardı. Ancak, bizlerin de 
ilgisiyle (Ki, tanıdığım bir çevreydi) apartmanlardan 
inen insanlar bu yaralı çocukları, gençleri alarak ilk 
kanamayı ve kan kaybını durdurdular, ondan sonra 
da hastanelere götürdüler ve gençlerin bu şekilde ya
ralanmasında, gerçekten olayı önlemek değil, olaya 
neden olan güvenlik güçlerini gördüm ve inanın o 
anda çok, çok üzüldüm. Çünkü olaya neden olma
yan, neden olmamak için elinden gelen disiplini gös
teren bu içi acıyla dolu, Hocalarının cenazesine ula
şamamış olan gençlerin daha da çok taşkınlık yapma
sını beklerken bu kadar asil davranışları karşısında 
kıvanç duydum ve ölümle daha çok ölüme neden ol
mayışlarına da sevindim. 

Tarafsız bir anlayışla söylüyorum. Kanım o ki, 
bu önlemlerin alınışı akıllı, mantıklı bir görünüşün 
ifadesi değildir. Cenaze törenine öğretim üyeleri, ba
sın mensupları, yakınları ve çeşitli kuruluşun temsil
cileri gidememişlerdir. Olumsuz bir toplum psikolo
jisi oluşmuştur. Bu nedenle coşkular artabilirdi. Daha 
önceden tören için bir bilgi verilmediği için de bir

denbire önlerine çıkan yasaklar, barikatlar ve harp ila
nı görünümü gördüğüm kadariyle halkın ve gençli
ğin tepkisini, kin ve nefret duygusunu kamçılıyor ve 
uyandırıyordu. Sanki büyük olayların çıkmasına or
tam hazırlayan bir görünüm vardı orada; ama genç
lerin ve halkın akıllı, disiplinli, toplu hareket gelişi
güzel taşkınlık yapmayışı, ölçülü davranışları inanın-
ki bunu önlemiştir. 

Toplumsal eğilim ve gereksinime ters düşen, gele
nek ve göreneklerimize uymayan, gelenek ve görenek
lerimizden en önemlisi olan sevilen bir Merhumun 
cenaze töreninde saygı görevini yapmak gibi bir ola
naktan yoksun bırakılmanın topluluktaki etkisini siz 
düşününüz değerli senatörler. 

Hele, faşist bir cinayet şebekesinin engellene
mediği, cinayetlerin sürüp gittiği, o cinayetlerden 
birisi olan Tütengil Hocanın sevdiklerinin saygı gö
revinden de yoksun bırakılması oraya gelip bekle
yenlerin kendilerini büyük acılara sevk etmiştir. 

Nedir gençlerden, halktan bu korku?.. Aynı Hü
kümet döneminde daha birkaç gün önce Ankara'da 
öldürülen bir Avukatın cenaze töreni en şaşalı bir 
şekilde geniş müsamahalar içinde yapılırken, öte 
yandan ülkenin ender yetiştirdiği, ön yargıdan arın
mış, bilimin nesnel ve somut koşullarına bağlanmış, 
dürüst, Atatürkçü ve devrimci tertemiz bir Türk ev
lâdının, Hoca Tütengil'in cenaze törenine kendisini 
sevenlerin iştirak ettirilmemesi nedir? Doğru mudur 
bu?.. Hatalı bir iştir benim anladığım kadarıyla. Bu 
olayların suçluları hakkında herkesi aydınlatıcı soruş
turmaların açılması gerekmektedir. 

Durumu yine Sayın Cumhurbaşkanına ve Başba
kana sunuyorum; Birinci Ordu Kumandanına, Sıkı
yönetim Kumandanına sunuyorum. Herkesi aydın
latmak için bilime, sağduyuya ve akla bağlılığı ile 
bilinen Cavit Orhan Tütengil içim fotüyorum bunu. 
Yoksa, çağımızda karanlıkları aydınlatan bu çağdaş 
güneşler teker teker, örgütlü, güçlü, profesyonelce or
tadan kaldırılırsa ne olur bu memleketin hali?.. Öğ
rencilerini çağdaş bilime ve tekniğe yönelten bu de
ğerlere karşı çağ dışı, sosyolojik bir eğilime sürükle
yenlere ve Atatürk düşmanlarına meydanları boş 
bırakmak gibi bir duruma düşeriz ki, bunun sonucu 
demokrasimiz için bir yıkımdır, bir yoktur. 

İnsanları yüceltmek için 'bilgi, kültür ve teknti'k üre
tenler ve yaşamları Tütengil Hoca gibi 'özverilerle do
lu olanlar teker teker or'taidan kaldırılırsa, topluma 
yaptıkları değerlerin hizmetleri hayatlarıyla 'ödejttiri-
lirse bunun acısını bu memleket çeker, hepimüz çefce-
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Nitekim, iyi yetişmiş beyinleri hedef almış kanlı I 
-Mr faşist örgüt, kurbanlarını 'seçiyor ve iyi seçiyor. I 
Dikkat ediniz, Prof. Dr. Karafakioğlu, Doç. Dr. Cö
mert, Prof. Dr. Fikret Unsal, Prof. Dr. Doğanay, 
Prof. Dr. Tütengil ve'seçkin yazar Abdi İpekçi bu fa
şist çetelerin 'kurbanıdırlar. Bu değerli insanların öl-
dürülmesirideki amaç, ülkemizdeki çağdaş, demokratik 
ve bilimsel teknolojik gelişmelerde öncülük eden bu 
kişilerin ortadan kaldırılması ve böylece de toplum
sal bunalımın ülkemizde planlı ve programlı olarak 
sürdürülmesi amaç edinilmiştir. 

Dün ve bugün siyasi terörün oluşumunda; başa
rısızlığı veya bilerek veya bilmeyerek olanak sağla
yan bugünkü Hükümetin başından da, dikkatle, ta
rafsızca, insaflıca bu olayın üzerine eğilmesini işitiyo
rum. Merhum Profesör Doktor Cavit Tülengifin ce
naze töreninde gördüğümüz kadarıyla ve genel ola
rak Türkiye'deki uygulamasıyla 12 Mart dönemi ön
cesindeki durumlara doğru sürükleniyor Türkiye, sü
rükleniyor ülkemiz. 

12 Mart dönem inden 17 gün önce, 21 Şubat günü 
konuşmuşltum. 12 Martın gelişini ve ne getireceğini 
eğer üç Martta, altı Martta veya dokuz Martta ha
reket başlasaydı çok şey olurdu. Yine o günkü Cum
hurbaşkanının, o günkü muhalefet; lideri ve Hükümet 
İMerieridîn (Sağoîsunlar) ilgileri ve yakın gayretleriy
le Türkiye büyük felaketten kurtulmuştur ve bir da
ha gelişini, sanmıyorum ki böyle bir kurtuluşla müm
kün olsun. 

O nedenle diyorum ki, mevcut yazarlarımız dik
katle bunları incelemeli, işlemeli ve bunun yanınida 
yasalarımız herkese adil biçimde uygulanmalı, terör 
olaylarının üzerine daha akıllı, daha mantıklı, daha 
'tarafsız bir biç'imde gidilmeli. Bunda bilhassa iyi 
yetişmiş Türk polisinden kuşku duymadan faydalan
ma yolları mutlaka tutulmalıdır. Bu merasimde tüm 
polisin ekarte edildiğini gördüm. Tüfk polisinin hiç 
bir görevi yok gibiydi. 

Saygılar sunarım; teşekkür ederim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
2. —• Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Hayrettin Erkmen'e, Devlet Bakanı Ekfem 
Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun gömülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1773) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sunuşlar var; tek tek takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 Aralık 1979 tarihinde Brüksel'de yapılacak 

Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı ile 

13 - 14 Aralık 1979 tarihlerinde aynı yerde düzenle
necek Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları 
düzeyindeki olağan Sonbahar Toplantısına katıümalk 
üzere, Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hay
rettin Erkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik erme
sinin, Başbakanın tekifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu. arz ederim. 

Fahri S, Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli Sa

vunma Bakam Ahmet İhsan Birinçioğlu'na, Devlet 
Bakanı Orhan Eren'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1776) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var; okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 0 - 1 2 Aralık 1979 tarihleri arasında BrükSelMe 
yapılacak NATO Savunma Balkanları Toplantısına 
katılmak üzere, 6 - 1 5 Aralık 1979 tarihleri arasında 
Belçika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Ah
met İhsan Birincioğîü'nun dönüşüne kadar; M M Sa
vunan:: Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Eren'in ve
killik ekmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S, Korutfürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendÜlm. 
4. — Bayındırlık - Ulaştırma ve İmar - İskân Ko- , 

misyonu Başkanlıklarının, Komisyonlarının görev bö-
liimüna dair tezkeresi. (3/1775) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var; okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 12 . 1979 gün 06.232.00673-0 2487 sa

yılı yazını?; : 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık - Ulaştırma ve 

îrriar İskân Komisyonu Başkanlık Divanı üyeliklerine 
aşağıda belirtilen sayın üyeler seçilmişleridir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Başkan 
Erzurum Senatörü 

Naci Gacıroğlu 
Başkan : Selahafctin Deniz (Erzurum) 
Başkanvekili : Abdulnaluk Özdinç (Hakkari) 
Sözcü : M. Emin Sungur (İstanbul) 
Katip : İsmet Muharremoğiu (Mardin) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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5. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3,H777) 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonu Geçici Baş
kanlığının bir tez'keresi var, okutuyorum. 

6. — Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu Baş
kanlığının, Katip Üyeliğe Yozgat Üyesi Servet Bora' 
nın seçilmiş olduğuna dair tezkeresi. (3 j1778) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4.12.1979 gün ve 9 sayılı yazımız : 
Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu Başkanlık 

Divanı seçimlerine dair Tezkere Genel Kurulun 
6.12.1979 tarihli 12 nci Birleşiminde okunmuştur. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'ın, Türkiye'deki ABD ve NATO'ya aiı 
üs ve tesislerin adedi ile yönetim şekline dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/91) 

Komisyon Katip Üyeliğine Burdur Senatörü Fa
ik Kıtfbaşlı yerine, Yozgat Senatörü Servet Bora se
çilmiştir. Gerekli tashihin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Oral 

Urfa Senatörü 
Geçici Başkan 

BAŞKAN — Gerekli tashihat yapılmıştır efen
dim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ara
lık 1978, Ocak, Şubat 1979 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/37) (S. Sayısı : 936) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminim Tüzük gereğin

ce bir defa görüşülecek işler kısmında bulunan Cum
huriyet Senatosu Saymanlığının (5/37) taksim numa
rasında kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporu, İçtüzüğün 17 nc'i mad
desi uyarınca yeniden seçilen Komisyonumuz tara
fından incelenmesi uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Adnan Karaküçük 
Kahramanmaraş Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — İstek Tüzüğe uygundur, geri iade 
edilmiştir efendim. 

' BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Araştırma
lar» bölümünde, Sayın Suphi Gürsoytrak'in bir araş
tırma önergesi vardır, onu okutacağım; ancak önerge 
çok uzun olduğu için, okuyacak Sayın Divan Üyesi-

Cumhunyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7.12.1979 gün ve 06.232.00673/02487 sayılı 

yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Pian Komisyonu 

Başkanlık Divanı Üyeliklerine aşağıda belirtilen sa
yın üyeler seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İskender Cenap Ege 
Aydın Senatörü 
Geçici Başkan 

Başkan : Kâzım Karaağaçltoğlu (Afyohkarahisar) 
Başjkanvekili : Hasan Güven (Trabzon) 
Sözcü : Mehmet Emin Alanyalı (Kütahya) 
Katip : Şükrü Meto (Rize) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakam - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 

BAŞKAN — Bir tezikere var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

11.12.1979 tarihli gündemin 4 ncü sıradaki «Söz

lü sorumun» yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı 
olmanızı arz eder, saygılar sunarım. 

Bursa 
Şebip Karamullaoğlu 

BAŞKAN — Yazılı soruya dönüşmüştür Sayın 
Karamullaoğlu; gündem o şekilde düzenlenecektir. 

IV — BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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nin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeyi okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye'de mevcut bulunan ABD ve NATO üs 
ve tesisleri veya benzerleri; bunların adetleri, görev
leri emir ve komuta ilişkileri; Türk komutanlarının 
emir ve komutasında bulunup bulunmadıkları; bu üs 
ve tesislerin yarattıkları ve yaratabilecekleri sorunlar 
bunlara karşı alınmış ve alınabilecek tedbirleri belir
lemek ile bunların mevzuatımız ve Anayasamız karşı
sında ülkemizde bulunmalarına olanak veren yasal 
belgelerin mevcut olup olmadığının saptanması hak
kında, bir Cumhuriyet Senatosu Araştırması yapılma
sını Anayasa ve İçtüzüğün ilgili hükümleri gereğince 
talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Kardeş İran Hükümeti ile NATO müttefikimiz 
ABD Hükümeti arasında cereyan eden ve sürekli 
olarak gerilimi artan olaylar karşısında ABD'nin ilk 

.defa İran'ı açıkça askeri müdahale ile tehdit ettiği
ni 22 Kasım 1979 günlü basından öğreniyoruz. Bu 
haberde; «ABD Başkanı Carter, Tahram Büyükelçili-
ğinde rehin tutulan 49 görevlinin casusluk suçundan 
yargılanmaları halinde, Birleşmiş Milletler Yasasının 
51 nci maddesine göre kendilerine tanınan meşru 
müdafaa hakkını kullanarak İran'a müdahale edebile
ceklerini açıkladı» sökünde bir haber yer almıştır. 
Bu arada, 7 nci Amerikan Filosuna mensup bazı sa
vaş gemileri ile Kityhawk ve Midway uçak gemileri 
de Basra Körfezine doğru yaklaştırılırken, 6 nci Fi
lonun İndependence ve Nimitz uçak gemileri ile di
ğer bazı kısımlarının da Doğu Akdenize doğru yol 
aldıkları da haberde yer almaktadır. 

Keza Amerika'da bulunan 82 nci Hava İndirme 
Tümeni ile İncirlik Hava Üssünde bulunan Amerikan 
Hava Birliğine, hazırlık emri verildiği de daha önce
ki ve aynı günlü basın haberleri arasında yer almış 
bulunmaktadır. 

26 Kasım 1979 günlü basında ise, «Başkan Car-
ter'in Camp David'de, Savunma Bakanı Harold 
Brown, Ortak Genelkurmay, Başkanı General Jones, 
Kuvvet Komutanları ile uzun bir toplantı yaparak 
İran konusunda son gelişmeleri incelemişler, bir gün 
önce de üst seviyede sivil ve askeri danışmanları ile 
uzun bir görüşme yapmıştır. Bu konuda herhangi bir 
açıklama yapılmamıştır.» denmektedir. 

Aynı günlü Cumhuriyet Gazetesinde ise, Başba
kan Süleyman DemireTin; ABD'nin İran'a bir mü
dahale girişiminde bulunması halinde İncirlik Üssünü 
kullanmasına izin verilip verilmeyeceğii şeklinde so
rulan bir soruya, «Henüz öyle bir istek olmadı. Olur
sa, konuyu Hükümette görüşür ve gereken yapılır.» 
şeklinde yanıtlamıştır. 

Oysa bugünlerde, ABD'nin NATO nezdindeki as
keri temsilcisi General ile Büyükelçisinin Ankara'da 
olduğu ve de bazı temaslar yaptığı da basında yer 
almıştır. 

Durumun ciddiyeti ve önemi karşısında Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri K. Waldheim, «Dünya 
barışının tehlikeye düştüğü gerekçesi ile ve barışçı bir 
çözüm» şekli bulmak için, Bürteşmiş Milletler Ya
sasının 99 ncu maddesine dayanan yetkisini kullana
rak, Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştır. Bir
leşmiş Milletler kurulduğundan bu yana, ikinci defa 
böyle bir usule başvurulmuş olması da durumun cid
diyetini ve ağırlığını teyit eden 'diğer bir unsurdur. 

Bütün bu olaylar, Türkiye'deki Amerikan" ve 
NATO üsleri dolayısıyla Türkiye'yi; kendi arzusu ak
sine, istese de, istemese de kendi ulusal dış politi
kası gerekleri dışında bir eylemler karmaşası içine 
sürüklemektedir. 

Uzun yıllar büyük bir sabır ve dikkatle sınır 
komşuları ve Ortadoğu ülkeleri ile oluşturduğu iyi 
ilişkileri bir çırpıda tehlikeli bir ortamla karşı kar
şıya gelmiş bulunmaktadır. 

Türk ulusunu böyle beklemediği bir zamanda, 
özellikle sınır komşuları ve Ortadoğu ülkeleri ile 
ilişkilerini tehlikeli bir aşamaya getiren ülkemizdeki 
bu yabancı üsler, tesisler, silah, araç, gereç ve perso
nel hakkında Millet Meclisi ve C. Senatosu üyeleri
nin ve vatandaşlarımızın ne kadar gerçek bilgi sa
hibi olduklar] ve buralarda ne gibi faaliyetlerde bu
lunulduğu ve bu faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız, 
mevzuatımız ve Anayasamızla ne derecede bağdaş
makta olduğuna dair yeterli bilgi sahibi olduklarını 
zannetmiyoruz. En azından, halihazırda bu yabancı 
üsler, tesisler ve birliklerin hukuksal bir temeli olma
dığına dair Sayın Başbakan Demirel'in açık beyanları 
mevcuttur. Bu konuda, TBMM'nün tutumunun açık
ça belli olması, ulusuna karşı tarihi ve anayasal gö
revi olduğu kanısındayız. 

9 Ekim 1979 günlü basında, «Bakanlar Kurulu, 
Türkiye'de faaliyet göstermesine izin verilen ABD 
üslerinin geçici statüsünün üç ay daha uzatılmasını 
kararlaştırmıştır.» şekliride bir haher yayınlanmıştır. 
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Bilindiği gibi, ABD üslerinin bazıları geçen yıl 
Hükümetin aldığı bir karar ile geçici statü ile açılmış 
ve bir yıl çalışmalarına izin verilmişti. Üslerin çalış
ma süresi 8 Ekim 1979 günü sona ermiştir. 

Bu süre içinde, Türkiye ile ABD'nin arasında «Sa
vunma İşbirliği Anlaşması» adı altında bir anlaşma 
imzalanarak, üslerin yasal bir statüye kavuşturulaca
ğı daha önce açıklanmıştı. Ancak, bir yıl içinde he
yetler arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların 
farklı yaklaşımları ve görüşlerinde ısrar etmeleri, her
hangi bir anlaşmaya varmaya olanak vermemiştir. 

Nitekim, 16 Mayıs 1979 günlü basında : 
«NATO Savunma Ba'kanları Toplantısına katılan 

Türk - Amerikan Savunma Bakanları görüşmesinde, 
Türkiye'ye askeri yardım konusu da ele alınmıştır. 

Türkiye'nin 5 yıl süreyle karşılanmasını istediği 
3 milyar dolarlık gereksinme listesi, Washington ta
rafından prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak, Tür
kiye'nin acil gereksinme duyduğu ve hızlandırılması
nı istediği bazı parça ve cephaneler konusunda Ame
rikan Savunma Bakanı Harold Brown, bürokratik ne
denlerle bunu yapmayız demiştir. Bilindiği gibi, Tür
kiye'nin İstediği 5 yıllık 3 milyar dolarlık listeyi kap
sayacak olan anlaşmanın Kongreden geçmesi gerek
mektedir. 

U - 2'ler sorununda Türkiye'ye yardımı olumlu 
veya olumsuz şekilde etkileyen yeni bir unsur du
rumuna girmiştir.» 

Keza nitekim, 24 Ekim 1979 günlü basında : The 
Associated Press'in bir haber yorumuna göre, «Tür
kiye'nin, Türk Ordusunun beş yıllık bir dönemde mo
dernleştirilmesi ve NATO'nun güneydoğu kanadın
daki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerek
li malzeme sıralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri beş 
yillı'k bir dönem için 2,5 milyar dolarlık bir yardıma 
gereksinme duyduğunu» açıklamıştır. 

Ayrıca «Türk yetkililerinin, U - 2 konusunun ayrı 
bir şey olduğunu, ABD'nin bir iyiniyet gösterisinde 
bulunarak, geçmiş askeri yardımlardan birikmiş 700 
milyon dolarlık borcun silinmesini de istediklerini* 
belirtmiştir. 

Görüşmelere katılan Amerikan yetkilileri ise, 
«Kongrenin bu büyük miktarı kabul etmeyeceğini be
lirterek, Türkiye'ye birer yıllık dönemlerde askeri ve 
ekonomik olarak 500 milyon dolardan fazla yardım 
yapılamayacağını» belirtmektedirler. 

Ajansın haber yorumunda, Türkiye'deki üslerin, 
İran'daki Amerikan tesislerinin kapatılmasından sonra 
büyük önem kazandığı da ifade edilmektedir. 

26 Ekim 1979 günlü basında Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri, «ABD'nin, Avrupa'daki NATO ülkelerine 
orta menzilli füze yerleştirmek istemine karşı, Sayın 
Ecevit'in «Türkiye'de yeni nükleer siiahlar (Pershing 
ve Curfee füzeleri gibi) yafiıaştlriimesi Hüküm erimli-
zin görüşünce sözkonusu değildir.» yolundaki sözle
rine dikkat çekmektedirler. 

A.ynı kaynaklar, Türkiye'nin bu görüşünü, gerek 
NATO bünyesinde, gerekse Viyana'da görüşülmekte 
olan karşılıklı Kuvvet indirimi (MBFR) görüşmele
rinde dile getirdiğini açıklamışlardır. 

Bilindiği gibi Norveç ve Hollanda'da orta men
zilli füzelerin ülkelerine yerleştirilmesini kabul etme
mişlerdir. 

28 Ekim 1979 günlü basında, «Türkiye'nin toprak
larına kabul etmediği ancak tesis masraflarına 1,5 
milyon dolar ile katılacağı orta menzilli Füze Ya
pım Projesinin, önce kasım ayındaki Nükleer Grup 
Toplantısında ve nihayet Aralık ayındaki Bakanlar 
Konseyi Toplantısında karara bağlanacaktır. Onaylan
dığı takdirde Batı Avrupa, bugüne kadaır sündikıdü-
ğü «ABD Nükleer Şemsiyesi Altında Yaşama» döne
minden çıkıp, kendi Nükleer Şemsiyesini gerçekleştir
me sürecini başlatmış olacaktır.» 

