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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 696:697 

II — YOKLAMA 697 
III — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KUKULA SUNUŞLARI 697,720 
1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 

Adlî Tıp Müessesesinin bugünkü durumu 
hakkındaki gündem dışı demeci ve Adalet 
Bakanı Fehmi Alpaslan'ın cevabı. 697:700 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, Personel Kanunundaki bazı aksaklık
lar ve uygulamadaki yanlışlıkların me
murlar arasında meydana getirdiği huzur
suzluklara dair gündem dışı demeci. 700:702 

3. — Maras Üyesi Hilmi Soydan'm; 
Elbistan, Afşin, Göksün ve Andırın ilçele
rinde nohut mahsulüne arız olan hastalık 
hakkındaki gündem dışı demeci ve Tarım 
Bakanı ilyas Karaöz'ün cevabı. 702 

4. — izmir Üyesi Mümin Kırlı'nın, iz
mir'de «Atatürk ormanı» alanı içinde ku
rulmak istenen «Kurtuluş ve Zafer Âbi
desi» nin Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü
ne yetiştirilebilmesi için Hükümetin de 
ilgi göstermesine dair gündem dışı demeci 
ve Devlet Bakanı ismail Arar'm cevabı. 702: 

703 
5. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Beka-

ta'nın, aşırı cereyanlarla ilgili olarak dü
zenlenen brifinglerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde de verilmesine dair gündem 
dışı demeci ve Devlet Bakanı ismail Arar'-
ın cevabı. 703:704 

6. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'-

Sayfa 
nın, bu birleşimde gündem dışı demeçte 
bulunan Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ile 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'ya cevap 
veren demeci. 704:705 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'a 
Devlet Bakanı Doğan Kiftaplı'nın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/115) 705 

8. — Diyanet işleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kındaki Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının görev süresinin 
27 . 7 . 1972 tarihine kadar uzatılmasına 
dair tezkeresi (10/28, 10/44, 3/114) 705 

9. — Kontenjan Üyesi Tayfur Sök-
men'e hastalığına binaen bir ay izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/112) 705 

10. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan 
fazla izin alan Kontenjan Üyesi Tayfur 
Sökmsn'e ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/112) 705 

11. — Erzurum Üyesi Osman Alihoca-
gil'e mazeretine binaen bir ay izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/111) 705:706 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sim Atalay'ın, son beş yıl içinde açı
lan ve kullanılan kredilerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmadaki katkı ve etkilerine 
dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/42) 720 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay'ın, bölgeler arasında artan 
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farklılık ve bölgesel plana gitme zorunlu-
ğu olup olmadığı hususlarında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/43) 720 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özerin, Demokratik Cumhu
riyet düzenini yok etmek amacını güden
lerin adalete teslimi hususunda Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/45) 720 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligirin, Ankara imar 
Limited Şirketine dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/2) 720 

IV — GÖRÜŞÜLEX İŞLER 706;720 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sa

yılı Çay Kurumu Kanununun uygulanma
sı için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1 596; Cumhuriyet Sena
tosu 1 74) (S. Sayısı : 103) 706:720,723:724 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma 

Sayfa 
Komisyonu Genel Kurulunun 12 , 11 . 1969 
tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5894 sayılı Kararının Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu 4/81, 4 22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) 720 

3. — Kırklareli eski Milletvekili M. 
Orhan Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli 
ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
2942 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (Cumhuriyet Se
natosu: 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e ek) 720: 

721 

A' __ ŞORTLAR VE CEVAPLAR ı"21 

. t ; Y. 1 ZİLİ SORULAR VE VE \7APLARI 721 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 

Mecdi Agun'un, Esenboğa Hava Limanın
da yapılan aramaya dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm ya
zılı cevabı (7/53) 721:722 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Trabzon Üyesi Ö. Lûtfi Hocaoğlu, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde vukubulan bir 
yolsuzluk; 

Konya Üyesi Fakih Özlen, Konya'nın Ilgın 
ilçesi dahilindeki bazı köylerde meydana g^elen 
sel baskını ve alınması gereken tedbirler ve, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğil de, hububat 
fiyatlarının geçen yıl seviyesinde ilân edilmesi
nin sakıncaları konularında gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Süreleri dolan kontenjan üyelerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

THY Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi Ano
nim Ortaklığı Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonlarının göre süresinin iki ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul edildi. 

Tekrar açık oya sunulan Malî Denge Vergisi 
kanunu tasarısının, oyların ayrımı sonunda, ka
bul edildiği bildirildi. 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak 

tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı ilgili ba
kan ve komisyon yetkililerinin, 

6/566, 6/570, 6.'567, 6/575, 6/580, 6 2, 6/5 
numaralı sözlü sorular, soru sahibi ve ilgili ba
kanların ; 

6/8 ve 6/9 numaralı sözlü sorular ilgili ba
kanların ; 

10/42, 10/43, 10,2 numaralı araştırma öner
geleri İlgili bakanların; 

10/45 numaralı araştırma önergesi, önerge 
sahibi ve ilgili bakanların; 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 Sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı karar
larının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
da ilgili bakan ve komisyon yetkililerinin Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle gele
cek birleşime bırakıldı. 

Anyasa Mahkemesine Yasama Meclislerin
den seçilecek asıl ve yedek üyelikler için aday-
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lığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında 
kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamla
narak kabul olundu. 

15 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,40'ta son 
verildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, Bütçe ve Plân Komis

yonu ve Tevfik Fikret Lisesi hakkındaki Senato 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Adli 
Tıp Müesseesinin bugünkü durumu hakkındaki 
gündem dışı demeci ve Adalet Bakam Fehmi 
Alpaslan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyenler var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Adli Tıp Müessesesinin bugünkü durumu 

hakkında gündem dışı kısa konuşma yapma
ma imkân verilmesini dilerim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığına bağlı olarak yıllarca 

tadaletin gerçekleşmesinde büyük rolü olan bir 
müessesenin bazı dar ve kısır görüşlerle içine 
düştüğü güç durumu dile getirmek için söz al
mış bulunmaktayım. 

Adlî Tıp Müessesesi yıllarca adalete ışık 
tutmuş, ciddî dürüst ve seri çalışmaları ile te
mayüz etmiş millî bir müessesemizdir. 6119 
ve 885 sayılı kanunlarda kuruluşunu mümkün 
mertebe tamamlamış olan bu müessesemiz 657 
ve 1327 sayılı Personel kanunlarının yanlış ve 
eksik tatbik edilmesi sonucu tamamen dağıl-

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Araştırma Komisyonu Başkanlıklarının gönder
miş oldukları listelere göre bu komisyonlar top
lantı halinde olduklarından, ekseriyetimiz böyle
likle bulunmuş oluyor, müzakerelere başlıyoruz. 

mak tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Mües
sese dağılır ve fiilen münfesih hale gelirse, 
zuhur edecek sonuçları açıklamadan önce, Yü
ce Heyetinize bazı bilgiler sunmakta fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

Müessese; Morg Şubesi, Müşahedehane, Kim
yasal Tahliller, Fiziksel Tetkikler şubelerini 
ihtiva etmekte olup, grafolojik ve balistik in
celemeler de Fizik şubelerince yürütülmekte
dir. Şubelerce tespit edilen bulgular müesse
se içinde teşekkül eden Adlî Tıp Meclisince 
karara ve sonucu bağlanmaktadır. Adlî Tıp 
Meclisinin 8 asıl, 8'de yedek üyesi vardır. Asıl 
ve yedek üyeler tıbbın muhtelif braşlarına 
mensup uzmanlardır. Ayrıca Adlî Tıp müte
hassısları da müessesede istihdam edilmektedir. 

Adlî Tıp Müessesesi; mahkemeler, sorgu hâ
kimleri ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından 
Adlî Tıbba tevdi edilecek konular üzerinde 
ilmî ve fennî mütalaalar veren resmî bir bilir
kişilik müessesesidir. 

Saym senatörler; 
Müessese, gerek ilmî mütalaalarındaki isa

bet, gerekse çalışma kapasitesi ve temposu ba
kımından diğer resmî kuruluşlara örnek ola
cak durumdadır. Filhakika, 1969 yılında ge
len 30 625 işten 29 883'ünü, 1970 yılında gelen 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 67 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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30 651 iştan 28 «29'mm, 1971 yılında gelen 34 606 
işten 30 709'unu karara ve sonuca bağlamıştır. 

Aslımda Adlî Tıbba gönderilen is verilen 
rakamların çok üstündedir. Zira, bir dosyada 
muhtelif tahliller ve incelemeler de istenebil-
mektedir. 1972 Bütçe Kanunundan aldığım ra
kamlara g'öre, personel ve işletme masrafları 
ile birlikte Adlî Tıp Müessesesine toplam ola
rak 5 milyon lira civarında bir ödenek ayrıl
maktadır. Ancak, konuşmamın, başında da arz 
ettiğim gibi bazı yanlış ve eksik tatbikat mü
esseseyi fiilen münfesih hale getirme yolun
dadır. 

Şöyle ki: 
Müessesede gtörev yapan doktor ve diğer uz

manlar mesleklerinde temayüz etmiş tecrübe
li kişilerdir. Bunlara 1 - 4 dereceler îıaraclıia-
mesi hazırlanırken 1 nei derece kadroları çok 
görülmüştür. 6119 vs 885 sayılı kanunlara gö
re evvelce Yargıtay üyeleri kadar ek ödenek 
alabilen uzmanlar, diğer sağlık müesseseleri 
tabipleri ve sağlık personeline tanıman hak
lardan dıa mahrum edümişlerdir ve ödenekleri 
de kanunsuz olarak kesilmiştir; risk zammı ve 
güçlük zammı gibi yan ödemelerden mahrum 
bırakılmişlardır. 

Kısaca» Adlî Tıp Meclisi üyeleri yaklaşık 
olarak sosyalizasyon bölgeleri ebeleri kadar 
maaş alabilmektedirler. Kifayetsiz ve köhne 
bir binada çalışmaktadırlar. Bu sebeplerle, ye
tişmiş uzmanlar leımeldiliMeriîii istemişler, ya 
da istifa ederek görevlerinden ayrılmışlardır. 
Halen görevleri başında bulunanlar serbe.ıt 
doktorluk yaptıkları takdirde dahi, şimdi el
lerine geçen paranın birkaç katını alabilecek 
durumda olmalarına rağmen, müesseseyi büs
bütün bırakmamak gayreti içinde bulunmak
tadırlar. Bu hallerini şükranla ifade etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, Fizik şubesinde uz
man kalmadığımdan, bu şube de fiilen ve ta
mamen münfesih duruma girmiştir. Dahiliye 
ve pateolojik anatomi mütehassısları ve yedek
leri ayrılmış ve yerleri doldurulamamış oldu
ğundan Adlî Tıp Meclisi toplanamamakta, bu 
yüzden mahkemelerden gelen dosyalar bekle
mektedir. 

Hal böyle devam ederse, mevcut teknik per
sonelin de layırılmak zorunda kalacağı ve yer-

\ lerinin de doldurulamayacağı açık bir gerçek 
olarak ifade edilmektedir. 

Adlî Tıp Müessesesi hakkında olumsuz tat
bikat devam ettiği takdirde, bu müessesenin 
kapanması mukadderdir. O zaman ne olacak
tır? Mahkemeler, resmî bilirkişiler yerine özel 
•bilirkişilere -başvurmak zorunda kalacaktır. 

Eski tecrübeme dayanarak şunu arz ede
yim ki; bu gibi işlerde en az üç bilirkişi ge
rekmekte olup, her dosya için beherine ödene
cek para 150 liradan aşağı olmayacaktır. O 
halde, her dosya için en az 450 lira masraf 
yapılacak demektir, önceki yıllar artış oranı
na göre, 1972 ve müteakip yollarda 35 bin dos
yanın bilirkişi incelemesinden geçeceği mu
hakkak olduğunla göre, en az 16 milyon lira 

I masraf yapılacaktır. Özel bilirkişilerin vere-
j cek'jeri raporlar da katı olmayacaktır. Ana-
| hatlarıyle ve kabataslak verdiğim bu izahata 
| göre, 11 milyon lira daha fazla ıbıir par anın 
i Devlet kesesinden ödenmek mecburiyeti do

ğacaktır. 
İşlerin süratle intacında davaların selâ

meti ve adaletin tahakkukumda husule gelen 
kanaat ve her hususta şüphemin izalesi gibi, 
psikolojik unsurlardın halk üzerinde yapaca
ğı olumsuz etkiyi de ilâve edersek, maddî ve 

I manevî yönden meydana gelecek tahribatı 
j •sanradan tamir çok güç olacaktır. îgüi ba-
| katılıklar ve kuruluşların bu hususlara önem-
| I1 s eğ^mesini, bilhassa Maliye Bakanlığa ;İIe 
] Devlet Personel Dairesinin, Adalet Bakanhğın-
I dan gelen sese kulak vermesini temenni ederim. 

| Değerli arkadaşlarım, hür demokratik ni-
[ zamın temini, âdil devlet olmayı gerektirir. 
i Adaletin şüpheden arî tecellisinde Adlî Tıp 
\ Müessesesinin yeri büyüktür, vazifesi de o nis-
| pette ağırdır. 
| Bir mütalâa ile Türk Ceza Kanununun tat-
| biki gereken maddeleri ve fıkraları değişir, 
| bu halde şahsi hürriyetler bazen kısılır, bazen 

ortadan kalkar veya tamamen iade edilir. 
| Misal : 
j 19 gün iş ve güçten kalmayı gerektiren bir 

fiilin cezası 6 ay hapis olup, 20 gün is ve güç
ten kalmayı gerektiren fiilin cezası 2 yıldır. 

Bu mhaller sayılmakla bitmez. O halde Adlî 
] reformun camiasına dâhil bu mesele üzerinde 
l Yüce Heyetinizin eğileceğine şüpheni yoktur. 
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Sayın Bakanın bu yolda cesur hareketini 
teşvik de bizim görevimiz olacaktır. Bu mües
seseyi 3 - 5 milyon gibi bir para ile faal hale 
ve dinamik hale getirmek elimizdedir. 