Projenin on yılda 5 milyar dolara malolacağı açık
lanmıştır. «Nükleer silahların ülkelerine yerleştiril
mesine izin vermeyen ülkeler, NATO Enfrastrüktür 
Programına katılma oranında, sadece tesis giderleri 
paylarını vereceklerdir. Türkiye için bu miktar 1,5 
milyon dolardır.» denmektedir. 

26 Ekim 1979 günlü basında, Amerikan BüyÜK. 
Elçisi Ronald Spiers'in «Türkiye'nin NATO içindeki 
yerinden ve sorumluluklarından bahsederek ülkesinin 
Türk toprakları üzerindeki önleyici askeri mevcudi
yetinin Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmek olduğu
nu» savunmuş, Savunma İşbirliği görüşmelerini ele 
alarak, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı yardım ile Tür
kiye'deki askeri tesisleri kullanması arasında herhangi 

| bir bağ olmadığını ileri sürmüş ve «Üslerin kiralan
ması, müttefikler arasında kabul edilmiş olan bir yön
tem değildir.» dediği açıklanmaktadır. Bu arada, 
«ABD'nin bir Kıbrıs anlaşmasında meşru ulusal 
ilgisi» olduğunu da belirtmiştir. 

11 Ocak 1979 günlü basında; 
«ABD Savunma Bakanlığı, İran'da Batı aleyh-

i tan bir rejimin iktidara gelmesi ihtimaline karşı, bu 
| ülkenin kuzeyinde Sovyeitler BirMği sınırındaki çok 
j hassas elektronik casusluk tesislerini, Türkiye'ye taşı-
| mayı planlamıştır. 
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5 Şubat 1975'te ABD'nin Türkiye'ye silah ambar- I 
gosu uygulamasından sonra İran'a taşınan bu elek
tronik dinleme cihazlarının yerlerinin ve çalışma şekil
lerinin Tahran Hükümeti tarafından bile kesin ola
rak bilinmediği açıklanmaktadır.» denmektedir. 

Yukarıdaki haberden çeşitli dinleme tesislerinin 
naklediiebilme olanağının ve de askeri üs olanakları
na İran'da sahip olabilme kolaylığı ABD'ni, Krbns 
olayı bahanesi ile Türkiye'ye karşı rahatlıkla silah 
ambargosu ve diğer kısıtlayıcı, zorlayıcı tedbirleri ala
bilme olanağını vermiş bulunmaktadır. Ancak, şimdi 
durum Türkiye'nin lehine tamamen değişmiş bulun
maktadır. 

26 Nisan 1979 günlü basma göre : 
«ABD; Dışişleri Bakanlığına resmen müracaat 

ederek Türkiye'deki üslerle ilgili görüşmelerin hızlan
dırılıp, sonuçlandırılmasını istemiştir.» I 

«Amerika, yeni ortak Savunma İşbirliği Anlaş- j 
ması çerçevesinde üslerin daimi statüye kavuşturul
ması sırasında yeni cihazlarla takviye edilerek tev-
siini de istemektedir. Bilindiği gibi, bu konudaki ça- I 
lışmalar 18 Ocak 1979'da Ankara'da Amerikan Bü
yükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı arasında başlamış- I 
tır. ABD, İran'daki üslerin kapanmış olmasından do- I 
ğaıı boşluğun kapanması ile imzalanması beklenen 
Salt - H'nin denetimi İçin acele etmektedir. 

Nitekim; yıl içinde arka arkaya bir çok sivil ve I 
askeri heyetler Türkiye'ye gelmişler ve bir an önce is- I 
tedikleri çerçevede sonuç almaya çalışmışlardır. I 

17.6.1979 günlü basında, olayların bu akışı içinde I 
Sayın Demirel'e «Sizin dış politika anlayışınızda Tür- I 
kiye'nin ABD üslerinden arındırılmasının yeri var I 
mı?» biçiminde sorulan bir soruya Sayın Demirci. I 
«Bu tesislerin idari savunma masraflarını yeniden kar- I 
şılayamadığınız müddetçe, bu tesislerin yeniden aç*.l- I 
masını istemek Türk milletinin çıkarları iie uyuşmaz, I 
savunma masraflarımızı 1,5 milyar dolar artırmak de- I 
mektir. I 

Hükümet, tesisleri açarken taviz vermiştir ve bu I 
tavizi verirken kanunları ve Anayasayı ihlal etmiştir.» 
şeklinde yanıtlamıştır. I 

Bu arada ABD'nin, NATO üyesi ülkelere, mo- I 
dernleştirmök, yenilemek ve denge sağlamak amacıyla I 
orta menzilli füzeler yerleştirmek istediği ve kararın- j 
da İsrarlı olduğunu da açıklamış bulunmaktadır. Bu I 
hususta nihai kararın da Aralık ayında Brüksel'de ya
pılacak NATO Bakanlar Toplantısında kararlaştırıla- I 
cağı açıklanmış bulunmaktadır. Gerek üsler, gerek 
ABD'nin bu yeni istemi, Türkiye'yi nükleer bir sa- I 
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I vaşa hedef yapabilecek niteliktedir. Bu konular hak-
I kında, diğer NATO üyesi ülke meclislerininki gibi, 
I TBMM'nin görüşü ve kararının bulunması, doğal ve 
I iç hukukumuz bakımından zorunlu olduğu kanısın-
I dayız. Oysa bazı çevreler, konunun NATO Sözleşme-
I sinin bir maddesine dayanan bir «Uygulama Anlaş-
I ması» niteliğinde olduğu, bu nedenl's TBMM'den 
I geçmesine gerek olmadığı savını ileri sürmektedirler. 
j Bu konuda gerçeğin meydana çıkarılması gerekmek-
I tedir. 
I Amerikan ambargosu karşısında Demirel Hükü-
I meti tarafından, kapatılmış bulunan üs ve tesvsler; ne 
1 zaman ve ne koşullarla açılmıştır? Halihazır durum-
I lan nedir? Bunları tespit edebilmek için, olayların 
I kronolojik sırasını ve ilişkilerine göre gelişmesini 
I gözden geçirmek gerekmektedir. 

I 1, 5 Ekim 1978 günlü basında «Dört ABD üssü 
I Pazartesi günü açılıyor» başlığı altında; «Bakanlar 
I Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun aldığı tavsiye ka

rarına uyarak, (Dört anaüs) diye adlandırılan Sinop, 
I Pirinçlik Karaburun ve Belbaşı ortak savunma te-
I sislerinin geçici statü ile 9 Ekim Pazartesi günü açıl-
I masına karar vermiştir.» denilmektedir. 

I Bakanlar Kurulunun dün beş saat süren toplantı-
I sından sonra yapılan açıklamada; «Ambargonun 
I kalkması ile Türkiye ve ABD arasındaki olumsuz bir 
I etkenin ortadan kalktığı ve işbirliği olanaklarının açıl-
I dığı» belirtilerek, «Bir yıl süre için geçici bir statü 
I ile faaliyetlerine ara verilmiş bulunan tesislerin bir 
I yıl süreli bir geçici statü ile yeniden çalışmaya baş-
I lamasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.» şeklinde bir 
I açıklama yapılmıştır. 
I Nitekim, adı geçen tesisler, devam eden günlerde 
I faaliyete geçirilmiştir. 
I Esasen üslerin açılacağını Amerikan yetkilileri 
I Ağustos ayı başlarında dünya kamuoyuna açıklamış 

bulunuyorlardı. 

Nitekim 3 Ağustos 1978 günlü basında, «Başkan 
I Carter'in Temsilciler Meclisinin kararı Türkiye'deki 

üslerin açılmasını olanaklı kılacak.» şeklindeki beya-
I natını yayınlamıştı. 

4 Ağustos 1978 günlü basında «ABD Dışişleri 
yetkililerine göre, ambargo kalkınca Türkiye'deki 

I üslerden dördü faaliyete geçebilecek» şeklinde bu 
I konuda nelerin yapılacağını da komuoyuna bildir

mişti. 
Bunun üzerine 12 Ağustos 1978 günü basında 

«Ankara, üslerle ambargonun ayrı konular olduğunu 
I Waşhington'a bildirdi» şeklinde ilginç bir haber ya-
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yınlanmıştı. Bunu takiben, eski Dışişleri Bakanı Sayın 
Çağlayangil'in «Amerikan üsleri açılamaz, uluslarara
sı hukuk kurallarına aykırıdır. «Zira bu tesislerin ça
lışmasını öngören ikili anlaşmalar Demirel Hüküme
tince tümüyle geçersiz sayılmıştır. Ortada hukuki bir 
bağ kalmamıştır. «Bu üsler, Türkiye'nin savunmasına 
ek tehditler yüklemektedir.» şeklindeki beyanatı, 13 
Ağustos 1978 günlü basında yayınlanmıştı. 

2. (a) Sayın Demirel, 9 Ekim 1978 günlü ba
sında yaptığı bir açıklamada; «Devlette devamlılık 
asıldır. 25 Temmuz 1975'te bu tesisleri kapatmıştık. 
Bunlarla ilgili anlaşmayı ortadan kaldırmıştık. Sonra 
1976 Martında bu tesislerin yeniden açıldığı zaman, 
nasıl çalışacağını tanzim eden bir anlaşma imzala
mıştık. Bu anlaşma gereğince bu tesisler açılırsa, 
ABD Türkiye'ye dört yıl için 1 milyar 200 milyon 
dolar savunma yardımı yapacaktı. Bu tesisler, Türki
ye'nin savunma riskini artırmaktadır. Bu tehditleri 
karşılayabilmek için, Türkiye'nin daha çok savunma 
vasıtalarına sahip olması gerekir. Daha çok risk mey
dana getirmekte, daha az fayda çıkarmaktadır. Bu, 
tesisler karşılığında kira almak değildir. Türkiye'nin 
artan vecibelerini karşılamanın gereğidir. Böyle bir 
anlaşmanın ABD Kongresinden geçmesi ise, ambar
goyu şartsız biçimde ortadan kaldırıyordu. Şimdi ne 
olmuştur? ABD Kongresi, ambargonun tatbikini şarta 
bağlamıştır. Şart, Kıbrıs'taki gelişmedir. Kıbrıs'ta 
hiçbir gelişme olmazsa ve bunu bizim kusurumuz 
sayarlarsa, ambargonun tesiri yine mevcut olacaktır. 
Ortak savunma tesislerinin yeniden çalışmaya açıl
ması, hukuki mesnetten mahrumdur. Çünkü bunların 
çalışmalarını düzenleyen anlaşmalar, Cumhuriyet Hü
kümeti tarafından yok sayılmıştır. 

Hükümetin IMF karşısında takındıkları tavır ile 
ABD Hükümeti karşısında takındıkları tavır aynıdır. 
ABD hiçbir şey vermeden istediğini yaptırmıştır. Hü
kümetin SSCB ile imzalamış olduğu siyasi belgede bir 
kayıt var. «Bu tesislerin yeni baştan işletmeye açılma
sı» diye çelişki vardır. Ya siyasi belgeye o kaydı koy
maması lazımdı, yahut o tesisleri yeniden açarken hu
kuki mesnetsizliğin dışında bu hususu da düşünmek 
lazımdır.» 