Bu temennimin yanında, bu müesseseyi ha
len vazife görmekte olan o eski binadan kur
tarır, kendisine uygun hüviyet içinde çalışma
sını daha seri ve şüpheden azade kılacak bir 
bina sağlayacak tahsisatın 'da önümüzdeki yıl
lar bütiçesindıe nasara alınmasını ayrıca temen
ni ederim. Sözümü bitirirken, bu konuşmayı ne 
Hükümetin tutumundan dolayı ne de Sayın 
Adalet Bakanımızın tutumundan dolayı yap
madığımı da ifade etmek isterim. Fiilî durum, 
bir maaş ödeyememe meselesinden doğmuş
tur. 

Geçen günlerde kabul ettiğiniz Yetki Ka
nununa dayanarak biran evvel çıkamlaoak ka
rarnamede, bu müessesenin bugünkü durumu
nun tashihi mümkündür. Bu durumu da arz 
eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuaal. 
Adalet Bakanı, Sayın Fehmi Alpaslan, buyu-

snınuz. 
ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 

(Artvin) —'Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüce Heyetinizden bir parça olmanın şere

fini taşıyarak, Cumhuriyet Senatosunun çok 
değerli üyesi arkadaşlarıma ilk defa Bakan 
olarak hitabettiğinı için, müsaade ederseniz, 
tevdi buyurulan bu vazıif enin ağırlığı içeri
sinde değerli senatör arkadaşlarıma derin say
gılarımı arz ederek sözlerime başlayacağüm. 
(Alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım; Sayın Ucuzal'ın, 
Adlî Tıp Meclisi ve Müessesesi hakkında ger
çeklere tamıamıyle nüfuz etmek suretiyle vaki 
gündem dışı konuşmasını dikkatle ve saygı 
ile dinledim. Hakikaten, gerek müessesenin 
önemini belirtmesi, gerek bu müessesenin ih
tiyaçları iizerinde, acı gerçeklere taallûk etse 
dahi dikkatle durmuş olması bizim için ışık 
tutan bir yol olmuştur. 

Adlî Tıp Müessesesinin durumunun çok üzü
cü olduğunu yüksek huzurunuzda itiraf et
meye mecburum. Meseleye, daha işe başladı
ğımın hemen akabinde el koydum. Adlî Tıp 
Müessesesinin, evvelâ bünyesinde bir yenile
me lüzumu bizzat Adlî Tıp Meclisinde çalışan 
arkadaşlarımız tarafından ileri sürülmüştür ve 
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yeni bir kanunla, müesseseyi gelişen şartlar 
içerisinde, teknolojinin alabildiğine geliştiği 
bu zamanda, ihtiyaca elverişli hale getirmenin 
yolu aranmaktadır. Bendeniz talimat ve^dlinı; 
bu kanunu biran evvel tamamlayıp Yüksek 
meclislere arz etmek üzereyiz. 

Bu arada, bir müessesenin çalışması için her 
şeyden evvel çok lüzumlu olan bina vaziyeti
nin içler acısı olduğunu şahsen de biliyorum. 
Bir arsa temin edilmiş ve temel atma mera
siminin daSri yalan bir zamanıda yapılması dü
şünülmüş durumdaıdıır'; bunu hızla gerçekleş
tirmenin yollarını elbirliği ile arayacağız. 

Mevcut binanın biraz daha iç açıcı hale ge
tirilmesi için talimat verdim, masraf ihtiyar 
edilmek suretiyle diğer binanın yapılıp ora
ya yerleşme ameliyesinin tamamlanmasına ka
dar çalışmalar yapılacak ve ibina birlaz 'daha 
temizlenmiş bir hale gelecektir. Mutlak ihti
yaca cevap verecek halde değildir. 

Adlî Tıp Meclisinde üye açığının bulundu
ğu bir vakıadır ve bu haliyle »devam ederse 
Adlî Tıp Meclisinde çalışacak elemanın bu
lunmayacağı -da bir vakıadır. Buyurdukları 
doğrudur. Personel Kanunu tatbikatındaki 
•b'iir1 yanlışlık ve bir zamanlar çıkarılan karar
nameye diğer hakimlerin ithal edilmiş olması
na rağmen, yan ödemelerden fay dallanma hali; 
her nasılsa Adlî iSp Meclisû üyelerinin bundan 
uzak tutulmuş olması, bir -yanlışlığın eseri 
uzak tutulmuş olması, bugün Adlî Tıp Mecli
si üyelerini bir müptedi hekim kadar dahi 
aylık alamaz hailde bulunduruyor. Bu, acı bir şey
dir. Yalnız hemen arz edeyim; gerek yan öde
meler mevzuunda, gerek (1-4) kararnamesinin 
hazırlanması ille alâkalı olarak, yapılan çalış
malarda Adlî Tıp Meclisi üyelerinin durumu 
önemle dikkate alınacaktır. 

'Buyurdukları doğrudur; Adlî Tıp Müessese
sine kadar gelmiş bir zatın en yüksek göster
ge üzerinden aylık alması ve bunun yanında 
da yan ödeneklere de sahibolması halini eğer 
kabul etmezsek, hukuk hayatında ve ceza hu
kuku ile alakalı alanda çok hayatî önem arz 
eden (böyle bir müesseseyi yaşatmanın müm
kün olmadığını idrak ediyoruz. Yetki Kanu
nuna istinaden çıkarılacak kararnamede de bu 
hususların dikkate alınacağım kuvvetle ümit 
ediyorum ve iyi haberleri o zaman Yüksek hu-
aurlarnıızda arz etmek fırsatını bulacağım. 
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Bu vesile ile tekrar saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
i. — Denizli İ'yesi Hüseyin Atınaca'nnı, Per

sonel Kanunundaki bazı al-seıkhl;lar ve uyyula-
madethi yaitlisiıldarın rnenntrlar arasında meyda
na yetirdiği huzursuzluklara dair yünde m dışı de-
naı'i. •— 

BAŞKAN — Denizli Senatörü Hüseyin At
maca'nm gündme dışı konuşma talebi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Personel Kanunundaki bazı aksaklıklar ve 

uygulamadaki yanlışlıklar, memurlar arasın
da huzursuzlukların günden güne büyümesi
ne sebe'bolmaktadır. Bu konuda Hükümeti uyar
mak üzere gündem dışı kısa bir konuşma yap
mak istiyorum. G-ündem dışı söz verilmesini say
gılarımla rica ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; , 
Personel Kanununun aksaklıkları ve uygu

lamada Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Dai
resi, Sayıştay arasında tam bir görüş birliği 
olmaması, Devlet memurlarının her geçen gün 
huzursuzluğunu artırmaktadır. 

Personel Kanunun meydana getirdiği den
gesizlikler, adaletsizlikler memurları karam
sarlığa sevk etmiştir. Bugün Devlet dairelerin
de iş yapma yerine, Personel Kanununun tar
tışılması ile mesai saatleri dolmaktadır. Hü
kümetin konu üzerine eğilmesi âcil bir zaruret 
haline gelmiştir, özlük hakları yönünden hak
sızlığa uğradığı kanısında olan bir Devlet me
murunun, vatandaş hakkını savunacağına inan
mak güçtür. Memurların geçmiş haklarının ve
rilmesi bir yana, terfie olan haklarının tıkan
mış olması, çalışma şevklerini kırmıştır. Bu
nu Millî Eğitim mensuplarını örnek almak su
retiyle arz edeceğim. 

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik geçici 4 ncü maddesinde, intibak işlem
lerinin bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ge
reğince kurulan İntibak Komisyonunun tespit 
edeceği genel esaslar dairesinde, bu kanun hü
kümlerine göre kurumlarınca yapılacağı kabul 
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edilmiştir. Bu maddede, bu kanun hükümleri
ne göre yapılması gerekli intibakın genel esas
larını tespit etmek üzere, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Maliye Bakanlığından, Devlet 
Personel Dairesinden üçer temsilcinin katıl
ması ile, Devlet Memurları Kanunu İntibak Ko
misyonu adı altında bir komisyon kurulacağı ve 
komisyonun bu kanun hükümleri gereğince ya
pılması gerekli intibakla İlgili her türlü ince
lemeyi yapabileceği belirtilmiştir. Kurulan bu 
komisyon, intibakın genel esaslarını hazırla
mış ve 17 . 10 . 1970 tarih, 13641 sayılı Resmî 
Gazetede Başbakanlık tefoliği olarak yayınlan
mıştır. Daireler bu genelge esaslarına uygun 
olarak intibak yapmışlardır. 

intibakın esasları tanzim edici kanunî bir 
tasarruftur. Bu tasarruf, kanunla veya yargı 
organlarınca iptal edilmedikçe, bağlayıcı ma
hiyettedir. Ayrıca, Danıştay Dava Daireleri 
Kurulunca ittihaz olunan kararda düzenleyi
ci tasarrufların, yetkili organlar yürürlükten 
kaldırılmadıkça veya yargı merciince iptal 
edilmedikçe idarî mercileri bağlayıcı mahi
yette olduğu belirtilmektedir. Durum böyle 
iken, intibakı büyük titizlikle ele alan ve öğ
retmenlerin bütün haklarını zamanında gün 
kaybına dahi imkân vermeden uygulayan Millî 
Eğitim Bakanlığı mensupları bazı anlayış ve 
ters görüşler nedeni ile ve Maliye Bakanlığının 
ciddî bir tedbir almaması yüzünden kademe iler
lemelerini ve derece yükseltilmelerini alama
maktadırlar. 

Devlet Memurları Kanununa göre, 
30.11.1970 tarihinde intibakı yapılan öğretmen
lerin hiçbirinin maaşı kadrosuna denk olmadığı 
için, geniş bir kitlenin müracaatı ve mağduri
yeti karşısında, 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 
ncu maddesine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa, 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
maddelere göre yapılan intibaklarda ortaya 
çıkacak hatalar ve itirazlı işlemler sonucunda 
yapılması gereken düzeltmeler dolayısıyle, 
Maliye Bakanlığının tespiti üzerine, «Kadro ip
tali veya ihdasına Bakanlar Kurulu yetkili
dir.» şeklinde 5 nci bir fıkra eklenmiştir. Ay
nı maddenin 6 ncı fıkrası ile hem anlam, hem 
de kadro talebetme yolu bakımından farklı 
olan bu fıkranın ışığı altında, Maliye Bakanlı
ğının mütalaası alınarak 28 . 5 . 1971 gün, 
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7-2509 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren Millî Eğitim 
Bakanlığı mensuplarının intibak eksiklerini gi
dermek idin. yeteri kadar kadro dindaş edilmiş, 
bu kadrolar ilgililere dağıtılmış ve ilk intibak
larda 1 günden, 2 yıl 11 ay 29 güne kadar 
değişen kayıplar, yeniden intibak yapılarak 
telâfi edilmiş ve haksızlık giderilmiştir. An
cak, bu yeni intibaklar birtakım muhasebe mü-
dürlerince indî kararlarla uygulanmamaktadır. 
Devlet (Memurları Kanunu Mecliste konuşulur
ken, 3 ncü dönem, cilt 8 ve -123 ncü Birleşim, 
9 . 7 . 1970 Perşembe günkü oturumda, Tuta
nak Dergisi sayfa 190 da görüldüğü gibi, Bütçe 
Plan Komisyonu Sayın Başkanının konuşması 
aynen şöyledir : 

«Devlet memurları, kendi durumlarına te
kabül edecek bir kadrb bulunması halinde, bek
lemek kaydına tabi tutulmaksızın o kadroda 
terfileri sağlanacaktır.» 

O zamanın Sayın Maliye Bakanı da bu açık
lamaya aynen iştirak etmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 
de aynen aynı anlayışı kapsamaktadır. Son Sayış
tay Genel Kurulu kararı ile de, intibakların 
geçmiş hizmetler dikkate alınmak suretiyle ya
pılmış olmasını geçerli saymaktadır. Buna rağ
men, Maliye Bakanlığının il ve ilçelerdeki say
manlıklarının öğretmen ve memurların bu hak
larını tanımamalarını hukuk devleti anlayışı 
ile bağdaştırmak güçtür. Geçici 2 nci madde
nin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu 
ve bu yüzden 2 nci maddenin (b) fıkrasının 
Anayasa Malıkemesince iptal edildiği gerçeği 
karşısında da, memurların bu mağduriyetlerinin 
hâlâ giderilememiş olması ve mahkeme karar
larına itibar edilmemiş olması üzücüdür. 

Danıştay Dava dairelerinin Genel Kurulun 
4 . 2 . 1970 gün, 1968 - 396, 972 - 93 sayılı karar
larında görüldüğü gibi, idare hukuku ilkeleri
ne göre, idarî makamlar tarafından verilen ke
sin kararlar, bu makamlar tarafından kaldı
rılmadıkça veya yargı organları tarafından ip
tal edilmedikçe, yürürlükleri korunur. Bunun 
aksi, idarî kararların mevzuata aykırılığı id
diaya kimsenin hakkı olamaz. 

Durum böyle iken, öğretmen ve memurla-
ıriin hem haklarını vermemek, hem de Sayış
tay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı 

öğretmen ve memurlara zimmet çıkarmak ka
nunsuz, hukuk dışı bir eylemdir. 

Devletin saymanlıkları arasındaki bu çelişip 
uygulamalar Hükümet anlayışı ile nasıl bağ
daştırılır, nasıl hukuka uygunluğu iddia edile
bilir? Sayın Maliye Bakanı bunu bu kürsüden 
izah ederse bizler de öğrenmiş oluruz. 

Devlet, vatandaşa ve çalıştırdığı memura 
güven vermek zorundadır. Bunun aksi, Hükü
met etme anlayışı ile bağdaşmaz. Sayın Hükü
metten rica ediyorum; Yetki Kanunu gecikti
rilmeden ele alınmalıdır. 1, 2, 3, 4 ve 5 nci de
rece kadro dağıtımındaki keyfilik, adaletsiz
lik, uzun formaliteler kaldırılmalı; intibak ha
taları, yeni - eski memurlar arasındaki başlan
gıç derecelerindeki farklılıklar giderilmeli; 
yan ödemeler halledilmeli ve Yetki Kanunu dı
şında kalan mahrumiyet bölgelerinde çalışan 
memurların hakları verilmelidir. 

Personel Kanunu dolayısıyle bugün bütün 
bakanlıklar huzursuzluk ve Maliye Bakanlığı 
ile bir anlaşmazlık içerisindedir. Maliye Ba
kanlığının anlayışı, diğer bakanlıkları güç du
rumda bırakmıştır. 

Sayın arkadaşlar, Personel Kanunu yeni bir 
sistem getirmiştir. Bu sistemin uygulanmasın
da hassas davranılmazsa huzursuzluklar de
vam deecektir. Personel Kanununun uygulama
sından doğan memurların dokuz aylık maaş 
farklarının bugüne kadar ödenmemesi de Dev
let memurlarının Hükümete olan inancını sars
maktadır, hatta sarsmıştır. Gelip geçen hükü
metlerin bu farkları ödeme zaman ve şekline 
ait çelişikli beyanatları, memurları umut ve 
umutsuzluk arasında bocalatmıştır. Memurlar 
bu yüzden Parlamentoya, Hükümete karsı bir 
burukluk içindedirler. Hatta, Parlamento üye
lerinin ödenekleri dolayısıyle de bazı dediko
dular almış yürümüştür. Şimdi soruyorum, 
Hükümet bu konudaki kesin kararını ne zaman 
verecektir? Memurların bu geçmiş ödeneklerini 
verecek midir, vermeyecek midir? Yoksa, me
murların bu alacakları tasarruf bonalarmm 
akibetine mi uğrayacaktır? Vatandaş, memur 
bunun endişesi içindedir. Hükümetten, geç
mişteki beyanlarının çelişkilerini giderecek 
inanılır, güvenilir bir açıklama bekliyorum. 

Her gün piyasada yeni zamlar yapılırken ve 
Hükümet, vatandaştan olan alacağında en kü-
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çük bir müsamaha yapmazken; Devlet, memur
larına aido'lan borcunu ödemede bir ilgi göster
mezken, bu mevzuda Hükümetten olumlu bir 
icraat beklemek mümkün değildir. 

Sayın Başbakan veya Sayın Maliye Bakanı, 
bu millet kürsüsünde, inanılır, güvenilir beya
natınızı tüm memurlar beklemektedir. Sizleri 
kürsüye davet ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atma
ca. 

3. — Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın; Elbis
tan, Afşin, Göksün ve Andırın ilçelerinde nohut 
mahsûlüne arız olan hastalık hakkındaki gün
dem dışı demeci ve Tarım Bakanı tlyas Kara-
öz'ün cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Soydanın, gündem dışı 
bir talebi var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığı Yüksek Makamına 

Elbistan, Afşin, Göksün, Andırın ilçelerinde 
nohutlara arız olan hastahk sebebi ile gündem 
dışı söz verilmesini arz ve rica ederim. 

Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz seçim bölgesinden gelmekteyim. Af
şin, Elbistan, Göksün ve Andırın ilçelerimizde 
dekar olarak yarım milyonun üzerinde nohut 
ekimi mevcuttur. Yetiştirilmekte olan bu no
hutlara sebebi bilinmeyen bir hastalık arız ol
muştur. Durumu Sayın Başbakana telefonla 
bildirdim. Mahallî teknisyenler hastalığın sebe
bini bilmemektedirler. Sayın Başbakanla vâki 
telefon konuşmamdan sonra, bahse konu yer
lere mütehassıs bazı ekipler gelmişse de, hasta
lığın sebebi halikında neticeye varacak bir rapor 
vermiş değillerdir. Hastahk sâridir. 500 bin 
dekarlık bir sahada, tahminlere göre 509 milyon 
liraya yakın bir zarar olacaktır. Bunun için 
Sayın Ziraat Vekili arkadaşımdan ricam şu ola
caktır : 

Hastahk sâridir. Bir hafta zarfında yarım 
milyon dekarın üzerinde olan bu ekimin külli
yen mürtefi olması ihtimali mevcuttur. Acilen, 

yakın vilâyetlerden ve Bakanlığın müdahalesi 
sureti ile, devam eden bu hastalığın önlenmesi 
zımmında, bir mücadele ekibinin gönderilmesini 
saygı ile arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soydan. 

Buyurunuz, Tarım Bakanı Sayın Karaöz. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Değerli Maraş Senatörü arkadaşım, Maraş'm 
bazı bölgelerinde vukubulan hastahk sebebi ile 
beyanda bulundular. 

Bu durum Bakanlığımca tetkik edilmektedir. 
Son durum hakkında, şimdi Bakanlık teşkilâtı
na talimat vermek sureti ile, alınması lâzımge-
len âcil tedbiri derhal aldıracağım. 

Bu meyanda, dün Elbistan ve dolaylarında 
vukubulan şiddetli yağmur ve dolu sebebi ile 
vatandaş sarar görmüştür. Bu mevzuda da il
gililere gerekli talimat verilmiş bulunmaktadır. 
Hasar tespitine de başlanmıştır. Arkadaşımın 
müsterih olmasını rica ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın, İzmir'de 
«Atatürk Ormanı» alanı içinde kurulmak iste
nen «Kurtuluş ve Zafer Abidesi» nin Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümüne yeiiştirilebihnesi 
için Hükümetin de ilgi göstermesine dair gün
dem dışı demeci ve Devlet Bakanı İsmail Arar'ın 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kırh'nm gündem dışı bir 
söz talebi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İzmir'de Atatürk Ormanı sahası içinde ku

rulmak istenen Kurtuluş ve Zafer Abidesi do-
layısiyle kısa beyanda bulunmama müsaadele
rinizi saygı ile arz ederim. 

İzmir 
Dr. Mümin Kırlı 

BAŞKAM — Buyurun Sayın Kırlı. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

İzmirimizin Yamanlar Bağı sırtlarında Ata
türk Ormanı Kurma ve Yaşatma Derneği tara
fından. geniş bir sahada güzel bir çam ormanı 
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yetiştirilmektedir. 1973 senesinde Cumhuriyeti
mizin 50 nci yıldönümünü büyük şenliklerle 
kutlayacağım. 9 Eylül 1922, müstevli düşmanın 
denize döküldüğü ve Kahraman Mehmetçiğin iz
mir'e, güzel izmir'e girdiği, Büyük zaferin nok
talandığı gündür. Bu büyük gün her sene bü
tün Ege'nin, hatta bütün Türkiye'nin iştiraki 
ile coşkunluk içinde kutlanır. Böyle bir günü 
daha anlamlı yapmak ve ebediliğine daha belir
gin hatlar katmak amacı ile. Atatürk Ormanı sa
hası içinde, izmir'in her tarafına hâkim Kale-
tepe'de bir Kurtuluş ve Zafer Abidesi dikilmek 
üzere Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma Der
neği tarafındar faaliyete geçilmiştir. Âbidenin 
projeleri hazırlanmış ve önhazırhkJarı hayli me
safe kat etmiştir. Âbidenin temeli 9 Eylül 1972 
tarihinde atılacaktır ve bununla ilgili faaliyet
ler de bitmiştir. Abide, izmir'in her tarafından 
görünebilecek bir şekilde hazırlanmıştır. 

Millî Mücadelenin tarihe mal elan eşsiz kah
ramanlık safhalarını canlandıracak olan bu Anı
tın Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümüne.yetiş
tirilmesi, izmirlinin ve bütün Türk .Milletinin 
şerefi ve borcudur, izmirli ve Egeli vatandaşlar 
Türk tarihinir. en büyük kısımlarından birini 
dile getirecek bu abidenin meydana getirilmesin
de, Hükümetlerini yanibaşlarmda görmek iste
mekte ve Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü mü
nasebetiyle öngörülen faaliyetler manzumesine 
dahil edilmesini rica etmektedirler. Sayın Hü
kümete durumu iletmek istiyorum. Bu münase
betle söz aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Baka
nı ismail Arar. 

DEVLET BAKANI İSMAİL AEAE (istan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatoslnun sayın üyeleri; 

İzmir senatörü Sayın Mümin Kırlı arkadaşı-
mızın çok yerinde olarak işaret ettiği, İzmir'de 
yapılması düşünülen 9 Eylül Zafer Abidesi; 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü ona lâyık bir 
anlam ve haşmet içinde kutlamak üzere hazırla
nan kanun tasarısında yer almış bulunmaktadır. 
Bu tasarı, Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyo
nunca görüşülmesi ikmal edilerek Plan ve Büt

çe Komisyonuna havale edilmiştir. Tahmin edi
yorum İd, önce sayın milletvekillerinin, sonra 
sayın senatörlerin konunun önemiyle mütenasip 
titiz ilgileri, bu tasarının biran önce kanunlaş
masını mümkün kılacak ve bu suretle Sayın Kır
lı arkadaşımızın da yerinde uyarması gerçekleş
miş olacaktır. 

Saygılarımda arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
5. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekaia'nın, 

asın cereyanlarla ilgili olarak düzenlenen bri
finglerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de ve
rilmesine dair gündem dışı demeci ve Devlet Ba
kam İsmail Arar'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bskata'nm gündem dışı 
bir talebi var, okutuyorum efendim. 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, başka var mı? 

BAŞKAN — Son efendini. 

Sayın Başkanlığa 
Aşırı cereyanlarla ilgili brifingin Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde de verilmesi için Hü
kümetin görüşünü sormak üzere gündem dışı 
söz rica ediyorum. Saygılarımla. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değeri' senatörler; 

Geçenlerde istanbul'da Sıkıyönetim Komu
tanlığı; Türkiye'de aşırı cereyanlar ve bölücülü
ğün oluşumu, bugünü ve muhtemel gelişmele
riyle ilgili olmak üzere basma bir brifing tertip
leyerek, kendi Ölçüleri içinde gerekli izahatı ver
diler 

Saman zaman Ankara'da parti başkanları ve 
grup başkanvekilleriyle başkanlarına da özel ola
rak benzeri brifingler tertiplendi. Şimdiye ka-
darki bütün bu gelişmelerle ilgili ve bundan son
raki muhtemel belirtilerle ilgili yeni bazı bri
finglerin de tertiplendiğini gazetelerde okuyo
rum. 

Bu konularda en çok bilgi sahibi olması lâ
zım gelen insanlar senatörler ve milletvekilleri
dir. Halbuki onlar, basından ölçülü, ağızdan öl
çülü nakillerle yetinmek suretiyle gerçeklere en 
doğru teşhisle^ koymak imkânından mahrum ol
maktadırlar. Bu itibarla, ben Hükümetten ri-
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ca ediyorum; kendi ölçüleri ve .sınırları içinde, 
icabederse gizîi bir toplantıda, ağırı cereyanla
rı, bölücülüğü nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, bu
günkü hali nedir, bu hususta verilmesi mümkün 
izahatı parlamenterlere vermeleri, bildirmeleri 
lâzımdır. Sınırlarını Hükümet tertipler, kimle
rin konuşması lâzım geldiğini Hükümet tertip
ler, ölçüsünü Hükümet tertipler; ama biz bun
ları gazetelerden bölük pörçük veya ağızlardan 
yarım olarak öğrenmekle yetinemeyiz. 

Bu itibarla. Hükümetin böyle bir düşüncede 
olup olmadığını ve şayet böyle bir düşünceyi isa
betli görecek olur ise, bunu biran evvel gerçek
leştirmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bekata. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunu? Saym Devlet Ba
kam ismail Arar. 

DEVLET EAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul Milletvekili) — Saym Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Tekrar kıymetli vakitlerinizi aldığım için 
özür dilerim. Saym Bekata gerçekten önemli bir 
noktaya değinmişlerdir, istanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığınca basın mensupları için düzenle
nen brifinkte açıklanan gerçekler, gerçekten bü
tün vatansever insanları derin düsünüdürecek 
bir mahiyettedir ve Türkiye'nin içinde bulun
duğu anarşik ortamın yaratılmasına yol açan 
yıkıcı faaliyetlerin içyüzü geniş ölçüde kamuo
yuna açıklanmıştır. Bu brifingte basma sunu
lan ve hepimizin gazetelerden takibettiğimiz bil
giler, vesikalar ve fotoğraflarla da zenginleşti
rilerek yetkili mercilerce bol miktarda basıla
rak, bütün kamuoyuna yayılacak ve duyurula
caktır. 

Saym Bekata'nm bahsettiği bu bilgilerin 
Meclise sunulmasının da gerektiği hakkındaki 
görüşüne gelince; Hükümet, Sıkıyönetimin uza
tılması vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısında, - kendisinin de ifade 
ettikleri gibi - sınırını ve ölçüsünü kendisi tâyin 
ederek bu bilgileri vermiştir. Ar.cak, bununla 
demek istemiyorum ki, Saym Bekata'nm talebi 
yerine getirilemez bir taleptir. Kendisinin bu 
dikkat çekmesine teşekkürce mukabele ederim 

ve bu konuyu Hükümete götürüp, gerekirse bir 
özel birleşimde, bütün bilgileri, elbetteki Türki
ye'nin kaderine hâkim olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine sunmak vazifemizdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan. 
6'. — De r/c f Bakavı Doğan Kitaph'nuı, İm 

Birhşimch fjüuthm dış} (huuçfc h-ıOv.nan Eskişe
hir İ'ijisi Onur Fcuzul ile Denizli F't/esi Hüteı/in 
AtiHucc''ıja riv<i[> ve n n demeci. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Söz istiyorum Saym Başkan, 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?.. 
Buyurunuz Devlet Bakanı Sayın Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI BOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

İki hatip arkadaşımız Ömer Ucıısal ve Hüse
yin Atmaca, personel meselelerinden bahsettiler 
ve birisi adli tıp vesilesiyle, Adlî Tıp Meclisi 
üyeleri ve mütehassıslarının durumundan yakın
dılar ; diğeri de, hafızam beni yanıltmıyorsa, çok 
kısa bir zamar. önce Yetki Kanunu müzakeresi 
sırasında tekrarladıkları ve hakikaten tekrarla
maya değer intibak haksızlıklarım ve zorlukları
nı dile getirdiler. 