(b) 6 Ekini 1978 günlü basında, «Amerikan ga
zetelerinden Washington Post'da yayınlanan bir ha
ber - yorumda Türkiye'nin, silah ambargosunun uy
gulandığı üçbuçuk yıl içlinde sadece beş (5) üssün fa-
liyetiİTîii tatil ettiğini, kaiîan, yirmi bir (21) üssün nor
mal olarak çalıştığı bildirilmiştir. Bu durum, özel ola
rak görüştüğümüz Türkiye masasında bağlı olduğu 

ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Dairesi Baş
kanı Ray Ewıng tarafından da doğrulanmıştır. 

Oysa Türkiye, 5 Şubat 1975'ten itibaren uygulan
maya başlanan silah ambargosuna misilleme olarak, 
NATO'ya ait olduğu bildirilen İncirlik hariç, kalan 
25 üssün faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu 
açıklamıştı. 

Waşhington'daki Türk diplomatik kaynakları Was
hington Post ve Dışişleri Bakanlığının açıklamalarını 
hayretle karşıladıklarını belirterek «İncirlik dışında
ki bütün üsler, Türkiye - ABD arasındaki ikili anlaş
malara göre açılmışlardır. NATO ile ilişkileri yok
tur. Bunların faaliyetleri durdurulmuştu.» demişlerdir. 

c) 7 Ekim 1978 günlü basında «Amerikan Hükü
metinin, «Amerikan kökenli yatırımlara güvence iste
mesi ve kamulaştırmalar halinde hükümetlere yardımı 
ertelemesi» ile ilgili tutumunu ortaya koyan yazısı
nın Türkiye'ye ilişkin olmadığı, Türkiye dışında Ame
rika'nın «Tüm denizaşırı ülkelerdeki yatırımları ve 
kamulaştırmaları hedef aldığı» belirlenmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri »ABD Hükümetin
den doğrudan Türk Hükümetine resmi bir yazının 
gönderiîimesinin söz konusu olmadığını^ söylemişler
di?, 

Oysa ABD Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişki'ler Bü
rosu; «Denizaşırı ülkelerde yapılmış bulunan ABD 
kökenli yatırımların ev sahibi ülkelerce 'kamulaştırıl
ması halinde ABD'nin durumu ve tutumunun ne ola
cağı» konusunda referans niteliğinde bir not yayınla
mıştı. Anılan not, Washington Büyükelçiliğimiz Tioa-
ret Müşavirl'iğince (Dosya no: 340, 1349 sayı ile 7 Ey
lül) tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşki
latına gönderilmiştir. Gönderilen yazıda «ABD Hü
kümetinin Amerikan yatırımlarına güvence iistediği, ka
mulaştırılmalar hafinde hükümetlere yardımı erteleye
ceği, çok uluslu kalkınma bankalarının kredilerinde 
olumsuz oy talep edeceği, ticari avantajlardan ülkele
ri mahrum edeceği belirtilmektedir.» şeklinde neve-
ma ihtar edici bir haber yer almıştır. 

id) 10 Ekim 1978 günlü basında Dışişleri Bakan
lığı sözcüsünün; «Türk Hükümetinin, 1975 yılında 
Türkiye'deki ortak savunma tesislerinin faaliyetleri
nin durdurulması yolunda aldığı karardan sorara am
bargo süresince altı (6) ana tesis dışındaki onüçü (13) 
özel mühimmat deposu, yedisi (7) iletim şebekeleri 
olan 20 tesisin faaliyeltlerini NATO'ya katkıları çerçe
vesinde sürdürdüklerini» açıklamış olduğunu görmek-
teyiz< 
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e) Oysa 19 Aralık 1975 günlü basında «Türkiye' 
nin üslerle ilgili anlaşmaların yıllık yapılmasını iste
yeceği ve her yıl başında Kongre yardımı başlatırsa, 
üsier o yıl için faaliyetlerine devam eder.» uygula
masını önereceği belirtilmişti. 

3. a) 24 Temmuz 1975 tarihinde ABD Kongre
sinin ambargosunun devamı için aldığı karar Ankara' 
ya ulaşınca Hükümet, 25 Temmuz 1975 günü topla
narak, Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması kara
rını almıştır. 

Kapatma Karan : 
«1. Türkiye ile ABD arasındaki ortak savunma 

işbirliğini düzenleyen 3 Temmuz 1969 tarihli Savun
ma İşbirliği Anlaşması ile bununla ilgili diğer anlaş
malar hukuken geçerliliklerini kaybetmişlerdir. 

2. Bu durum muvacehesinde, Türkiye'deki bütün 
ortak savunma tesislerinin faaliyeti, İncirlik ortak sa
vunma tesisinin münhasıran NATO görevi mahfuz 
kalmak kaydiyie, yarından (26 Temmuz) dan itiba
ren durdurulmuştur.» 

b) 1976 yılı Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Mil
let Meclisinde görüşülürken Sayın FerM Melen : 

«Ortak savunma tesislerinin faaliyetleri 26 Tem
muz 1975'ten itibaren durdurulmuştur; kesin olarak 
ifade ediyorum, ortak savunma tesislerinde bütün fa
aliyetler durdurulmuştur, oraya Türk subayları el koy
muşlardır, her şey mühürlenmiş, kontrol altına alın
mıştır. Bu savunma tesislerinden başka sosyal tesisler 
vardır. TUSLOG'a ait bazı tesisler vardır. Bazı mu
habere tesisleri vardır. Faaliyette olan bunlardır ki, 
bunların askeri bakımdan hiç bir önemi yoktur. İster
seniz faaliyette olanların listesini de size verebilirim.» 
şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. 

Aynı yıl Dışişleri bütçesinin Millet Meclisinde gö
rüşülmesi sırasında Sayın İhsan Sabrı Çağlayangil; 
«Artık Türkiye'de ortak savunma tesisleri olmaya
caktır. Amerika ile müşterek bir tesis yapılmaya
caktır. Ambargo, hasmane bir hareket olmakla bera
ber, yeni bir imkân hazırladı. Amerika'nın taahhütle
rini tek taraflı olarak ihlâl etmesi, bize, feshi için, 
vazgeçilmesi için bir çok kayıtlarda bağlayan bu an
laşmalardan bir kalemde, bunları hükümsüz, geçersiz 
addetmek imkânını verdi, onu kullandık. Bugün ikili 
anlaşmalar yok, o 54 anlaşma tarihe karışmış, ona 
ruh ve hayat veren esas kaideler de yok. Bugün ar
tık kendimiz hürüz. Yeni işbirliğini yeni şartlara göre 
yapar veya yapmayız. Bu duruma geldik. İşbirliği de
vam eder veya etmez, ayrı bahis; ama bundan sonra 
ikili tesis olmaz. Hem Amerikan kumandanının, hem 

Türk kumandanının beraberce hükmedeceği tesis ol-
i ma.', 
I Türkiye'de Türk tesisi olur. İdaresi de Türk olur. 
j Teknik murakabesi de Türk olur,» şeklinde bu konu-
! daki görüşlerini açıklamıştı. 
i Ancak, bu konuşmadan kısa bir süre sonra Sayın 
i Çağlayangil, Kissinger ile yaptığı temaslardan sonra 
'' «Türk - Amerikan Ortak Savunma Anlaşmasını» 26 
' Ma^t 1976 tarihinde imzalamıştı. 

; 31 Mart 1976 tarihinde yaptığı basın toplantısında 
| «Bu anlaşma ile Türkiye, 4 yıl için ABD'den 1 milyar 
;• 366 milyon dolar savunma ve destekleme yardımı ala-
: çaktır. Bu para ile ABD'den savunma ihtiyaçları kar-
; snanacaktıf. 
i Anlaşmayı evvela ABD Hükümeti kendi Kongre-
| sinden geçirip onaylayacaktır. İmzalanan anlaşma 
: 1977 yılı Askeri Yardım Kanunu metnine alınacak-
! tır. 
j Kongre bu anlaşmayı onaylamadıkça, 1976 tasa-
j rıs-.nda Türkiye'den ambargoyu tamamen kaldırma 
i kararı, olsa dahi, üslerin tekrar faaliyete geçmesi müm-
| kün olmayacaktır. Çünkü üslerin yeni statüsü ve faa-
I liyst koşulları anlaşmada saptanmıştır. Ve artık am-
| bargonun tamen kalkmasına göre değil, yeni anlaş-
| maya göre yürütülecektir.» diyerek, yeni koşulları 
i açıklamıştır. «Bu Anlaşma ABD Kongresinden geç-
i mediği için yürürlüğe girmeden kalkmıştır. Şu anda 
| Türkiye ile ABD arasında, ABD'nin Türkiye'de üs 
j kurması için hiç bir yasal anlaşma ve hukuki daya-
I pak bulunmadığı kanısındayım. 
i 

| Nitekim Sayın Ecevit Hükümet: işbaşına geldik
ten sonra; ABD ile üsler konusunda bir temel anlaş
ma hazırlanacağı, açıklanmıştı. Galiba bugünlerde bu 
konuda bazı görüşmeler yapılmaktadır.» şeklinde du
rumla ilgili göürşlerini açıklamıştır. 

c) Sayın Çağlayangil, 31 Mart 1976 günü yap-
tığı bas m toplantısında ise : 

26 Mart 1976 günlü Türk - Amerikan Ortak Sa
vunma Anlaşmasının önemli gömdüğü maddelerini şu 
şekilde sıralamıştı : 

«Madde 1. — Ortak tesisler, bundan sonra Türk 
Silahlı. Kuvvetlerinin öz tesisleri olacaktır.» 

«Madde 2. — Tesisler Türk Komutanının yöneti
minde bulunacaktır.» 

«Madde 5. — Tesislerin faaliyeti NATO Anlaş
masından doğan mükellefiyetlerle sınırlı olacaktır. 
Tesii'sr, Türkiye'nin müsaade ettiği maksatlar dışında 
amaçlar için kullanılmayacaktır.» 

«Madde 6. — Anlaşma 4 yıl için yürürlükte kala
caktı?.» 