Sayın ücuzal.'m, çok h;: klı olarak temas et
tiği husus üzerende çalışılmaktadır. Halen, gün-
nün aktüel meselesi haline gelen yan ödemeler, 
Hükümet gündemindedir, ikinci Erim Hükü
meti samanında son haline getirilen çalışmalar, 
bu arada inkıtaa uğradı, ama son halini aldı ve 
şu anda Hükümetin gündemindedir, belki de bu 
geceki Hükümet toplantısında bir neticeye var
mak imkânı hnsıl olacaktır. Yan ödemeler Ka
rarnamesinde, Adlî Tıp Meclisi üyelerini ve mü
tehassıslarını tatmin edecek nispette bir hal ça
resi düşünülmüştür. 

Saym Atmaca'nm, demin de arz ettim, Yet
ki Kanunu vesilesiyle de ifade ettikleri intibak 
sıkıntıları, Meclislerin Hükümete verdiği yetki 
çerçevesi içinde düşünülecek ve o zaman da arz 
ettim; önemine, imkânların elverişliliği nispe
tine göre, bir sıra dahilinde halle çalışılacaktır 
ve bunu da ümidederim ki, kısa bir zaman için
de halletmek imkânını bulmuş olacağız. 

Saygılar sunarım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Beni tat
min etmedi Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan (laş-

tırma Balanı Kıfkı Danışman'a Devlet Bakanı 
Boğan Kitaplı'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/115) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Rıfkı Danışman'm dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı'mn vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkındaki Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının 
görev süresinin 27 . 7 . 1972 tarihine kadar uza
tılmasına dair tezkeresi (10/2H - 10/44, 3/144) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkandığında görevli Yaşar 

Tunagür'ün faaliyetleri hakkında yapılmakta 
olan araştırma konusu ikmal olunmak üzere
dir. 

Raporun hazırlanması ve noksan olan bir kı
sım evrakın getirtilmesi için Komisyonumuzun 
çalışma süresinin 27 . 7 . 1972 tarihine kadar 
uzatılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nahit Altan 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, tezkereyi dinlediniz. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Kontenjan Üyesi Tayfur Sökmcn'c has
talığına binaen bir ay izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/112) 

BAŞKAN 
efendim. 

izin tezkeresi var, okutuyorum 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay

fur Sökmen'in hastalığına binaen 5 . 6 . 1972 
tarihinden itibaren bir ay müddetle izinli sayıl
ması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 12 . 6 . 1972 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. Keyfiyet Yüce tensiplerine arz 
olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumtrariyet Senatosu 

Başkam 
BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen'in 1 ay 

müddetle izinli sayılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Hastalığı dolay isiyle iki aydan fazla 
izin alan Kontenjan Üyesi Tayfur Sökmen'e öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/112) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

ı Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Tayfur Sökmen'in tahsisatının verilebilmesi, iç
tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet Yüce 
tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11, — Erzurum İ'yesi Osman AlihoeagiVe 
mazeretine binaen bir ay izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/111) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi daha var, 
okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Os

man Alihocagil'in, mazeretine binaen 2 . 6 . 1972 
tarihinden itibaren bir ay müddetle izinli sayıl
ması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 5 . 6 . 1972 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Tekin Aruburun 
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BAŞKAN — Oylarınıza ara ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim bir kanun tasarısı var, onun müza
keresine geçiyoruz : 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6.12. 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 1/596; Cumhuriyet Senatosu : 1/74) 
(S. Sayısı : 103) (1) 

BAŞKAN — Genel Kurulun daha Önce almış 
olduğu bir karara müsteniden, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi gerekiyor. Hükümet ve Ko
misyon?.. Burada. 

Efendim, Bütçe ve Plan Komisyonu raporu
nun. okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu ret olarak 
kabul edilmiştir; yani Millet Meclisinden gelen 
metin reddedilmiştir. Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edildiğine göre tümü üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. Tasarının tü
mü üzerinde söz isteyen var mı efendim? 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Mecdi Ağım. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Grup adı

na söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere yapmakta 
olduğumuz son komisyon raporu, Bütçe ve Plan 
Komisyonu rapora olduğuna göre ve bu Komis
yon raporu da Millet Meclisinden gelen tasarı
nın reddi cihetinde olduğuna göre, müzakere bu 
Komisyon raporunun üzerinde olacaktır. (A. P. 
sıralarından «Grup adına söz istendi» sesleri) 

Buyurunuz efendim, grup adına Sayın Al-
tan. Sayın Grup Başkanının bu hususta bir de 
yazıları var; Çay Kurumu Kanunu ile ilgili 
yetki kanunu müzakerelerinde grup adına ken
dilerinin vazifelendirildiğini ifade ediyorlar. 

(1) 103 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; 

Bugün gündemimizde olup, görüşmesine 
geçtiğimiz 6 . 12 . 1972 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanmasıyla alı
nacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, 6 . 12 . 1971 
tarih ve 1497 sayılı Çay Kanunu her iki Mecli
sin komisyonlarından ve umumî heyetlerinden 
geçtikten sonra 18 Aralık 1971 tarihli Resmî 
Gazetede neşredilmiş ve yürürlük maddesine 
göre o tarihten sonra meriyete girmiş bulun
maktadır. Calibi dikkat olan nokta, bu kanu
nun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgi
li Yetki kanunu tasarısı ise, hazırlık devreleri
ni de bitirdikten bir ay sonra Meclislere sunul
muştur. 

Yetki Kanununun, bu kanunun verdiği yet
kilerin tatbikatına girmeden, bu kanunun ne 
gibi mahzurları olduğu belirtilmeden, basit bir 
esbabı mucibe ile kanunun çıkmasından bir ay 
sonra (M, hazırlık devresi de olduğuna göre, 
çok daha evvel hazırlanmıştır) huzurunuza ge
tirilmiş bulunması mühim bir mesele ortaya 
çıkarmaktadır. O da, nereden hangi intiba ile 
ve ne gibi maskatla bu kanunun getirilmiş ol
masıdır. Malûmuâllniz bir kanun Meclislerden 
çıktıktan sonra evvelâ tatbikatına geçilir. Ni
tekim bundan evvel bir yetki kanunu buradan 
geçti; Personel Kanununu alâkadar ediyordu, 
Personel Kanununun birkaç senelik tatbikatı 
neticesinde birçok müesseselerde aksaklıkları 
görüldüğünden bu aksaklıkların giderilmesi 
için getirilmiş bir kanundu. Malûmuâliniz de
mokratik rejimlerde, parlamenter rejimlerde 
kanunlar biraz geç çıkar. Çünkü birçok forma
liteleri vardır; hele iki meclis sistemi olursa. 
Bu şartlar altında diğer emsali memleketlerde 
olduğu gibi bizde de kanunlar prosedürlerine 
tabi olarak geç çıktğığından, Meclisler yetki 
kanunlarının çıkarılması zaruretini hissetmişler 
ve bakanlıklara, hangi hallerde kanun kuvve-
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tinde kararname çıkarma yetkisini isteyeceği 
hususunda yol göstermek üzeer Anayasaya 64 
ncü madde hükmünü koymuşlardır. 

Malûmuâliniz 64 ncü maddenin değiştiril
mesi sırasında kararname çıkarma yetkisinin 
verilmesi için esbabı mucibede gösterilen en 
mühim husus şurasıdır: 

«Parlamenter rejimlerde kanun yapımının 
belli usullere uymak zorunluğu sebebiyle bir 
zaman aldığı ve gecikmeler meydana getirdiği 
bir gerçektir. Değişen iktisadî ve sosyal şartla
rın gereği olarak, bazı hukuk kurallarının bu 
usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş 
devlet anlayışının tabiî bir sonucu olarak karşı
mıza çıkmaktadır» denmektedir. 

Çok âcil, iktisadî, İçtimaî ve siyasî sebepler 
dolayısıyle Bakanlar Kurulu kanunların nor
mal prosedürle çıkması halinde gayesine vâsıl 
olamayacağını anladığı takdirde, lâzım gelen 
tedbirleri derhal alabilmek bakımından kendi
sine bir yetki verilmesini Meclislerden ister. 
Meclislerden istediği bu yetkiye dayanarak 
gereken kararnameyi çıkarır. 

Yine bu acelelikten, bahsedeceğim. Anaya
sanın 64 ncü maddesinin bir fıkrasına göre de, 
«Resmî Gazetede yayınladıkları gün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur» demek sure
tiyle bunun acele mevattan olduğunu da kabul 
etmiştir. 

Çay Kurumu Kanununun çıkmasından bir 
ay sonra, daha tatbikata girmeden bunun mah
zurlarım beyan eden zihniyet, daha evvelden 
bunu biliyor idiyse, kanun çıkarken Meclislerde 
bunu savunur ve gerektiği şekilde bir mehil is
tiyorsa, bu mehilleri de geçici maddeler sure
tiyle mevcut kanuna ekletir ve bu şekilde ayrı
ca bir kararname çıkarılması için bir sebep ara
maydı. 

Meselenin esasında bizce başka bir husus 
yatmaktadır. Çıkardığımız 1497 sayılı Kanu
nun bazı maddeleri vardır. Yetki isteyen ka
nun tasarısındaki esbabı muciıbeye dahil mad
delerden bir tanesi Geçici 1 nci maddedir ve bu 
madde de «Çay bölgelerinde Tekel idaresine 
aidolarak kurulmuş bulunan veya 5433 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi ile aynı idareye 
intikal etmiş olan bütün çay fabrika ve atelye-
leri, işletmeye taallûk eden para ve para hük
mündeki kıymet ve alacakları, menkul ve gayri 

menkul malları ve hak ve menfaatleri, her tür
lü taaihhüt ve borçları, ilgili kayıt, defter ve 
belgelerle birlikte çay işletmeleri mukayyet de
ğeri üzerinden kuruma devredilmiştir» demek
tedir. Yani, kanun meriyete girdiği andan iti
baren Kurumun bu müesseselere sahip çıkması 
lâzımdır. Ancak bunun devri teslim muamelesi 
için de 2 nci fıkrasında 6 aylık müddet koymuş
tur. 

Geçici 2 nci maddede «Geçici 1 nci madde 
ile teşekküle geçen çay fabrika, atelye ve işlet
melerimde bulunan bütün personel, ücret, emek
lilik gibi özlük hakları saklı kalmak üzere yeni 
bir tayin işlemine lüzum kalmadan teşekküle 
geçer.» Şimdi burada da aynı şekilde, personel 
otomatik olarak geçmektedir. Keaa geçici 3 ncü 
madde hükmüne göre; halen Tarım Bakanlığı
na bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Enstitüsü, 
bütün menkul ve gayri menkul malları ve üc
ret ve emeklilik gibi özlük haklan saklı kal
mak üzere bütün personeli ile Çay Kurumuna 
devredilmiştir.» 

Şimdi bütün bu muamelelerin hepsi kanunen 
otomatik olarak devredilmiştir. Bu aradıa Çay 
Kurumunun teşekkülünde, yönetimi hususun
daki 4 ncü bölümünde, Yönetim Kurulu ve bil
hassa Genel Müdürün atanması bahis mevzuu
dur. Bu kanun tasarısını Meclislere sevk edecek 
arkadaşlarımız bunu bir ay içinde sevk edecek
lerine, (Evvelâ bir ay içinde Bakanlar Kurulun
dan geçirdiklerine göre) bir umum müdür ta
yin etmek suretiyle kurumun bizzat faaliyete 
geçmesinde nazım rol oynayacak şahsi atamala
rı, Meclislerden geçmiş kanunun tatbikçisi olan 
ve tatbik etmeye mecbur bulunan Hükümetin 
icraatından bir numune göstermeleri, ondan 
sonra aksayan tarafları olursa karşımıza gel-

| meleri lâzımdı. Hiç bir tatbikata girmeden, hiç 
I bir icraata girmeden, sanki Parlamentodan çı-
I kan kanunları tatbik etmeye mecbur değilmiş 
I gibi bir zihniyetle karşımıza dikilen bir idare-
i ııin getirmiş olduğu bir tasan, bizi hiç bir za

man tatmin etmez. 

i Burada bir direnme vardır. Bu direnme şu 
demin okuduğum maddelerde otomatik olarak 

i bu kurumun emrine verilen bilûmum meımurla-
rm direnmesi olsa gerektir. Çünkü, getirilen 
yetki kanununda da, aynı şekilde esbabı muci-

ı be olarak österilmekte olan husus; bu kurumun 
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teşekkülünün Ankara'da daha kolayca yapıla
cağıdır; yani bu kuruma otomatik olarak geçe
cek olan Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait dai
re ve umum müdürlükler (Teşkilâtı ne ise) Ri
ze ilimiz merkez olacağından, oraya gitmeme
nin gayreti içine düşmüş ve onun esbabı muci
zesini buraya zikretmiş bulunmaktadırlar. 

Bu ufak gerekçeyi arz ettikten sonra ifade 
edeyim ki, esasen bu kanun tasarısı Anayasa
mıza aykırıdır. Anayasamız 64 ncü maddesin
de, yetki kanunlarının istenmesi halinde neleri 
iihtiva etmesi lâzımgeldiğini tadadetmiş ve bun
lardan birinin bulunmaması halinde bu yetki
nin verilmemesi, kanunun çıkarılmaması lâzım
geldiğini tasrih etmiştir. 