>78 — 
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Sayın Ecevit Hükümetinin adı geçen tesislerin ça
lıştırılmalarına müsaade etmiş olmasının, Sayın De
mire! ile Sayın Çağlayangil Türkiye'nin çıkarları ile 
bağdaşmadığı savmdadırliar. Nitekim 15 Kasım 1978 
günü, C. Senatosunda Dördüncü Beş Yıllık Plan gö
rüşülmesine başlarken, Grup Başkanvekili Sayın Da-
lökay dahil, Adalet Partili on sayın üye Başkanlığa 

'verdikleri bir önergede; 

d) •«Milletimizin gözbebeği, Devletimizin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün ve Misakı Millî 
hudutlarımızın yegâne teminatı olan Türk Silahlı Kuv
vetlerinin barışta ve savaşta ihtiyaç duyduğu her tür
lü silah, araç ve gereçleri büyük ölçüde milli imkân 
ve kaynaklarımızla Türk el emeği, zekâsı ve bilgisinin 
eseri olarak imal ve inşasını sağlayacak, milli harp 
sanayimizin plandaki yeri ve akibeti, 

e) Kıbrıs Barış Harekâtı akabinde ABD'nin mem
leketimize uyguladığı silah ambargosu karşısında, Sa
yın Demirel Hükümetince kapatılan müşterek savun
ma tesislerinin, ambargonun kaldırılmaSı ve Türk Hü
kümetinin 1 milyar 250 milyon dolar ödemesi kay
dıyla tekrar faaliyete geçirilebilmesi hususunda, Sa
yın Demirel Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında 
26 Mart 1976*da VVaşhington'da imzalanan Anlaşma
nın, Sayın Ecevit Hükümetince ihmal veya hükümsüz 
sayılmasına müteallik anlaşmanın mahiyeti ve şümulü 
konularında Yüce Senatonun Hükümetten bilgi al
masından daha tabii bir şey düşünülemez. Ancak, is
tenilecek bilgiler ve yapılan gizli anlaşmaların taşıdığı 
hükümler, Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik ka
deriyle çdk yakından ilgili bulunmaktadır.» görüşünü 
ileri sürerek, Hükümeti zikredilen konularda elindeki 
bilgi, belge ve gizli anlaşmaları ve onların sebeplerini 
bütün vuzuh ve teferruatıyla, milli iradeyi temsil eden 
her şeyden önce milletimizin ve Devletimizin yüce 
menfaatlerini korumakla görevli bulurtan Cumhuri
yet Senatosunda bilgi vermeye davet etmişlerdir. 

f) Hükümet, 5 Kasım 1978 günü yaptığı açıkla
mada; «Ambargonun kalkması ile Türkiye ve ABD 
arasmdaiki olumsuz bir etkenin Orta'dan kalktığını ve 
işbirliği olanaklarını açmıştır. Bu yeni 'koşullar altın
da, iki ülke arasında savunma ile ekonominin ayrıl
mazlığı gereğini gözeten yeni bir savunma iş birliği 
anlaşması yapılmasını dikkate alarak, bir yıl süre için 
geçici bir statü ile faaliyetlerine ara verilmiş bulunan 
tesislerin yeniden çalışmaya başlamasını uygun gör
düğünü» belirtmiştir. 

Ayrıca 6 Kasım 1978 günlü basında, «Hükümetin, 
ABD tesislerinin geçici statü ile açılması konusunda 

da Demirel Hükümeti zamanında, Temmuz 1975 ta
rihinde bir geçici statü çıkarıldığını, o zaman bu ge
çici statünün Meclislerden geçirilmediği, hatlta Ba
kanlar Kurulu kararı bile bulunmadığı, bu nedenle, 
yeni geçici statünün Meclislerden geçirilmesi gerek
mediği kanısında olduğu» haberi yayınlanmıştır. 
Yine aynı gün basında «Açılan tesisler Türk Komu
tanının yönetiminde olacaktır.» denilirken, Amerikan 
kaynaklı haberlerde de, Amerikan Dışişleri Bakanlı
ğı Sözcüsüne atfen «Türkiye'deki bütün tesisler Türk 
tesisleridir. Bununla beraber, dünyanın 'diğer bölge
lerinde olduğu gibi, ABD personeli, ABD makamına 
bağlıdır ve ABD subayları sadece ABD personeline 
ve faaliyetlerine komuta eder.»; haberi yayınlanmış
tır. Keza, aynı Sözcünün sorulan diğer sorulara ver
diği yanıtlardan bazıları da şöyledir. 

«Faaliyetlerine ara verilmiş olan beş tesisin tümü 
anatesislerdi. Kapatma kararı belirli bir tesisin göre
vine dayanılarak alınmıştı. Doğrudan NATO görevi 
desteklemek için çalışmakta olan teslisler bu gö
revlerine ait faaliyetlerine devam etmişlerdi. Diğer 
beş tesis, doğrudan NATO görevlerini desteklememek
le beraber, faaliyetleri NATO yükümlülüklerinden 
doğmaktadır.» dediği; ayrıca başka bir soruyu da, 
«Faaliyetleri durdurulan bu tesislere ait balkım per
soneli ve gerekli destek personeli yerlerinde kalmıştır. 
Tam işletmeye hazır hale getirmek için, 200 kişilik 
bir ilave personele ihtiyaç duyulacaktır.» şeklinde ya
nıtlamıştı i1. 

Bu yanıtlardan, bu beş anâtesisin ancak NATO 
ile dolaylı ilişkili olduğu ve tesislerin çalıştırılması 
için gerekli personelin de ambargo süresince Türki
ye'de ABD Hükümeti tarafından hazır bulundurul
duğu sabit olmaktadır. 

g) Ambargo 'kalkmadan önce, ABD Hükümetin
ce 3 Ekim 1975 tarihinde ambargo kısmen, aralana
rak, Türkiye'ye 185 milyon dolarlık malzeme serbest 
bırakılmış, lisans müsaadesi yoluyla Amerikan serbest 
piyasasından istenilen malzemenin alınmasına olanak 
sağlanmıştı. 

Keza 1976 - 1977 Askeri ve Ekonomik Yardım 
Kanununda Türkiye iki kalemde; birinci yıl 3(1 mil
yon dolar hibe, 125 milyon dolar kredili satış, ikinci 
yıl için 50 milyon dolar hibe, 125 milyon dblaırı kre
dili satış olarak yardımlar konuldu. Hibelerin her 
ikisi de Kıbrıs'ta ilerleme şartına bağlandığı için, 
Türk Hükümetince reddedilmiş, yalnız 125 milyon 
dolarlık FMS kredileri (Yabancılara Askeri Satışlar 
Kredisi) ki bunlar da 40 adetlik 2 Fantöm filosunun 
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: 
alınmasında kuManilmıştır. (Sayın Ferid Melen'in 1977 
yılı C. Senatosunda bütçe konuşması.) Ambargo kalk 
tıktan sonra Türkiye'ye açılan kredi miktarı ise, 175 
milyon doları FMS kredisi ile 50 milyon dolarlık 
güvenlik destek yardımı olmak üzere, 225 milyon do
lardır. Ayrıca ambargo öncesi yıllara ait olupta, am
bargo dolayısıyla teslim edilememiş hibe şeklindeki 
birikmiş 86,6 milyon dolar değerinde olan silah, araç 
ve gereçler de vardır. Bu 86,6 milyon dolarlık hibe 
malzemenin 28 milyon dolarlık kısmı Amerikan as
keri uçakları ile gönderilmiş, geriye kalan kısmının da 
3 ay sonra gemilerle yola çıkacağı açıklanmıştır. 

Oysa 175 milyon dolarlık malzeme Silahlı Kuv
vetlerimizin genellikle idame gereksinmelerinin kar
şılanmasında, o da 1979 yılında kullanılabileceği 
22 Kasım 1978 tarihinde basında açıklanmıştır. 

h) ABD; ister ittifak içinde olsun, ister olmasın 
kendi çıkarları için yararlandığı üsler veya tesisler 
yılda ortalama 200 - 250 milyon doiar kadar bir 
ödemeyi üslerin veya tesislerin bulunduğu ülkelere 
yaptığı genellikle bilinmektedir. 

Örneğin ABD; İspanya Hükümeti ile 24 Ocak 
1976 tarihinde yaptığı Dostluk ve İşbirliği Anlaşma
sına göre; 3 hava alanı ve de bir atış bölgesine kar
şılık 450 milyon dolar ekonomik amaçlı kredi ile 5 
yıl için 600 milyon dolar tutarında askeri amaçlı hi
be yardımında bulunmayı, ayrıca 72 adet F-16 avcı 
uçağı alınabilmesi için de 72 milyon dolar kredi sağ
lamayı kabul etmiştir. 

Keza Filipin Hükümeti ile 6 Aralık 1976 tarihin
de Filipinlerde yararlandığı üs ve tesislere karşılık 
4 yıllık süre için bir milyar dolarlık yardım yapmak 
hususunda anlaşma imzalanmıştır. Halen Filipin Hü
kümeti daha yüksek düzeyde yardım talep etmekte
dir. 

ABD'lerinin 1980 yılı için kabul edilen 4,8 mil
yar dolarlık dış yardım programına göre; İsrail'e 
1 milyar 785 milyon dolar, Mısır'a 750 milyon doiar, 
Türkiye'ye ise 451 milyon dolar düzeyinde bir yar
dım öngörüimüş'tür 

Üç yılı aşkın bir ambargo süresinden sonra ve 
de Türkiye ile hem doğrudan, hem de ikili anlaş
malardan doğan taahhütlerine rağmen ABD'ce ön
görülen miktarın azlığı açıkça görülmektedir. Buna 
karşılık isteklerin ve dolayısıyla yaratt'/ğı risk çok bü
yüktür. 

Hele bu açıklamalardan kolayca anlaşılacağı gibi 
ABD'nin Türkiye'ye daha önce ödemeyi kabul ettiği 
1 milyar 250 milyon dolarlık bir meblağı sıradan alt 

düzeyde her ülkeye yapılan bir ödeme şeklidir. İtti
fak hükümleri ve gerekçesiyle ve de yarattığı risk ile 
de bir ilgisi yoktur. 

1. Basına yansıyan 1968 yılı NATO belgelerin
de belirtildiğine göre Türkiye, NATO üyesi ülkeler 
içinde savunma masraflarını en çok yapan bir ülke
dir. 

Gayri safi milli hâsılasının c/i 6'sını veya milli büt
çesinin £/c 30'unu bu amaçla harcamaktadır. Nitekim 
soruna bu açıdan baktığımızda NATO'ya dahil ülke
lerden ABD'nin gayri safi milli hâsılanın c/c 5,2'sini 
(Bütçesinin % 23,8'ini), İngiltere'nin % 5,1'ini, İtal
ya'nın c/c 2,5'ini, Belçika'nın Of 3,1'ini harcamakta 
olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin bu derece yüksek 
düzeyde savunma masrafı yapmasının temel nedeni 
NATO'nun yüklediği sorumluluklardan doğmakta
dır. 

k) Çağımızda süper güçlerin ellerinde bulunan 
nükleer silahların tahrip güçleri ile bu silahları uzay
dan da kullanabilmek olanaklarına Sahip olmaları 
neredeyse gezegenimizi yok edecek düzeye ulaştığı 
bilinen bir gerçektir. 

Süper güçlerin bu tür silahları ve başlıkları hak
kında bir örnek vermek gerekirse, Amerikan Minu-
teman 111 silahı 8000 mil menzilli olup üç başlıklı 
üç ayrı hedefe 200 metrelik bir daireyi hata payı ile 
350 kilo tonluk atom gücü ile aynı anda hücum ede
bilmektedir. 

Keza Sovyetlerin SS-18'leri de 7000 mil menzilli 
olup, her biri i000 kiio ton atom güçlü 8 atom baş
lıklı olup, 8 ayrı hedefe 600 metrelik daireyi hata 
payı iie aynı zamanda hücum edebilmektedir. 

i l nci Dünya Savaşında, insanlık faciası örneği 
olan Japonya'ya atılan atom silahlarının sadece 20 
kilo tonluk- olduğu anımsanırsa, yukarıdaki ve ben
zeri silahların ne derece tahripkâr olduğu kolayca an
laşılabilir zannederim. 

Bu silahlara, teknolojisi ve üretimine sahip ol
mayan ülkelerin, bu tür muhtemel bir savaşın dışın
da kalmaları uluslarının varlığım korumak açısından 
ne kadar önemli bir sorun olduğunu açıkça vurgula
maktadır. 