64 ncü maddenin 2 nci fıkrası, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
meler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren 
kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, 
kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süre
sinin ve yürürlükten kaldırılacak, kanun hü
kümlerinin açıkça österilmesi ve kanun hük
münde kararnamede de yetkinin hangi kanun
la verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır» 
der. 

Gelen tasarıyı tetkik buyurduğunuz da, gö
receksiniz ki, bunlardan amaç yazılmış, kapsam 
yazılmış, ilke yazılmış; fakat hiç bir maddesin
de hangi kanun maddesinin hükümleri iptal 
edilmiştir, kaldırılmıştır yazılmamıştır, gösteril
memiştir. Demek ki, bu kanun tasarısı ile bir 
kanun maddesinin kalkması, bir kanun hükmü
nün kalkması gösterilmemiştir, istenmemiştir, 
böyle bir zaruret hissedilmemiştir. Kanun tasa
rısının esbabı mucibesinden ve madde metnin
den anlaşıldığı üzere Hükümet doğrudan doğ
ruya bu kanunun işlemesinde müddete ihtiyaç
larının bulunduğu, binaenaleyh bu müddeti ala
bilmek için kendilerine mehil verilmesi talebin
de bulunmaktadır. Bu talep ise, Anayasanın 64 
ncü maddesine aykırıdır. Kaldı ki, esasen amaç 
maddesi de yine tam manası ile izah edilme
miştir. Çünkü, amaç maddesi şöyle gösterilmiş
tir: 

Madde 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sa
yılı Kanunla kurulan Çay Kurumunun fiilen 
faaliyete geçmesine kadar, çay işlerinin aksa
madan yürütülmesi amacıyla Bakanlar Kuru

lu kanun hükmünde kararname çıkarmaya yet
kilidir.» 

Yine demin esbabı mucibede arz ettiğim gibi, 
bunun aksayacağını, bir ay gibi kısa bir zaman
da ne çabuk öğrenmişlerdir de, tatbikata girme
den bu amacı koymuşlardır? Bu amacı koyma
dan evvel tatbikata girmeleri iktiza ederdi. Esa
sen kanunun ismi de bir yetki kanunu olmakla 
beraber, erteleme kanunu mahiyetindedir. Bu, 
1497 sayılı Kanuna geçici bir madde konmakla 
elde edilebilirdi; fakat her ne sebeptense bu 
şekilde yapmayı kendi amaçlanna uygun gör
müşlerdir. Çünkü, bir maddesinde, çıkarıla
cak bu kanuna göre çıkarılacak kararnamenin 
müddetini Anayasanın 64 ncü maddesi gere
ğince bir yıl olarak kabul etmiştir. Yani, biz 
buradan bu kanunu çıkardıktan sonra, bunun 
tatbikatı ile ilgili bir kararname, birkaç karar
name çıkartmak istedikleri zaman; gelecek se
ne Haziran ayında bir karamama çıkarırlarsa, 
6 ay bu kanun tatbik edilmemiş ve 1 sene de 
bu şekilde oyalanmış olacaktır. Sonra kendileri 
yine kararnameye bir müddet koyuyorlar. «Uza
tılabilir» deyip, bir müddet koydukları takdir
de, Parlamentonun kararı ile çıkmış kanun as
garî 2 sene için tatbik edilemez hâle getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu, parlamenter rejimde par
lamentonun çıkardığı kanunlara idarenin di
renmesinden başka bir şey değildir. Bu, Parla
mentonun haysiyeti ile alâkalı bir kanundur. 

Kapsam mevzuuna gelince : 
Yetki kanun tasarısının 2 nci maddesinde, 

«a) Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlı
ğının 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Kanun
dan önceki yetkilerle işlerini yürütmelerini sağ
lar.» der. Kanun bunları vermiş, tekrar geri alı
yoruz. Bir ay evvel bir kanun çıkarıyoruz, daha 
o kanunun tatbikatına girmeden yeniden bu ka
nunla onun salâhiyetlerini geri alıyoruz. Bu bir 
kapsam olamaz; yani Aanayasanın anladığı ma
nada tarif edilen ve gerekçesine uygun bir kap
sama giremez Esasen kanun çıkarken bunu zik
retmeleri lâzımdı. Kanun çıkarken zikretmemiş
ler. Hatta mebdeinde bir teklif olan bu tasarıya, 
Bakanlık da bilâhara iştirak etmiştir. 

«Kurumun fiilen faaliyete geçmesi ile ilgili 
hazırlıkları Ankara'da yaptırabilir.» 

Demin esbabı mucibeyi zikrettiğim gibi, Ku
rumun Ankara'da çalışmaları temin edilsin 
diye getirilmektedir, gaye de budur. 
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«Çay Kurumu Kanunun geçici birinci, geçici 
üçüncü ve geçici dördüncü maddelerinde yazılı 
süreleri, kurumun fiilen faaliyete başladığı ta
rihten itibaren altı ayı geçmemek üzere yeteri 
kadar uzatılabilir. 

Ayrıca kurumun fiilen faaliyete geçmesine 
kadar devir işlemlerini erteleyebilir.» 

Yine bir ay evvel çıkardığımız kanunun 
bütün hükümleri bu kapsam mahiyeti ile ber
taraf edilmektedir. 

İlkeler bakımından; «Çay işlerinin yürütül
mesinde aksamaya meydan vermemek.» diyor. 
Aksamaya meydan vereceğini nereden anladı
nız, bir tatbikata mı girdiniz, neden kanun da
ha evvel çıkarken bunun mahzurlarını beyan 
etmediniz? Diye sorduğumuz zaman, bu ilkeler 
kendiliğinden rotadan kalkar, 

«Kanunda yazılı sürelerin geçmesi sebebiyle 
hak sahiplerinin mutazarrır olmalarını önle
mek» 

Hayır, kanunda mevcut hükümlerin birçok
ları, hak sahiplerini hiçbir zaman mutazrarır 
edecek durumda değildir. Çünkü, bu kurum ku
rulmadığı müddetçe, kanunun gerekçesinde 
bahsedilen cezaî hükümlerin tatbikine imkân 
yoktur. Bir kurumu kuracaksınız ki, müddetin
de itiraz ve müracaatların olup olmadığını an
cak kanunda gösterilen müracaat mercii varsa 
o zaman öğreneceksiniz ve ondan sonra cezaî 
hükümleri tatbik edeceksiniz; ama kurumun 
teşkilâtını kurmamışsınız, bu teşkilâtı kurmadı
ğınıza göre tanınan o üc avlık veyahut altı ay
lık müddet içinde çay ekmek isteyen müstah
sillerin müsaadesi bakımından mebde doğma
mıştır, doğmadığına göre ceza veremezsiniz. 
Öyle ise cezayı da kurtarmak bakımından bu 
şekilde bir kanun yetkisi istemek doğru değil
dir, yani esbabı mucibesi zayıftır. 

«Çay Kurumunun, kanundaki amaçlara göre 
fiilen ve bir an önce faaliyete geçmesini sağla
mak» 

Bir an önce faaliyete geçmesini sağlayacak 
bir idare, evvelâ bunun umum müdürünü tayin 
eder. 

ileri sürülen bir madde de, Çay Kanununun 
10 ncu maddesindeki Yönetim Kurulu mevzuu
dur. 10 ncu maddede tadadedildiği gibi Yöne
tim Kurulu dokuz kişiden müteşekkildir, (a) 
fıkrasında «Genel Müdür ile iki Genel Müdür 

yardımcısı» deniyor. Bunları kim tayin eder? 
Bakanlık tayin eder. 

«b» maddesinde, «Maliye Bakanlığının in
hası ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir 
üye.» deniliyor. 

Bu da kısa zamanda yapılmayacak bir iş de
ğildir. Tatbikatta, idare istediği zaman üç, dört 
gün içinde umum müdürleri kararnamelerle çok 
güzel tayin etmiş ve hatta bir kararname ile 
boş olan yere bir insan değil, mevcudu atıp ikin
ciyi de getirmiştir. Bu kadar işleri kısa zaman
da yapan idarenin, yeni kurulmuş teşekkül için 
bir umum müdür tayinini bir ay içinde yapa
maması da calibi dikkattir. 

«Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhası ile 
Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye» 

Bu da kendilerinin elindedir; yani bunlar 
altı ayda yapılacak işlerdir. 

«Tarım Bakanlığının inhası ile Bakanlar 
Kurulu tarafından atanan bir üye.» 

Bu da yapılacak işlerdendir. 
«Çay Üreticileri Yardımlaşma Kooperatifle

rinin kuracakları, kooperatifler birliğinin kendi 
aralarında seçecekleri bir üye.» 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlık buna do
kunmuş ve sanki Bakanlar Kuruluna düşen 
bütün işler yapılmış, tayinler yapılmış gibi, 
«Çay Üreticileri Yardımlaşma Kooperatiflerinin 
kuracakları Kooperatifler Birliği henüz kurul
mamıştır.» denmiştir. Hükümet, üzerine düşeni 
yapsaydı, sizin bunu sağlam ve istenilen şekil
de ele aldığınıza çay üreticileri güvenseydi, on
lar şimdiye kadar bunu çoktan yerine getirir
lerdi, dolayısıyle bu mahzur da ortadan kal
kardı, 

Muhterem arkadaşlarım; demin de arz etti
ğim gibi bu kanunun Anayasanın 64 ncü mad
desinde ihtiva etmesi lâzımgelen unsurlardan 
bir tanesini ihtiva etmemesi, Anayasanın iste
diği gerekçelere sahip bulunmaması ve esasen 
gerekçesinin de böyle bir yetkinin verilmesine 
müsaidolmaması, keza esasında Parlamentodan 
çıkan bir kanunun tatbikine idarenin direnme
sinden başka bir gizli gerekçeye dayanmaması 
sebepleri dolayısıyle biz bu yetki kanununun 
reddedilmesine taraftarız Zira bu kanun çıktı
ğı takdirde; esas kanun çıkarken istenildiği gibi 
çiftçinin ayağına hizmet götürülmesi mevzuun
daki esaslara ve prensiplere aykırı düşecektir. 
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Çünkü bizim yegâne çay bölgemiz Rize ve hava-
lisidir, bunun dışında hiçbir tarafta ilgisi ol
mayan bir Kurumun Ankara'dan idare edilmesi, 
çiftçi ile yerinde ilgilenmesi lâzımgelen bir mü
essesenin Ankara'dan iki sene daha idare edil
mesi, çiftçiye bu kanunun getirilmesine sebebo-
larak gösterilen fayda yerine, zarar getirecek
tir. Şimdiye kadar tatbikat daima zarar vermiş
tir; daha geçen günkü bir gazetede okumuşsu
nuzdur, her halde yakın takipsizlikten dolayı 
olsa gerek, 50 bin ton kadar çayın denize dö
küldüğü hepinizce malûmdur. 

Gerekçesi ve Anayasaya aykırılığı sebepleri 
ile her bakımdan çıkmasında hiçbir fayda ol
mayan ancak zarar olan ve tatbikatta daha çok 
zorluklar getirecek olan bu kanun tasarısının 
reddi, çiftçinin menfaatine olacaktır ve her 
türlü art düşünceleri ortadan kaldıracaktır. 
Aynı zamanda Parlamentonun haysiyetini kur
taracaktır. Bu kanun çıktıktan sonra Anayasa 
Mahkemesin© gitme hakları olanların bile bu 
yollara başvurmamaları ve Sayın Reisicumhur 
tarafından da zamanında veto edilmemek su
retiyle bile kesinleşip faydalı olduğu anlaşılan 
bir kamum, idarenin bir ay sonra değiştirmeyi 
istemesi yolunu açmamız, badema Parlamento
nun çıkaracağı her kanuna bir emsal olacaktır 
ve bundan cesaret alan şahıslar hangi mev
kide olursa olsunlar, hangi salâhiyeti haiz bu
lunursa bulunsunlar buradan istemedikleri bir 
kanunun çıkması halinde bu yollara başvurup 
bu açık kapıdan istifadeye çalışacaktır, Parla
mentonun bu bakımdan da haysiyetini koru
mak, icrayı çıkardığımız kanunları tatbik edip 
etmeme bakımından ve denetleme hakkımızı kul
lanmak bakımından da kanun tasarısının reddi 
faydalı olacaktır. 

Biz kanun çıkaracağız, icra tatbikine girme
mek için yetki kanununa dayanıp ikide birde 
daha tatbikatına girmeden «Bunun şu mahzur
ları doğacaktır, bize iki sene daha müsaade 
edin» diyecektir. O zaman Parlamentoda hiç 
konuşulmadan icra, Parlamentoya hâkim olur 
vaziyete düşecektir. Halbuki, Parlamentonun 
üstünde hiçbir makam, merci yoktur, millî ira
de burada tecelli eder. Biz, Parlamentonun 
haysiyetini korumak bakımından, Anayasa yö
nünden ve faydalar yönünden bu kanunun red
di gerektiği kanaatindeyiz. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ederiz. 
Sayın Agun buyurun. 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz, teşekkür ederim 

Sayın Agun. 
Sayın Tığlı buyurun. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın se

natörler ; 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda bu kanun 

sebebiyle olumsuz oy kullanmış bulunduğum 
için evvelâ bunun hesabını vermek maksadı ile, 
sonra Sayın Altan'in konuşmasında geçen bir
kaç noktaya temas etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, bu kanunun 
Anayasaya aykırılığından dolayı reddi kararına 
varmıştır. Ben buna muhalif kaldım. Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun redde mütedair rapo
runun kabul edilmiş olması halinde kanun da 
reddedilmiş olacaktır; ama bir hukukçu ola
rak, hukuk ilminin haysiyetini korumakla 
manen vazifeli bir insan olaxak muhalif oy ver
miş olmanın ciddiyeti ile bir konuşma yapmak 
ihtiyacını duydum. 