Buraya kadar bir kısmını belirttiğim yeni ve eski 
resmi görevlilerce yapılan açıklamalardan anlaşıla
cağı gibi Türkiye'de mevcut bulunan üs ve tesisler 
ve de faaliyetleri hakkında pek çok değişik şeyler 
söylenmiştir, ve hâlâ da söylenmektedir. 

Türk Ulusu, bağımsızlık ve egemenlik haklarıyla 
olduğu kadar var olması veya olmaması gibi hayat 

28 e 
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hakkı ile ilgili geçmişte olduğu kadar bugünkü ve 
yarınki yaşamıyla son derece yakından ilgili bu üs 
ve tesisler ve de çalışmaları hakkında, yabancıların 
bildiği kadar kesin bilgi sahibi değildir. 

Adaletlerinden tutunuz da, nereye bağlı oldukla
rına; yani Türk Silahlı Kuvvetlerine mi, NATO'ya 
mı, ABD'ne mi bağlı olduklarına, hatta niteliklerine 
kadar değişik görüş ve iddialar resmi görevliler tara
fından çeşitli zamanlarda ileri sürülmüştür. Hatta bir 
.defasında Sayın Demirel, «Türkiye'de üs yok tesis 
vardır» iddiasında bulunmuştur. 

Bu üs ve tesislerden yararlanan ÂBD'nin, zama
nın Türk Hükümetinin haberi ve müsaadesi olma
dan Lübnan'ın içişlerine karıştığı, Sovyetler Birliği' 
nin üzerine U-2 casus uçağı gönderdikleri bilinen ve 
Arap - İsrail savaşlarında çeşitli şekillerde karıştık
ları ise ileri sürüle gelen iddialar arasındadır. 

Bunun gibi benzer olaylarla bundan sonra da es
kiden olduğu gibi, Türk Ulusu ve Hükümeti, emri
vakilerle karşı karşıya gelecek midir? Gelmeyecekse 
bunun güvencesi nedir? 

Bu gibi üs ve tesislere, Türk Ulusunun güvenliği 
açısından gerçekten gereksinme var mıdır? 

Ortak savunma bakımından bazı tesisler belki ge
reklidir. Ancak 25 adet gibi pek çok miktarda üs ve 
tesise ne gerek vardır? 

Ülkesinde bu kadar çok üs ve tesis bulunan baş
ka bir NATO üyesi ülke var mıdır? Türkiye'ye karşı 
sürekli olarak bir yayılma politikası uygulayan Yu
nanistan lehine, Türkiye'ye karşı silah ambargosu 
uygulamaktan çekinmeyen, bir Sovyet saldırısı kar
şısında Türkiye'yi yalnız bırakabileceğini açıkça ima 
eden Başkan Johnson'un mektubu karşısında ve hat
ta Ege'de veya Kıbrıs'ta bir savaş halinde «Askeri 
bir müdahaleyi ciddi olarak düşüneceğini» açıkça 
bildiren Amerikan Kongre kararı karşısında, Türk 
Ulusu; üsler ve tesisler konusunda sanki hiç bir şey 
olmamış gibi tekrar 25 üs ve tesisin eskiden olduğu 
gibi aynı şekilde çalışmasına izin verebilir mi? Ver
meli midir? 

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD arasında mevcut 
Türk - Amerikan İkili İşbirliği Antlaşması ile NATO 
Antlaşması ortak üyeliği taahhütleri ve 3 Temmuz 
1969 tarihli «Savunma İşbirliği Antlaşması» hüküm
leri ortada iken, ABD, bunları görmezlikten gelerek 
Türkiye'ye karşı rahatlıkla silah ambargosu uygula
mıştır. Ve hatta parası ödenmiş harp silah, araç ve 
gereçlerini göndertmemiş, üstelik bunlar için ardiye 
parası da talep etmiştir. 

ABD'nin bu davranışı yazılı taahhütlerine ne de
rece bağlı olduğunu, diğer bir ifadeyle ABD'nin ya
zılı dahi olsa taahhütlerine ne derece güvenilebilece
ğini açıkça ortaya koymuştur. 

Nitekim ABD'nin Türkiye'ye karşı silah ambar
gosu uygulamasına karşı Sayın Demirel Hükümeti 
de 25 Temmuz 1975 günü Türkiye ile ABD arasın
daki ortak savunma işbirliğini düzenleyen 3 Tem
muz 1969 tarihli savunma işbirliği anlaşması ile bu
nunla ilgili diğer anlaşmaları hukuken geçersiz say
mış ve bütün üs ve tesislerin faaliyetini durdurmuş
tur. 

Şimdi Sayın Demirel Sayın Ecevit Hükümetinin 
9 Kasim 1978 tarihinden itibaren bu üs ve tesislerin 
tekrar faaliyetlerine, geçici bir statüyle de olsa bile 
müsaade etmiş olmasının hukuki bir dayanağı olma
dığını iddia etmektedir. Anayasamızın ve mevzuatı
mıza göre çok önemli bir iddiadır. Bu konuda da 
gerçeğin ne olduğunun en kısa sürede meydana çıka
rılması zorunlu görünmektedir. 

Önergesinin başından beri açıklayageldiğim bilgi
lerin ışığında, Türk Ulusunun ve Cumhuriyet Sena
tosunun (TBMM nin), Türkiye'de mevcut bulunan 
üs ve tesislerle ve silahlarla, bunların yarattığı ve 
yaratabileceği durumlarda dahil olmak üzere ilgili 
her türlü bilgiyi en doğru şekilde tespit etmek ve bu 
bilgilerin ışığında Anayasa ve ulusal çıkarlar doğrul
tusunda yapılması gerekenleri belirlemek için aşağı
daki hususların aydınlığa çıkarılmasında zaruret ol
duğu kanısındayız. 

1. Türkiye'de mevcut olan üs ve tesisler; ABD' 
nin Türkiye'ye karşı ittifaklarından doğan bağlayıcı 
taahhütlerine rağmen silah ambargosu uygulayarak, 
tek taraflı olarak antlaşma taahhütlerini bozması 
karşısında. Türk Hükümeti de 25 Temmuz 1975 gü
nü, Türkiye ile ABD arasındaki ortak savunma iş
birliğini düzenleyen 3 Temmuz 1969 tarihli Savunma 
İşbirliği Anlaşması ile bununla ilgili diğer anlaşmala
rı hukuken geçersiz saymış ve bu anlaşmalar gere
ğince açılmış bulunan Türkiye'deki bütün üs ve te
sislerin faaliyetlerini durdurmuştur. 

Elal böyle olunca, ülkemizde mevcut olan üs ve 
tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için, Anayasa
mıza ve mevzuatımıza göre yeni bir antlaşma gerek-
m^Ktedir. 

Ortada böyle bir anlaşma yokken ve Anayasamı
zın 4 ncü maddesine göre «Hiç bir kimse veya or
gan, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yet
kisi kullanamaz» emredici hükmüne göre adı geçen 
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bu üs ve tesislerin yeniden çalışmalarına nasıl mü
saade edilmiştir? 

2. Türkiye'de var olan tesislerden gerçekte kaç 
tanesi üs, kaç tanesi tesis şeklindedir/ Üs - tesis ay
rımındaki ölçüt nedir? Bu tesislerin görevleri neler
dir? Adetleri, bulundukları yerler nerelerdir? 

3. Bu tesis ve üslerin veya diğerlerinin hangi 
devletlerle veya NATO gibi örgütlerle organik bağ
ları (emir, komuta, harekât, lojistik, idari ve mali 
bakımdan) vardır? 

4. Bu üs ve tesislerin Türkiye'ye doğrudan sağ
ladığı (varsa) yararlar ve riskler nelerdir? 

5. Bu üs ve tesislerin bakım ve idamesi, korun
ması veya her hangi bir şekilde Türk Devletine yük
lediği masraflar var ıradır? Varsa bu tesislerin mas
raflarına başta ABD olmak üzere, diğer NATO üye
si ülkelerin katılma payları nedir? Ve ödeme ne şe
kilde yapılmaktadır? 

6. Uzmanların yaptıkları hesaplara göre Türki
ye'ye bir nükleer saldırı yapıldığı takdirde nüfusumu
zun 1/5'inin zayiata uğrayacağı açıklanmıştır. Bu du
ruma göre, bu üs ve tesislerden bir nükleer saldırı 
yapma veya bu üs ve tesislerdeki Amerikan birlik ve 
silahlar ve de nükleer silah depolan nedeniyle bir 
nükleer saldırıya uğrama olasılığı var rrn-dır? 

7. TBMM bir savaş kararı almadan, bu üs ve 
tesislerdeki Amerikan kuvvetlerinin ve silahlanmn 
her hangi bir ülkeye saldırmak olanağı var mıdır? 
(Binnci Dünya Savaşında Alman Goben ve Breslavv 
savaş gemilerinin Rusya'ya yaptığı saldırıyla Türki
ye'yi arzusu dışında savaşa sürükledikleri gibi) Var
sa, bu kuvvetlerin hareket ve harekât serbestisine 
naşı) mani olunabilinecektir? Veya bu kuvvetlerin 
mevcudiyeti bir saldırıya uğramak ihtimali yaratmak
ta mıdır? 

8. Basından öğrendiğimize göre örneğin Avru
pa'da bir savaş çıktığı takdirde Avrupa dışından 
ABD ve Kanada'dan gelmesi muhtemel (stratejik) 
ihtiyat birliklerinin kuvveti, geliş şekilleri (havadan -
denizden) zamanları ile havadan gelecek birliklerin 
her türlü silah, araç ve gereçlerinin Avrupa'da depo 
ed Jdikleri bilinmektedir. 

Şayet Türkiye'deki bu üs ve tesisler ve bu tesis
lerde var olan Amerikan kuvvetleri bir savaşa ne
den oldukları takdirde ülkemiz için Amerikan Al
tıncı Filosu olanakları dışında gelmesi mümkün stra
tejik ihtiyat kuvvetleri denebilecek hazır kuvvetler 
var mıdır? Varsa bu kuvvetlerin, miktar ve zaman
ları bilinmekte midir? 

9. Küba bunalımı ve Kıbrıs Barış Harekâtı son-
ras: uygulanan silah ambargosu ile yaratılan buna
lımlar, Türk - ABD ilişkilerinin derecesini ve güve-
nirîlğini^Türk Ulusuna açıkça göstermiştir. Bu ko
şullar karşısında Türkiye'nin gerek NATO çerçevesi 
içirde, gerekse ABD ile doğrudan olan ilişkilerinde 
ve yurt savunmasının planlanmasında eskisi gibi hiç 
bir şey olmamışçasına aynen devam ettirilmesi müm
kün müdür? 

Bu koşullar altında Türkiye'nin kendi ekonomik 
güc ı üstünde silahlı kuvvetler bulundurması, Türk 
Ulusunun çıkarları ile bağdaşmakta mıdır? 

10. Üs ve tesislerin yeniden faaliyete geçmele
rine müsaade edildiğine göre; 

a) Bu üs ve tesislerde veya- benzer yerlerde ve 
buniarla ilgili diğer hizmet yerlerinde ne kadar Ame
rikan askeri ve sivil elemanı bulunmaktadır? 

b) Bu üs ve tesislerde veya benzer yerlerde rad
yo faaliyetleri, dışarıdan getirilen veya yurt içinden 
götürülen her türlü malzemenin gümrük işlemleri, 
kantin faaliyetleri (Fi), posta işlemleri, okul işlem
leri, adalet işlemleri hangi yasalara göre işlem gör
mektedir? 

c) Bu üs ve tesislerde veya benzer yerler ve de 
birlikler Türk Genelkurmay Başkanlığına ve Türk 
komutanlarının mutlak emir ve komutası altında mı
dır? Değilse hangi yasa veya yasalara dayanarak 
Türkiye'de bulunmakta ve faaliyette bulunabilmekte
dirler? 

l î . Aralık 1978 tarihli NATO Savunma Bakan
ları toplantısında üç yıldan beri tartış-ılan, NATO' 
nım. dakikalarla ölçülen erken ihbar elde edebilme
si için şimdilik maliyeti, 1,9 milyar dolar kadar ol
duğu tartışılan (103 milyar TL.) tutarındaki Awacs 
projesine Türkiye'de katılmış bulunmaktadır. Uçak-
iann tanesi 2,5 - 3 milyar liradır. Bir saatlik uçuş 
için 21 saatlik bakım gerekmektedir. Bu sistemin iş
lemesi için aynca Konya'da bir üssün kurulması da 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Türkiye ile ABD arasında 1964 yılından bu yana 
geçen olaylardan sonra Türkiye'de yeni bir üssün 
kurulmasına izin verilmesinin ve böyle bir projeye 
katılmanın ana nedeni nedir? Özellikle barış zamanı 
bu uçaklarla sağlanacak bilgilerin Türk Silahlı Kuv
vetlerince kullanılabilme olasılığı var mıdır? Varsa 
nedir? 

12. Türkiye gerek ABD ile olan ilişkilerinde, ge
rek NATO'nun Avrupalı üyeleri ile yaptığı temas
larda sürekli olarak Türkiye'nin ekonomik gücü üs-
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tünde savunma yükümlülükleri taşıdığım ve savun
manın ekonomik güçten ayrılmayacağım ve de Tür
kiye'nin NATO'dan, özellikle ABD'den ekonomik 
y?ıdım talebinde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Üç 
yıldan beri de Türkiye'nin ekonomik ve askeri dar
boğazı, tümüyle bu ülkelerce bilinmektedir. Buna 
karşın ne dün ve ne de halen Türkiye'ye elle tütülür 
bir ekonomik ve askeri yardım, yapılmadığına göre 
Hükümetin ileri sürdüğü iddiaların aksine devlete 
mali ve askeri külfetler ve sorumluluklar yükleyen 
savunma bütçelerinin her yıl reel % 3 oranında ar
tırılması ile Awacs projesine ve de orta menzilli (Ha
len Pershing 2 ve Cruise) nükleer füze yapım proje
leri masraflarına katılması Türk Ulusunun çıkarları 
ve de ekonomik gücü ile bağdaşmakta mıdır? 

13. (8 Mart 1968) günlü Akşam Gazetesinde 
Amerikan askeri komutanlarının elinde, çok gizli 
(Top - Secret) ve gizli (Secret) gibi gizlilik derecesini 
havi yetki belgelerinin fotokopileri yayınlanmıştır. 
Bunlar bir mektup teatisi şeklinde hazırlanmışlardır. 
Bu belgelerden anlaşıldığına göre; «Anlaşmayı yapan 
ülkede karışıklıklar çıkar ve Hükümetin aldığı ted
birler etkisiz kalırsa, o Hükümet de yardım talebin
de bulunursa veya Amerikan komutanlığı o hükü
metin etkili bir şekilde karışıklığı önleyecek durum
da olmadığına kanaat getirirse, Amerikan kuvvetleri 
kendi güvenliğini korumak için o ülkenin bazı böl
geleri ile önemli tesislerini işgal eder» demektedir. 

Belge, Avrupa'daki Amerikan Kuvvetleri Başko
mutanlığının Harekât Planına ek olarak hazırlanmış 
ve harekât başkanının imzasını taşımaktadır, Kuv
vetler statüsü anlaşması gereğince ilgili ülkeler ara
sında Türkiye üçüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye ile ABD arasında, NATO Antlaşması 
dışında, 5 Mart 1959 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türk - Amerikan İşbirliği Antlaşması (Halkımız ta
rafından dolaylı saldırı anlaşması diye bilinmektedir) 
da anımsanacak olunursa, bu Amerikan askeri komu
tanlıklarına yetki veren ve büyükelçiler tarafından 
ilgil' hükümete sunulmak suretiyle uygulamaya" ola
nak verecek olan «Mektup teatisi» şeklinde hazırlan
mış olan bölgeler çok önem arz etmektedir. Böyle ve 
benzeri gibi belgelerin Türkiye'ide uygulanma yasal ve 
askeri olanağı var mıdır? 

14. Türkiye'deki ABD üs ve tesislerinin ortak 
savunma tesisleri olduğu ve Türk komutanların emir 
ve komutasında olduğu sürekli olarak iktidarlar ta
rafından söylene gelmiştir. Ancak 24 Haziran 1975 
günlü basında; eski 3 ncü Ordu Komutanlarından 

Sayın Orgeneral Refik Tulga, 1964 yüı baharında 
3 ncü Ordu bölgesinde Trabzon'daki bir ABD üssü
nü ziyaret etmekte iken, üssün özel bölümüne sokul
madığını ve «Türkiye'deki ABD üslerinin askeri 
ve nükleer açıdan dev ilkü blok arasında ülkemizi yok 
edebilecek kadar büyük şimşekleri üzerimize çeken 
birer paratonerdir.» dediği yayınlanmıştır. 

Keza Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski baş
kanlarından Sayın Amirel Sezai Orkunt, «İncirlik 
Hava Üssü, tamamen Amerika'nın kontrolündedir. 
Amerikan stratejik hava kuvvetlerine bağlıdır. Bizim 
oradaki havacı albayımızın ve diğer askeri şahısları
nızın görevleri tamamen idari konulardadır. Üs üze
rinde hiç bir kontrol hakları yoktur.» demiştir. Bu 
bilgilerin ışığında, üs ve tesislerde Türk komutanla
rının gerçek görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? 
(JUSMAT, TUSLOG ve bağlı birlikleri dahil.) 

15. Amerikan ve NATO'ya ait üs ve tesislerin 
Türkiye'nin savunma riskini artırdığı bu nedenle ek 
savunma masraflarının Amerikan Hükümetinde kar
şılanması gerektiği gerekçesiyle Sayın Demirel Hü
kümeti ile Amerikan Hükümeti arasında imzalanan 
26 Mart 1976 tarihli anlaşma gereğince Amerikan 
Hükümeti, Türkiye'ye 1 milyar 250 milyon dolar 
ödemeyi ve ambargoyu şartsız kaldırmayı taahhüt 
ötimişti. Arasdan 3 yıl geçtiğine ve Amerikan doları
nın alım gücünün de önemli ölçüde düştüğü de dik
kate alındığında üs ve tesislerin yeniden faaliyete ge
çirilmesi sonucu, Türkiye'nin artan savunma riski
nin ve masraflarının karşılanması ve savunma sana
yiinin gerçekleştirilmesi için ABD Hükümeti, Tür
kiye'ye ne koşullarla ve ne miktar ödeme yapmayı 
taahhüt etmiştir? Bu taahhüdün her hangi bir etki 
ile ABD Kongresi veya Hükümeti tarafından dur
durulmaması garantisi var mıdır? Varsa nelerdir? 

16. Türkiye, ülkesinde doğrudan ABD'lerine üs 
vermek ve de buralarda silahlı kuvvet bulundurul
masına müsaade etmekle, başta komşuları olmak 
üzere Ortadoğu ülkelerine karşı zaman zaman ken
di iradesi dışında barışçı, ulusal politikasına ve ulu
sal çıkarlarına ters düşmektedir. Halen İran ve ABD 
hükümetleri arasındaki gerilimde ABD'nin İncirlik 
Üssünü ve burada üslenmiş askeri birliğine hazırlık 
emri vermesi ve Türk hava sahasını kullanmak iste
mesi nedeniyle, sanki Türkiye kendi iradesi dışında 
İran halkına karşı askeri bir müdahaleyi düşünen 
ABD'ni destekliyormuş gibi bir duruma istemeye
rek düşmüş bulunmaktadır. En azından bu görünüşü 
yaratmaktadır. 
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OYSA Türkiye'nin NATO içinde bulunması ve 
ABD ile olan ilişkilerinde; değil dostça, kardeşçe 
iyi ilişkiler içinde bulunduğu iran'a diğer her hangi 
bir ülkeye saldırmak değil bilakis kendi ülkesini her 
hangi bir saldırıya karşı korumaktır. O halde Türki
ye'de Türk komutanların emir ve komutası dışında 
doğrudan NATO veya Amerikan üs, tesis, silah ve 
personel bulundurulması Türkiye'nin bugünkü duru
muyla ülkesini her hangi bir saldırıya karşı savun
ma fikrine uygun düşmemektedir. Lübnan olayı, 
U-2 olayı, Karadeniz'de Amerikan uçağımn düşürül
mesi olayı, Mısır - İsrail savaşları ve hatta Kıbrıs 
Barış Harekâtı bu sakıncayı açıkça vurgulayan, ge
rekli tedbirlerin alınmasını gerektiren tipik olaylar
dır. Ancak bu konuda etkin her hangi bir tedbir 
alındığı bilinmemektedir. Hâlâ 30 yıl önceki varsa
yımlardan hareket edildiği gözlenmektedir. Şayet ge
rekli etkin tedbirler alınmışsa, bunların neler oldu
ğu ulusa açıklanmalıdır. 

17. Akdeniz'de görevli ABD 6 ncı Filosu 2 nci 
Uçak Gemisi Grubu. Komutanı Tuğa. Robert 
Schoultz, 16.12.1978 tarihli basında yer alan deme
cinde ellerindeki kuvvetlerle Sovyetler Birliği'nin 
Türkiye'ye karşı girişeceği bir saldırıya karşı koyma
larının mümkün olmadığını açıklamış bulunmakta
dır. 

Sayın Amiralin bu demeci, NATO Antlaşması 
içimde ve Türk Amerikan îşibM'iği Anlaşması çerçeve
sinde Türkiye'ye karşı yüklendikleri vecibeleri ger
çekte ne şekilde yerine getirmeyi düşündüklerini açık
lığa kavuşturması bakımından önem taşımaktadır. 
Ayrıca, aynı bölgede ve hemen hemen aynı koşullar 
içinde bulunan Yunanistan'ın durumundan bahsedil
memiş olması da dikkat çekici görülmektedir. 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmının 
1 nci maddesinde, İçişleri Komisyonunda açık bulu
nan bir üyelik için seçim yapılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Ancak, seçim de bir yoklamadır. Gördüğüm ka

darıyla gerekli çoğunluk görülmemektedir. Bu iti-
oarla ben şimdi yoklama yaptırıyorum. Zira, Tüzük
te bir açıklık yok. Ben kapatabilirim; ama yoklama 
yapma zorunluğu doğuyor efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
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Başkan Caıter, 16 . İ2 . 1978 tarihinde yaptı
ğı bir konuşma ile Taiwan Hükümeti ile Hükümeti 
arasında 29 yıldır yürürlükte bulunan bütün ilişkile
rin askeri antlaşmalar da dahil, antlaşma hükümle
rine aykırı olarak 1 Ocakta sona ereceğini bütün 
dünyaya açıklamıştır. 