1497 sayılı Kanun, 5 ay evvel mer'i olma
sına rağmen niçin uygulanamamış? Veya uy
gulanmamış bulunması doğru değilmiş, şu 
imiş, bu imiş. Bu konuların hesabı burada gö
rülür. Gerçektea idarenin bir teseyyübü varsa, 
o noktadan reddedilebilir V3 idare o noktadan 
ikaz edilmiş olabilir. Buna diyeceğim yok. 
Esasen Anayasa Komisyonu olarak işin bu ta
raflarını düşünmeye ve mütalaa etmeye de 
hakkımız yok. Sadece hakkımız ve vasifemiz; 
bu teklifin Anayasaya aykırı olup olmadığı hu
susunda hukukî bir beyanda bulunmaktır. 

ISayın Altan arkadaşımız diyor ki; »Ana
yasanın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasına 
göre kanun kuvvetinde karamama çıkarıl
masını isteyebilmek için, hangi kanunun or
tadan kaldırıldığının gösterilmesi lâzımdır.» 
Ben de diyorum ki; böyle bir şart yoktur. O 
tâli bir unsurdur. Şay&t kanun kuvvetinde ka
rarname isteyen idare, mer'i bir kanunu orta
dan kaldırmak istiyorsa o zaman kanunun nu
marasını vermek mecburiyetindedir. Burada 
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kanun kuvvetinde kararname isteyen idare şu 
veya bu numaralı kanunun ortadan kaldırıl
masını istemiyor. Böyle bir iddiası yok ki, «Şu 
kanunu ortadan kaldırıyorum» demiş olsun. 
Anayasada böyle bir şart da mevcut değildir. 
Okuyorum : «Çıkarılacak kararnamelerin ama
cı...» Belli, «kapsamı,» O da belli çay meselasi. 
«ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresi
nin...» O da belli «ve yürürlükten kaldırılacak 
kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi... Lâ
zımdır.» Yürürlükten kaldırılacaksa gösteril
mesi lâzım. Kaldırılamayacaksa neyi göstere
cek idare? Yani. kanun kuvvetinde kararna
me çıkarabilmek için mutlaka bir kanunu 
yürürlükten mi kaldırmak lâzımdır? Böyle bir 
hukuk düşüncesi olabilir mi rica ederim? Ya
ni bir kanunu ortadan kaldırmamak kaydıyla 
kanu,n kuvvetinde kararname istenemez mi? 
Ama öyle kararnameler olur ki, yürürlükten 
bir kanunun kaldırılması gerekebilir. O za
man kaldırılacak kanunu gösterir, ama yeni
den çıkarılması, ileride çıkarılması melhuz olan 
bir kanun için şimdiden kanun kuvvetinde 
kararname istiyorsa, hangi kanunu yürürlük
ten kaldırıyorum diyecektir? Benim ittiba et
mediğim nokta budur. 

1497 sayılı Kanun mer'i olmasına rağmen 
uygulanamamış. Niçin uygulanamamış? El
bette Bakan burada teferruatı ile izah edecek
tir. Bu Kanun, 1 milyar liralık özel hukuk 
kaidelerine tabi bir iktisadî Devlet Teşekkülü 
kurmuştur. 1497 sayılı Kanun, türlü müessese
lerden kaynak göstermiştir, türlü emvalin 
devri teslimi mecburiyetini koymuştur, türlü 
makam ve müesseselere idare meclisi âzalığı 
seçme vazifeleri vermiştir. Bütün bu işlerin 
yapılamamış olması veya yapılmamış bulunması 
ayrı bir tenkit konusu olabalir. Belki Bakan
lık bunun mazeretini gösterecek, belki o ten
kite de mahal kalmayacaktır. Ama, «Hangi ka
nunu orta yerden kaldırıyorsun, bunu göster
medin?» diyerek Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez, idare, 1497 sayılı Kanunu muvakka
ten erteleme maksadı ile bu Kanun çay işlerini 
idare eden başka kanunların birçok madde
lerini lâğvetmiş bulunduğundan, 1497 sayılı 
Kanun da uygulanmadığı için çay işleri bu
gün kanunsuz olarak yürümektedir. İdarenin 
düştüğü sıkıntı bu. Hiçbir mevzuata dayan

madan çay işleri yürütülmektedir. Mesuliyet
ten kurtulmak için «Bana, çay işlerini ted
vin edecek eski hükümlerin tatbiki için 1497 
sayılı Kanunun uygulanılmasma kadar yetki 
verinia.» diyor. Anayasaya aykırı diye bir hu
kuk düşüncesiyle bu reddedilemez. Ama, ida
renin teseyyübü vardır, teseyyübünü iddia 
eder, İspat eder o bakımdan reddedebilir veya 
ayrıca idare için bir kovuşturma talebinde Mec
lis azaları bulunabilir. O ayrı konu. 

Anayasaya aykırılığı meselesi emin olunuz 
ki, yarın Büyük Millet Meclisinde iltifat 
görmeyecsktir ve Sayın Altan diyor ki; «Bu 
rapor Parlamentonun haysiyetini kurtaracak
tır.» Bu karlar iddialı olmamalıdır. Meclis 
kabul ederse haysiyetimiz ne olacaktır? Bir de 
onu düşünmelidir. Haysiyetle ilgili mesele de
ğil, hukukî düşünce ile ilgili meseledir. Ben 
şöyle düşünürüm, o böyle düşünür. İhtilaflı 
olabilir. Ben galip gelirim, o galip gelir. Ne 
galip gelen haysiyetini kurtarmış olur, ne 
mağlup olan haysiyetinden olmuş olur. Par
lamentoda böyle iddialar söylenemez. 

«Çıkardığımız kanunların tatbikata kon
ması bakımından bunun reddi İcraî bir mura
kabe olmuş olacaktır.» diyor. Hayır; icra, tek
lifin reddi ile murakabe edilemez, icra tesey-
yübatmdan dolayı soruşturma talebi ile mu
rakabe edilir, Madem ki, ihmali vardır, ko
nuşmalarının zamirinde bu vardır madem ki 
teseyyübatı vardır, madem ki. ihmali vazife 
vardır, 1497 sayılı Kanım uygulanmamıştır; 
o zaman hazırlık soruşturması istenir, icra Di
vanı Âliye sevk edilir. Yoksa, imkân arayan 
icraya, «Beni kanunsuzluktan kurtarın, kısa 
zamanda kanunî mevzuata imkân verin, 
bana yetki verin.» diyen talebin reddi icrayı 
murakabe değil, icrayı mefluç bırakmakta ve 
vazifesini yapmamasına devam etme imkânı ver
mektedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tığlı. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini devam ettirdiğiniz bu tasarı, 

Yüce Heyetinizin üç komisyonnundan ince
lenerek huzurunuza gelmiştir. Evvelâ Anayasa 
yönünden Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
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tetkik etmiştir. Sayın Tığlı arkadaşım huzu
runuza gelip konuşmamış olsa idi, bendeniz 
de huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Anayasa Adalet Komisyonu bu tasarıyı top
lanıp 10 üyesi ile Anayasa yönünden incele
miş, neticede bu tasarının Anayasanın 64 ncü 
maddesi ile bağdaşmadığını görerek o yolda 
karara varmıştır. O toplantıda bulunan sa
yın arkadaşımız muhalif kalmıştır. Oradaki 
fikirlerini huzurunuzda da beyan buyurdular. 
Anayasanın 64 ncü maddesini okuyarak bu ta-
sanınn 64 ncü madde hükümlerine uyduğunu, 
fakat Komisyonun verdiği kararın yerinde ol
madığını beyan buyurdular, ve Anayasanın 
64 ncü maddesinin ikinci fıkrasını okuyarak 
tasan ile karşılaştırdılar. 

Anayasanın 64 ncü maddesinin iknci fık
rasında tespit edilen unsurları teker teker 
gözden geçirecek olursak görürüz ki, bu fık
ranın sonunda meriyetten kaldırılan bir ka
nundan bahsedilmektedir. 

Arkadaşımız kendi fikrine göre «Bir ka
nun meriyetten kaldırılmaca da olur.» diyorlar. 
Şimdi, yetki kanununımda şu şu şu... unsur
lar bulunacaktır. Bunlardan herhangi birisinin 
olmaması halinde bu yetki tasansmm Ana
yasaya aykınlığı kendiliğinden ortaya çıkacak
tır. Şimdi izin verirseniz bir defa daha oku
yalım. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, 
belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararnameler çıkarmak yetkisi verebi
lir.» Verebilir. «Yetki veren kanunda, çıkanla-
cak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkele
riyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürür
lükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça 
gösterilmesi...» emredilmektedir. 

Biz tasanyı Anayasa ve Adalet Komisyonu 
olarak uzun uzun inceledik ve gördük ki, bu 
fıkranın 5 unsurundan birisi tasanda mevcut 
değildir değerli arkadaşlarım. Hangi unsur o? 
«yürürlükten kaldırılacak kanun hükümleri» 
Fıkra, «alıkça gösterilecek» diyor. 

Tasan, mevcut 1497 sayılı Kanunun deva
mını sağlamak için huzurunuza getirilmiştir. 
Eğer tasarıda, 1497 sayılı Kanunu kaldırın 
denmiş olsaydı, o zaman Sayın Tığlı arkada
şımla beraber olacaktık ve huzurunuza da böy
le gelmeyecektik. 

Şimdi, hem 1497 sayılı Kanun meriyette bu
lunacak, hem de kanun hükmündeki bir karar
name ile bu kanunun tatbikini sağlayacağız. 
Mevcut bir kanunu kararname ile tatbik etme 
imkânını, bu tasarı ile vermemiz mümkün değil 
değerli arkadaşlanm. Bir mevzuda hem kanun 
olacak hem de kararname olacak. E, meriyette 
bulunan bir kanun varken, bu kanunun tatbi
katını bir kararname ile sağlayacağız dendiği 
takdirde, böyle bir yetkinin verilmesi Anayasa
nın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasına aylan 
düşmektedir. 

1497 sayılı Kanun niye tatbik edildi edil
medi, Anayasa ve Adalet Komisyonu olarak 
bizi alâkadar etmez değerli arkadaşlanm. Bizi 
alâkadar eden husus," tamamen, Anayasanın 
64 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm
dür. Bu hükümleri tetkik eden Komisyonumuz, 
getirilen tasarıda kaldırılacak her hangi bir 
kanunun açklanmaması sebebiyle tasarıyı Ana
yasaya aykırı bulmuştur. 

Nitekim 657 sayılı Personel Kanununun tat
bikatını kolaylaştıracak ve yapacak olan bir 
yetki kanunu daha evvelce huzurunuzdan çık
tı. Orada gördüğünüz gibi, 657 sayılı Kanunun 
yetmiş altı tane maddesi meriyetten kaldırıl
makta idi. Tabiî bu kanun huzurunuzdan müs
pet istikamette müzakeresi yapılarak geçmiş
tir. Bizim Anayasa ve Adalet Komisyonu ola
rak kanaatimiz, Anayasanın 64 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasındaki, kararname yetkisini veren 
kanunun getireceği unsurlar arasında bir ek
siklik olduğudur. Bu sebeple huzurunuza, Ko
misyon olarak ret kararı ile geldik. 

Bunu arz etmek üzere geldiğim huzurunuz
dan ayrılırken, Yüce Heyetinizi saygıyle selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Tığlı, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA TÎĞLI (Sakarya) — Muhterem 

senatörler; 
Sayın Ucuzal arkadaşım söz almamış olsay

dı, tekrar huzurunuzu işgal etmeyecektim. 
Sayın Ucuzal arkadaşım; «Bu tasan 1497 

sayılı Kanunun uygulanmasını hedef almıştır» 
diyor. Hayır arkadaşlar, tasarı açık, 1497 sayılı 
Kanun uygulanıncaya kadar, eskisi gibi idare 
edilmesini istiyor; yani 1497 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırdığı kanunlardaki çay hüküm
lerini ihya etmek istiyor. Tamamen ters. 
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Bir kararname ortadan kaldırılacak bir ka
nunu hedef alır. Bu, bir kanunu ortadan kaldır
mayı hedef almadığı gibi, mer'i kanunu uygu
lamayı heıdef almıştır» diyor. Bu tamamen ters 
bir mütalaadır. Hükümet, 1497 sayılı Kanunu 
uygulamak için bu kararnameyi istemiyor, aksi
ne 1497 sayılı Kanunun lâğvettiği çaya müteal
lik olan diğer kanun hükümlerinin ihyasını isti
yor. Anlaşamadığımız nokta bu; anlatamadığı
mız nokta da bu. 

Sonra, Anayasanın ilgili maddesini okudu
lar. O madde öyle izah edilmez sevgili arkadaş
larım. Mesele şu; eğer kanun kuvvetinde karar
name şayet bir kanunun da ortadan kaldırılma
sını isterse, onu da gösterir diyor. O manada 
anlaşılır ve mutlaka kanun kuvvetinde bir ka
rarname çıkarmak için, mer'i bir kanunu orta
dan kaldırmak şart değildir. Melhuz, müstakbe-
len melhuz bir kanunu şimdiden yürürlüğe koy
mak için istenebilir. Bilhassa amaç da odur, 
normal fikir de odur. Bir kanunu ortadan kal
dırmak için esasen kararname istenemez, nor
mal değil; ama fevkalâde ahval olur, derhal bir 
kanunu ortadan kaldırmak icabedebilir. O ayrı. 
Ama normal düşünce, yeni ihtiyaçlara cevap 
vermek için yeniden çıkarılması lâzımgelen; 
fakat uzun bir tetkikat mahsulü olması icabe-
den müstakbel kanun yerine bir kararname ile 
kanun kuvvetinde kararname çıkarılmaya ihti-
yacolabilir. Yoksa, mutlaka kanun kuvvetinde 
bir kararname isteyebilmek için bir kanunu or
tadan kaldırmak şart değildir ve hukuken böy
le düşünülemez. Benim iddiam budur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tığlı. 
Buyurun Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; 

İkinci defa söz almak mecburiyetinde kal
dığım için özür dilerim. 