Bu açıklamanın Taiwan Hükümeti için bir sürp
riz olduğunu basından anlıyoruz. Amerikan Hükü
metinin yazılı taahhütlerini bu şekilde bir kere daha 
tek taraflı olarak bozması, Amerikan taahhütlerine 
büyük güvence duyan ve dış politikalarını bu güven
ceye dayanarak kendi ekonomik ve askeri güçleri üs
tünde sürdüren ülkelerde, büyük tepkiler yaratmış
tır. Amerikan Hükümetinin bu yeni davranışı, Ame
rika'nın yazılı taahhütlerine ne derece güvenilebilece
ğinin yeni ve tipik diğer bir örneğini daha teşkil et
mektedir. 

Bu gerçeklerin ışığında, Türkiye'yi sımsıkı bağla
yan TBMM'nin iradesi dışında bir savaşa sürükleme 
olasılığı da bulunan Amerikan üs ve tesislerinin ve 
de silahh kuvvetlerinin varlığının eskisi gibi aynen 
veya genişletilmiş bir şekilde devam ettirilmesi Tür
kiye'nin ulusal çıkarları ve barışçı ulusal politikası 
ve de Atatürkçü tam bağımsızlık anlayışı ile bağdaş
ması mümkün müdür? 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Suphi 

Gürsoytrak'ın, Türkiye'deki Amerika Birleşik Dev
letleri ve NATO'ya ait üs ve tesislerin adediyle yö
netim şekline dair Senato Araştırması isteyen öner
gesini dinlediniz. 

Tüzüğümüzün 134 ncü maddesi gereğince Hükü
mete bildirilecek ve ikinci Birleşim gündemine alına
caktır. 

Arz ederim. 

Sonuçtan evvel şunu ıttılaınıza arz edeyim; Büt
çe Karma, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma, Di
lekçe Karma ve Kitaplık Karma Komisyonlarının 
milletvekili üyeleri de biraz önce Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda seçilmişlerdir, 

Bu karma komisyonlar, başkan ve başkanvekili, 
sözcü ve kâtip üyeliklerinin seçimini yapmak için 
bugün saat 17.00'de, kendi salonlarında toplanacak
lardır. 

Bu karma komisyonların sayın üyelerine duyu
rulur. 

III. — YOKLAMA 
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ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım, «Bu
gün saat 17.00'de» diyorsunuz. Bugün üyelerimizi 
bulmamız mümkün değil. 

BAŞKAN — Bilemiyorum efendim. Ben Meclis
ten gelen ıttılaı arz ediyorum, biran evvel çalışmalara 
geçelim diye Sayın Çalış; manzarayı görüyorsunuz 
efendim. 

Sayın üyeler; 
Müzakerelere devam için gerekli çoğunluğumuz 

yoktur. Bu itibarla 13 Aralık 1979 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 16.30 

• # • * • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, gümrüklerde birikmiş olan otomitak 
elektronik cihazları, giyim eşyası ve gıda maddeleri
ne dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet Çakmak'ın yazılı cevabı. (7/1174) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

1. Yıllardır gümrüklerde birikmiş ve çürümeye 
terk edilmiş olan otomatik ve elektronik cihazlar, 
giyim eşyası ve gıda maddelerinin satışı için daha 
ne kadar beklenmektedir? Adı geçen bu malzemele
rin satışında mani nedir? 

Bu satışa kanunlar izin vermiyorsa acilen yeni bir 
kanun tasarısı getirmek mümkün değil midir? 

2. Ankara - Gülhane Askeri Tıp Akademisine 
Fransa'dan getirilen ı(Hysell) adlı tıbbi cihazın güm
rüklerde kar altında bekletildiği için bozulduğu tamir 
için tekrar Fransa'ya gönderilmesi hadisesi doğru 
mudur? 

TC 
5.12.1979 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Özel 'Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 13732 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 26.iq.1979 gün ve 06.21)2.Q0599-02293 

ve 7/1174 sayılı, 
2. 15.11.1979 günlü aynı sayılı yazılan. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra

gıp Üner'in Bakanlığımla ilgili soru önergesinin ce
vabi aşağıda arz edilmektedir. 

1. Uzun yıllardır gümrüklerde bekleyen muhte
lif cinsteki eşyanın tasfiyesi ve bunların daha fazla 
gecikmeden milli ekonomiye aktarılması gerçekten 
önem ifade etmektedir. 

1894 sayılı Yasa ile Gümrük Kanununda yapılan 
değişiklikten sonra birikmeye başlayan, terkedilmiş 
nakil vasıtaları, yolcu beraberi ve kaçak eşyadan sa
dece nakil vasıtalarının satışına nispi bir çözüm sağ
lanmıştır. Devlet Malzeme Ofisinin otomobil satış
larını iyi bir şekilde yapmakta olması nedeniyle di
ğer eşyanın satış yoluyla tasfiyesi görevi de bu kuru
luşa verilmiştir. 

Bakanlar Kurulundan çıkan ve henüz yayımlan
mayan bu Kararname ile konuya acilen işlerlik ka
zandırılacağına inanılmaktadır. 

2. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisine 
Fransa'dan getirilen tıbbi cihazın kar altında bekle
tildiği için bozulduğu ve Fransa'ya geri gönderildiği 
konusu Gümrükler Genel Müdürlüğünce araştırılmış, 
ancak bunun gerçek olmadığı ifade edilmiştir. Bu ci
hazın 27. 11 . 1976 tarihinde Yeşilköy Gümrük Mü
dürlüğüne geldiği ve 22 .3 . 1977 tarihinde de Büyük-
dere Liman Komutanlığı kanalıyla Milli Savunma 
Bakanlığınca ithal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Kamu kuruluşlarına ve hastahanelere gelecek tıb
bi ve optik cihazların gümrük işlemlerinin süratle 
sonuçlandırılması için gerekli ikazda bulunulmuştur. 

(Keyfiyetini bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Çakmak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalışın, 1978 - 1979 yıllarında Bolu İlinde asfaltlama 
programına alınan ve asfalt yapılan köy yollarına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Ahmet Karayiğit'in yazılı cevabı. (7/1176) 

http://26.iq.1979
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1978 - 1979 yılarında Bolu tünde asfaltlama prog
ramına alınan köy yolları ile aynı yıllarda asfalt ya
pılan köy yollarının bildirilmesi. 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 6.12.1979 

Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 06-05/399-11272 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ligi : 13.11.1979 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 06.212.00622-02323-7/1176 sayılı ya
zınız : 

Km. 

Bolu - Düzce - Aydmpınar - Gölyaka 22 
Bolu - Düzce - Gölyaka - Haeısüfeymanlar 5 
Bolu - Düzce - Beyköy 8 
Bolu - Düzce - Aziziye 4 
Bolu - Düzce - Çavuşlar 2 
Bolu - Düzce - Büyükaçma 2 
Bolu - Düzce - Çınarlı - Sağlık ocağı okul Y. 0.5 

1978 Yılı Emanet Programı % 

Bolu - Akçakoca - Beyören - Balatlı 6 
Bolu - Düzce - Sinanlı - Altınyayla 2 
Bolu - Düzce - Şantiye sahası 1 

1979 Y;lı Emanet Programı : 

Bolu 
Bolu 
Bolu -
Bolu 
Bolu -
Bolu 
Bolu -
Bolu • 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Merkez - Bahçeköy 
Merkez - Pasıl 
Merikez - Çivril 
Merkez - Oğuldoruk 
Merkez - Sarıcalar - Sarıbeyler 
Merkez - Çakmaklar 
Düzce - Cumayeni 
Düzce - Çaybükü - Adaköy - Dengelld 

- Düzce - Sancaklar 
- Düzce - Gülyaka - Çaybükü 
- Düzce - Mengencik 

4 
2 
1 
2 
5 
1 
8 
7 
2 
8 
6 

. . . • > . . . 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın, 

Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı 

ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet Karayiğit 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın, 

Köy İsteri ve Kooperatifler Bakanlığına yönelttiği 

yazılı soru önergesinin cevabı. 

Bolu İlinde 1978 - 1979 yıllarında asfalt kaplama 

programına alınan köy yollan ile uygulama sonuçları 

aşağıda belirtilmiştir. 

Uygulama 

Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 

Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 
Kaplaması yapıldı. 

Asfalt Malzemesi çekiliyor. 
Asfalt Malzemesi çekiliyor. 
Asfalt Malzemesi çekiliyor. 
Asfalt Malzemesi çekiliyor. 
Kaplaması tamamlandı. 
Kaplaması tamamlandı. 
Asfalt altı malzemesi" çekiliyor. 
Asfalt altı malzemesi çekiiyor. 
Asfalt altı malzemesi çekilÜyor. 
Asfalt altı malzemesi çekiîiyor. 
Asfalt altı malzemesi çökilUyor. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

11.12.1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A , BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir 

üyeliğe seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki genelliğin içinde bulun
duğu duruma dair BaşbaJkandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme gjiriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
DemlirayaJk'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündlemıa giriş tarihi: 18 . 10 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alaca'kaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlaman «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1,977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karaımulaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi : 20 . 12. 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker%ı, boş büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi: 28.2.1978) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ooak 1978 tarihlinden 17 Mayıs 1978 
tarihine ıkadar Hükümet üyelerinin diş ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Balkanımdan sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihli : 30.5.1978) 

7. — Cumhuriyet Senatosu 'Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nuitt, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
lüye otoak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde 

kisti ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahke-
meye verildiği hakkımda basınımızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme 
giriş tarihi: 21 . 11 , 1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinlin Muş'a yaptıklara 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitiliri Enstitüsünün kapatılması 
olayına dalir Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme (giriş tarihi : 12 . 12 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi: 27 . 3 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topika-
pı Müzesinde bulunan «Emaneti Mukaddese» ninı 
Hac mevsiminde Suudi Arahisıtan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dalir Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 . 4.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1 . — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana tine bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dafir Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

(Devama arkada) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Ömer'in, traktör imali, ithali ve bu hususa 'ilişkin ku
rulan şjirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerlin, tarım ürünlerinin taban fdıyaJÜannın tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

5. — Geni kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa
yısı : 813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

6. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

7. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15* 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3,10.1978) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 noi 
ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nln, TÖB * DER'deM 
oluşum ve gelişmelerle ilgili araştırma önergesi. 
(10/80) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması (için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 
Karaman'ın, yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Taıbfli Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1608) (S. Sayısı: 932) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ara
lık 1978, Ooak, Şubat 1979 aylarına adt hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Kondisyonu Raporu. (5/37) (S. Sayısı : 936) (Da
ğıtma tarihi: 19 .6 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metnli ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 
1/645) (S. Sayısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

X 2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kuru
lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kaibui olunan 
«Kültür Vaırilıklannın Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılrnamı-
zın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Curnhuriıyet 
Senatosu MIJlli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. Sa
yısı : 944) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. Senato
sundaki bitiş tarihi: 25 . 12 . 1979) 

X 3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisıince 
kabul olunan metnıi ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. 
SenatosundaM bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 