Sayın arkadaşım Tığlı meseleyi başka açı
dan ele aldı. Şimdi hukukçu olmaya hacat yok. 
Çıkan üç arkadaş da hukukçu olarak karşınız
da bulunuyoruz; fakat efkârı umumiyede oldu
ğu gibi hukukçular bir meseleyi her tarafa çe
kiyorlar, bizim fikirlerimizde tereddüt hâsıl edi
yorlar diye bir husus yine hatıra gelebilir; ama 
ben Sayın Tığlı'nın fikrinde değilim. Çünkü 
bir hukuk kaidesini tefsir ederken, o kaidenin 

esbabı mucibesine, getiriliş sebeplerine ve tat
bikatta ne gibi noksanlıklar olabilir, tatbik 
edildiği zaman ne gibi hususlardan dolayı ak-
sayabilir, bunlara bakmak ve bu arada da o 
kanunun bir fıkrasını değil bütün fıkralarını 
da nazarı itibara almak lâzımdır. 

Bu açıdan hareket ederek Anayasanın diğer 
fıkralarını da ele alırsak, Sayın Tığlı'nın be-
yanlarındaki bazı hususları tavzih etmiş oluruz. 
Çünkü kendileri : «Bir kanunu ortadan kaldır
mak için kararname istenemez» diyor. Biz böy
le bir iddiada bulunmadık, Sayın Ömer Ucuzal 
da bulunmadı, Anayasada zaten böyle bir şey 
de yok. 

Anayasa, bir kanunla, kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi veriyor; yani biz bura
dan bu kanunu çıkarmak suretiyle Bakanlar 
Kuruluna kararname çıkarma yetkisi vereceğiz. 
Dolayısıyle, kararname çıkarma yetki kanunu
nun içinde, bir kanunun ortadan kaldırılması 
hükmünü, bir kanunla kaldırmış olacağız. Dola
yısıyle, Bakanlar Kurulu Anayasanın 64 ncü 
maddesinin diğer fıkralarındaki, kararname. 
çıktıktan sonra derhal tatbikata geçme imkân
larını sağlama hususunu, temin etmiş buluna
cak. 

Şimdi biz böyle yapmayıp da, Anayasanın 
64 ncü maddesinin ikinci fıkrasında unsur ola
rak gösterdiğimiz «... kaldırılacak kanun hü
kümlerinin açıkça gösterilmesi...» hükmünü bu
rada vazetmezsek ve bu yetki kanunu ile böyle 
bir hüküm vazetmezsek, Bakanlar Kurulu ka
rarname çıkardığı zaman, eğer mevcut kanun
larda bu kararnamenin aksine, kararnamenin 
getirdiği hükümlerin dışında ve onu cerh edici 
hükümler varsa Bakanlar Kurulu kendi karar
namesini değil, kanunun o maddesini tatbik et
meye mecburdur. Arkadaşım bunun aksini söy
leyebilir mi? Bir kanun var, meriyetten kalk
mamış; fakat biz yetki kanunu ile hangi hük
mün kalkacağını yetki olarak vermemişiz Ba
kanlar Kuruluna, öyle ise Bakanlar Kurulu tat
bikatta hangisini öne alacak; kararnameyi mi, 
kanunu mu? Bunu izhar etsinler demokratik sis
temde. Bunu izah etsinler. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — İzah ede
yim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
NAHÎT ALTAN (Devamla) — Esasta bu 

memleketi icra mı idare eder, yoksa Parlamen-
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to mu? Parlamento namına her husus icra edi
lir. Parlamentonun çıkardığı kanunlarla Hükü
met vazife alır. Parlamentonun gösterdiği yol
larda ancak hükümet vazife deruhte edebilir. 
Biz bura/dan kanun çıkaracağız, bu çıkardığı
mız kanun iptal edilmediği müddetçe kararna
me ile kanunu yok edemezsiniz. Anayasanın 
64 ncü maddesinin bu fıkrasında ne diyor? Bir 
hüküm getireceksiniz; öyle bir hüküm getire
ceksiniz ki, kanunun hangi maddesinin tatbik 
edilmeyeceğini sarahatle bildireceksiniz. Bu 
yetki kanununda; yani diğer bir kanunla iptal 
edilmiş olacak, dolayısı ile hukukta, tatbikatta 
açık bir saha bulunacak. Bu sahada âcil tedbir 
almak için bir kararnameyi Bakanlar Kurulu' 
getirecek, tatbike girecek; fakat bunu tatbike 
girerken bile yine Resmî Gazetede ilân edildiği 
andan itibaren ertesi günü derhal buraya bildi
rilecek. Eğer bunu da biz kabul etmezsek, dola
yısı ile Bakanlar Kurulu Kararnamesini kabul 
etmediğimiz için, otomatik olarak o hüküm ken
diliğinden yok olmuş olacak. 

Anayasanın 64 ncü maddesini okuyorum : 
«Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayım

landıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, ka
rarnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki 
bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî 
Gazetede yayınlandıkları gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan kararnameler, Anayasanın 
ve yasama meclislerinin içtüzüklerinin kanun
ların görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, 
ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda di
ğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ive
dilikle görüşülüp karara bağlanır.» 

Ben demin bu usule dokunmadım. Nihayet 
bir tekerrürden ibarettir. Komisyonların, ivedi
likle ve öncelikle bu kanun tasarısının görüşül
mesi için karar almalarına lüzum yoktu; Ana
yasanın emredici hükmü idi. O da alındı. 

Sonra devam ediyor; 
«Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Mil

let Meclisine sunulmayan kararnameler, bu ta
rihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedi
len kararnameler bu kararın Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar» diyor. 
Bunun manası, yani, eğer bu kararnamenin 
içinde Parlamentonun tasvibetmeyeceği hüküm-
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ler varsa veyahutta acilen tatbikine girdiğin bu 
kararnameyi yayımlandığı gün Büyük Millet 
Meclisine sunmazsan kendiliğinden yok oluyor. 
Parlamentonun çıkardığı bir kanun bu şekilde 
bir hükme muhatap olamaz. Parlamento yürür
lük tarihini tespit ettiği andan itibaren yürür; 
ama kararname için bu şartı koymuş. Ne diyor? 
«Parlamentonun denetimindedir. Parlamento
nun son sözü söyleyeceğini hatırından çıkarma 
Ey Bakanlar Kurulu, sen lâyüsel değilsin. Sa
na bu kararname çıkarma yetkisini veriyorum; 
ama istediğini yapamazsın.» Manası bu... Bun
ları arkadaşımın nasıl tefsir edip de, hukukî 
yönden bu şekilde bir neticeye vardığını anla
mak mümkün değil. 

Esasen biz burada bir muharebe, bir maç, 
bir müsabaka da yakmıyoruz. Galip gelen hay
siyetli yahut galip gelmeyen haysiyetsiz olur
muş... Biz böyle bir iddiada bulunmadık. Parla
mentonun haysiyeti mevzuu başkadır, galibiyet 
mağlubiyet mevzuu başkadır. «Efendim, biz bu
rada galip geldik..» dediler. Aynı tabiri burada 
kullandınız. 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir anlaşmazlık 
oldu her halde, bir dakikanızı istirham edece
ğim. Ben de anlayamamıştım. Siz her halde «Bu 
tarzda çıkarsa Palramentonun haysiyeti mese
lesidir» diye ifade etmişseniz; Sayın Tığlı, 
«Böyle düşünmeyenler, yani bizim gibi düşün-
meyenler haysiyetli düşünmüyor» gibi bir ma
naya aldı. Onun için her halde bir anlaşmazlık 
var. Ne o öyle ifade etmek istedi, ne de zatıâli-
nizin ifadesi öyle. Bu mevzuu burada uzatma
yalım. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Benim ge
rekçem şu idi: «Burada bir kanun çıkarmışız; 
bu kanun 18 . 12 . 1971 tarihli Resmî Gazetede 
ilân olunmuş. (Meriyete girdiği tarih de odur.) 
Bu durumda bir ay sonra, yani 18 . 1 . 1972 ta
rihinde derhal bu tasarı Hükümet tarafından 
Meclislere sunulmuş. Bu tasarının bir de ha
zırlık safhası var. öyle ise hazırlık safhasını 
da daha öne alırsanız, bir ay bile geçmeden; 
yani Bakanlar Kurulu daha bu işin tatbikatına 
girmeden, (ki 1497 sayılı Kanun Bakanlar Ku
rulunu vazifeli kılmış) mahzurları varmış, 
hemen hazırlanmışlar, derhal bize sevk etmiş
ler, bu bakımdan bir direniş vardır» dedim. 
Bu direniş Parlamentonun haysiyeti meselesi 
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haline geliyor. Evvelâ Parlamento burada şu
nu demelidir: «Ben bir kanun çıkardım, bu 
kanunu evvelâ tatbik et, tatbikatını göreyim, 
seni denetleme hakkını elde edeyim, ondan son
ra sen tatbik edemediğin hususları getir, bu
rada tekrar görüşelim.» Mevzu budur. Yoksa, 
burada çıkan kanundan dolayı aleyhte rey ve
ren veya lehte rey veren şahısların haysiyeti 
bahis konusu değildir. Elbette bir fikir müna
kaşasına giriyoruz, oylama ile netice hallola
caktır. Oylanmış ve Parlamentonun kenldi fik
rini belli etmiş olduğu bir kanunda Parlamen
to elbette hakkını korumak mecburiyetindedir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altan. 
Sayın Tığlı, buyurunuz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın ar
kadaşlar, yine anlaşamadığımız noktaya dönü
yorum. 

Sayın Altan diyor ki; «1497 sayılı Kanun 
ıner'i iken, bu kanuna aykırı kanun çıkarıla
maz.» Birinci konuşmalarında dediler ki; «Bu 
teklif, 1497 sayılı Kanunun ertelenme teklifi
dir.» Şimdi, bir kudret, bir kanunu ortadan 
kaldırmak için yetki alabilecek, o kanunu erte
lemek için alamayacak neticesi çıkar. Halbuki 
erteleme ihdardan ehvendir. 

Şimdi idare, teklifinde hata ettiği gibi, 
Parlamento da hata edebilir. Mutlaka bir ka
nun çıkınca, «Ne için uygulamadın, uygula
man lâzımdı» denemez. 1497 sayılı Kanun bir 
milyar liralık sermaye vazetmiştir. Sayın Al
tan, bu parayı nereden bulacaktır, cevap ve
rebilir mi? Kolay mı bulunacaktır? Bu para 
bulunmadıkça 1497 sayılı Kanunu tatbik ede
bilir misiniz? Elbette edemezsiniz. Ama Par
lamento bulunur kanaatine varmış, ilerde bulu
rum zannetmiş, bulamamış olabilir. Birtakım 
emval satmalacaktır, devir muamelesi yapacak
tır, yeniden emval alacaktır, umum müdür
lük binaları alacaktır. Yapamamışsa, yaptıra-
mamışsa mutlaka çay işleri kanunsuz mu ida
re edilecektir? Hükümet, «1497 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesi için şart olan unsurla
rı tamamlayıncaya kadar bu, Kanunun çay 
işleri ile ilgili olarak lâğvettiği kanunları ihya 
edeceğim» diyor. Mesele bu. Bu kadar sarih. 
«1497 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi için, 

gerek bir milyar lirayı bulmak, gerek 10 - 15 
tane idare meclisi âzası seçmek, gerek gayri-
menkuller, binalar, dâireler tesis etmek, bul
mak ve yaptırmak işlerini bitirinceye kadar, 
bu Kanunun çay işleri ile ilgili olarak lâğvet
tiği kanunları ihya ederek çay işlerini yürüte
ceğim» diyor. Talep bu. Bu kadar açık ve 
Anayasaya bu kadar uygun bir teklif. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tığlı. 
Sayın Ağanoğlu, buyurunuz. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trazon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Hükümetin bir yetki kanunu ile karşı kar-
sıyayız. Bu kanuna bizim Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz itiraz etmiştir, Bütçe Komis
yonu da itiraz etmiştir. Sebep? 1497 sayılı 
Oay Kurumu Kanunu noksan çıkmıştır. Bu, 
diğer kanunlara benzemiyor. Bir yeni müesse
seye vücut veren bir kanun. Kanun çıktığı ta
rihte yürürlüğe girer; ama ortada müessese 
yok. Noksanlık burada. Kanun çıktığı tarihte 
yürürlüğe girer; ama hangi müessese bunu yü
rütecek?.. O halde kanundaki noksanlıkları te
lâfi için ne yapmalı? Kanun iki Meclisten de 
çıkmış. Komisyonlarda çetin münakaşalar ol
muş; ama geçmişte hata etmişiz. Bunu kabul 
etmek durumundayız. Kanun noksan çıkmış. 
Çıktığı andan itibaren yürürlüğe giriyor, orta
da müessese yok. Halbuki çıktığı andan itiba
ren, çay işlerini yürüten Tekel Genel Müdür
lüğü bu vazifeleri artık yapamaz duruma gel
miştir. Tekel Genel Müdürlüğünün hiç bir yet
kisi kalmıyor. Buyurun diyor; kanun çıktı, 
yürürlüğe girdi, bu işleri kim devralacaksa 
alsın... 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, zatiâliniz Ko
misyon raporunun lehinde misiniz, alejrtıinde 
misiniz?,. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Lehindeyim Sayın Başkan, Komisyon raporunun 
altında imzam var. Yani reddini kabul etmişim. 

Hükümet 1 maddelik, 2 maddelik bir kanun 
tasarısı getirerek 1497 sayılı Kanunun noksa
nını telâfi ettirecekti. Hükümet, «1497 sayılı 
Kanunun emrettiği müesseseyi Tekel Genel 
Müdürlüğü veya başka bir müessese kuracak
tır. Bu müessese kurulup işleri devralmcaya 
kadar çay işlerini, bugüne kadar olduğu gibi, 

— 715 — 



C. Senatosu B : 67 15 . 6 . 1972 O : 1 

Tekel Genel Müdürlüğü yürütecektir.» diye bu 
kadar kısa bir kanun tasarısı ile gelse idi dava 
halledilecekti. Bu yapılmamıştır, 1497 sayılı 
Kanunun uygulanmasını kararnamelerle yapmak 
üzere bir yeni yetki kanunu istenmiştir. Müna
kaşa ettiğimiz işin bu tarafıdır. 

Şimdi, bu yeni yetki kanunu, 1497 sayılı 
Kanunun aslında birtakım değişiklikler yap
mak temayülündedir. Bu ise, bir tarafta bir 
aslî kanun, bir tarafta kanunla yetki alınarak 
kararnamelerle bu kanunu tadil eder mahiyette 
icraatta bulunmak. Bizim Anayasaya ve Ada
let Komisyonumuz bu noktaya dokunmuş; Büt
çe Komisyonu da bu noktaya dokunmuştur. 

Halen ortada müşkül bir durum var; Tekel 
Genel Müdürlüğü yetkisiz olarak bu işleri yürü
tüyor. 1497 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bir 
kanundur ama, uygulanamıyor. Bir kanun uy
gulanamıyor, bir tarafta bir müessese yetkisiz 
olarak öteden beri yaptığı işleri yapmaya devam 
ediyor. Bu ne kadar devam edebilir?.. Araştır
dık, Komisyonda yetkililerden izahat aldık. 
Tekel Genel Müdürlüğü sorumluları diyor ki; 
«Bizim bünyemizde çay işlerini yürüten bir mü
dürlük yoktur. Bünyemizde bir kısım yoktur 
ki, bunu derhal ayıralım, kanunun istediği ku
rumun çekirdeğini teşkil etsin. Biz çay işlerini 
kendi bünyemizde, sağdan soldan memurlar ayı
rarak yürütüyorduk, müstakil bir hüviyeti 
yoktu. Halbuki kanun çıkmıştır, işleri devrala
caktır, ama kanunun emretiği müessese kurul
mamıştır. O halde bu müesseseyi kuracak bir 
yetkinin verilmesi lâzımdır. Bu müessese ku
ruluncaya kadar da bu işleri ben yürüteceksem, 
bana bir yetki tanınması lâzımdır. Bu hukukî 
boşluğun ortadan kaldırılması lâzımdır.» 

Benim naçizane temennim; Hükümetin bu 
yetki kanununda ısrar etmemesi, çok kısa 
zamanda, 1497 sayılı Kanunun eksiklilkerind ta
mamlayacak 1, 2 maddelik bir kanun tasarısını 
Meclise getirmesi lâzımdır. 

Yıllardır çay işleri, Tekelin bütün gayretleri
ne, bütün imkânlarını kullanmasına rağmen, 
derli toplu yürütülebilen bir iş değildir. Her yıl 
daha çok büyüyen, külfeti artan bir memleket 
meselesi, iktisadî, sosyal bir mesele olarak de
vam edip gitmektedir. Çay Kurumu bu büyük 
işe çare bulacak bir müessesedir. Bunun biran 
evvel kurulmasını temenni ediyoruz. Ama, bir 

yeni müessesenin kuruluşu aylar alır. Bu mü
essesenin, hiç değilse 1972 yılı sonuna kadar 
teşkilâtını tamamlayarak, 1973 yılı başında iş-
4eri devralması ve Tekel Genel Müdürlüğünün 
bu çok külfetli, bütün gayretlerine rağmen, bü
tün icaplarına cevap veremediği bu işleri yeni 
müesseseye devretmesi gerekir. 

Benim istirhamım; Hükümetin, bu yetki iste
ğini geri alarak kısa birkaç maddelik bir kanun 
tasarısı ile 1497 sayılı Kanunun noksanlarını 
tamamlamasıdır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağan-

oğlu. 
Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Yetki için gelen bu kanunun Senato komis
yonlarında maruz kaldığı müşkülâtı gören Hü
kümetin derhal bunu geri alması icabederdi. 
Çünkü, Bütçe Komisyonunda muhalif olan aza
lar ile Anayasa Komisyonunda muhalif olan aza
ların toplamı büyük bir yekûn tuttuğu halde, 
sadece Tarım Komisyonunda ekseriyetle kabul 
edilmiş bir tasarı olarak geliyor. 

Bu muhalefetin hikmeti vücudu açık. Bizim 
rejimimize göre, kanun çıkarma yetkisi teşriî 
Meclislerindir. Bu itibarla Meclisler yetkisini 
başka makamlara veremz. Ancak, çok istisnaî 
hallerde gecikmesinde mahzur olan hallerde ve 
memleket için çok mühim olan sahalarda bazan 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini 
idareye verir. Niçin verir?.. Çünkü, kanun çı
karmak için lâzımgelen bütün formalitelere ri
ayet edilirse zararlı olur. Bu takdirde verilir. 

Şimdi bir kanun çıkarmışız, idare bu kanunu 
uzun müddet geçtiği halde tatbik edememiş. 
Teşkilâtta bazı noksanlıklar varmış da, onun 
için kanunu tatbik etmemiş. Bu yüzden şimdi 
kararname ile eski kanunu tatbik için yetki isti
yor. Sayın Tığlı burada «Efendim, bunun se
bebi vardır. Yeni çıkan kanunun tatbiki için 
milyonlar ister, milyarlar ister, Hükümet bu 
parayı, nereden bulur» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun çıktığı va
kit ne masraf gerekiyorsa idare bunu düşünür. 
Bir kanun çıkarken ne kadar masraf olacağını 
idare bilir. Kanun çıktıktan sonra, «Efendim, 
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ben bu masraf arı karşılayamıyorum, kanunu 
tatbik edemiyorum» diyemez. Masrafın çokluğu, 
kanunun tatbik edilmemesi için de bir sebep 
olamas. 

Diğer taraftan, eğer kanunun tatbikatında 
müşkülât varsa, eğer masrafı gerektiren haller 
varsa, bunun çaresi başka şeydir. Gelinir, Mec
lise denir ki; «Bu yolda bu noksanı telâfi etmek 
için bir kanun çıkarın ve>ra yetki verin.» Ama, 
hiç bir vakit denmez ki, «Efendim, bu çıkardı
ğınız kanunu ben iki senedir tatbik edemedim, 
bunun için bana eski kanunu tatbik etmek için 
yetki verin...» Bu, kanun kuvvetinde kararna
me çıkarmak müessesesinin mefhumu ile kabili 
telif değildir. Bu, ne demektir? Çıkan kanunun 
muayyen müddet tatbik edilmemesi için, gecik
tirmek için yetkidir. Bir kanunun tatbik edil
memesi için, yeni çıkarılan son kanunun tatbik 
edilmeyerek eski kanunun tatbikine devam et
mek için kararname çıksın denmez. Tehir için 
gelinir, denir ki; bu kanunun tatbikini bir sene 
geciktirelim... Bunu anlarım. Ama, eski kanu
nu tatbik için kararname istiyorum demek ol
maz. 

Bu itibarla, bu şekilde bir tatbikat kanun 
kuvvetinde kararname çıkarmak müessesesini 
dejenere eder. Bu yüzden buna göz yumulma-
ması lâzımdır. Kanun kuvvetinde kararname 
çıkarmanın şartları çok ağır olmalı, çok mühim 
olmalı ki, Meclis bu yetkisini çok istisnaî hal
lerde, çok kısa vadelerle, şartlarla idareye vere
bilmen. Başka türlü bu şekilde bir kanunun 
geri bırakılmadı için kanun kuvvetinde kararna
me istemek, ne kanun kuvvetinde kararname mü
essesesine, ne de Anayasanın ruhune uygun de
ğildir. Bu itibarla Anayasa ve Adalet ve Büt
çe Komisyonunun reddi hakkındaki kararlarına 
iltifat buyurularak, reddine karar verilmesini 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
men. 

Bir yeterlik önergesi var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

103 S. Sayılı tasarı üzerindeki müzakerele
rin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Âlâeddm Yılnıaztürk 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğdo Milletvekili) — Söz istiyorum 
Bayın Başkan. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı Sa
yın Haydar Özalp, buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Biz yetki istemek üzere huzurunuza geldik. 
Tabiî bunu verip vermemek takdiri Yüce Sena
tonundur, bunun üzerinde durmayacağım, duru
mu izah edeceğim. Yalnız bir mesele üzerinde 
biraz durmak isterim. 

Bir değerli, arkadaşını bizim yetki isteme
miz meselesini Parlamentonun haysiyeti ile bir
leştirmeye kalktı. Bu, beni son derece üzdü. En 
az o değerli arkadaşım kadar ben de Parlamen
tonun haysiyetinde çok titizimdir. Titiz olma
mız nedeni iledir ki, tatbik sahasını bir ay için
de kuramadığımız bir kanunun tekrar Yüksek 
Meclislerden bir yetki ile bazı noksanlıklarının 
tamamlanmasını istemişizdir. Bunun kadar Par
lamentonun haysiyetini istemenin başka bir şe
yi olabilir mi acaba diye rlüşünüdüm ve bir ça
re bulamadım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
leri zamanında Meclislerden çıkarılmış, fakat 
hâlâ daha tatbikata, konmamış yüzlerce kanun 
var değerli arkadaşlarım. Bunlar dururken; ben 
Hükümet üyesi olarak bir noksanlığı görmüşüm 
ve Hükümet olarak bunu Yüce Meclislere getir
mişiz. Ama hatalı olabilir, Anayasaya uymayan 
kısımları olabilir; elbette olmadığı zaman bu dü
zelebilir; fakat Meclisin haysiyeti ile bu şekilde 
bağdaştırmak bu işi ufak görmek doğrusu çok 
üzdü beni. Bu bakımdan, bu noktanın açıklığa 
kavuşmasını VP arkadaşım kadar Parlamentonun 
haysiyetini düşündüğümüzü de ifade etmekte 
beni mazur görün arkadaşlarım. Bunu bahset
meden geçemeyeceğim. 

Ne yapmışız değerli arkadaşlarım? 1924 yılın
da 407 sayılı Kanunla çay işleri ele alınmış ve 
1949 yılında da 5433 sayılı Kanuna bir hüküm 
konmuş, bu hükümde Tekel Genel Müdürlüğüne 
çay işlerinin idaresi verilmiş. O gün, bu gündür 
çay meseleleri dev gibi büyümüş, fakat buna mu
kabil Tekel idaresinin elinde çay bir sığıntı ha
linde, hakikaten organize olmadan bugüne ka
dar yürütülmüş. Yalnız şurasını ifade edeyim ki, 
bugüne kadar yürütülen bu çay meselesinde za-
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C. Senatosu B : 67 

man saman hamleler yapılmıştır. Fabrikalar ya
pılmış, cayın gelişmesi için teşvik tedbirleri alın
mış. bir saman büyük mikyasta çay ithal eden 
Türkiye, çay ihraç etme yoluna kadar gitmiş, 
ama bunun içinde bazı noksanlıklarımız da ol
muş. Yalnız, değerli arkadaşımın burada verdi
ği misal kadar acaip şekilde olmamıştır bu, «50 
bin ton çay denize dökülmüştür,» dedi. öyle 
değil değerli arkadaşlarım. Çayı denize döküyo
ruz ve bu senelerce devam eder gelir. Tekel ida
resi çayın kalitesini bozmamak için işleyemediği 
bir lasını çayı bugüne kadar denizlere döküyor, 
ama dökülen çay her sene bir miktar azalmak 
suretiyle devam ederse, idare icraatında iyi bir 
yola gitmiş demektir. Gec*m sena dökülen çay 
10 bin tondu, bu sene dökülen çay 4 bin tondur 
sevgili arkadaşlarım. Bunda en büyük amil, 
hava şartlarının iyi gitmesi, 4 fabrikanın daha 
devreye girme-'', ve orada hizmet veren değerli 
arkadaşların büyük bir başarı iîe bu işi yürüt
mesinden ibarettir. Yani bir misal verirken, 
ekstrem uçları gösterirken, işi idarenin bu ssne-
ki icraatını yanlış yaptığı, doğru yaptığı mese
lesine getirmek bence hatalıdır. İcra yürüyor 
değerli arkadaşlarım. Eğer icranın hesabını 
Yüksek Parlamento benden soracaksa, bunu ra
hatlıkla burada izah ederim ve bunun münakaşa
sını yaparım, Ama, eğer burada şu kanunun 
müzakeresini yapacaksak bu noksanlıklarımızın 
burada ifadesi gerekirdi. Fakat burada kalkıp 
da icranın hesabını da katmak suretiyle mev
zuun başka bir yene dökülmesine benim gönlüm 
üzüldü. 

Benim de bu mevzuda değerli arkadaşlarıma 
takdim edeceğim bası meseleler var. Ben de şu
nu ifade etmek isterim. Bu kanun teklifini bir 
değerli arkadaşımız Meclislere getirdi ve haki
katen Ankara'da merkezinin kurulması öngörül
müştü, Yüksek Mecliste öyle öngörmüştü. Sena
to bunu değiştirdi, Meclis tekrar uydu ve Bize' 
de kurulmasını öngördü. Ama, bu işin idarecisi 
olarak, benim de üzerinde titizlikle durmam 
ieabeden bazı noktalar var. Her şeyden evvel 
büyük mesuliyet taşıyoruz sevgili arkadaşlarım. 
Bir taraftan çayı denize döküyoruz diye sıkın
tısından bahsedeceğiz, öbür taraftan disipline 
etmek için kanun çıkartacağız ve disipline ede
ceğimiz çayın Genel Müdürlüğünü götürüp Rize' i 
ye koyacağız; bundan da çok büyük bir şey [ 
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bekleyeceğiz, bunu da arkadaşım burada pole
mik mevzuu yapacak... Yok böylesine müsaade. 
Müsaade edin de Çay Genel Müdürlüğü kurma 
meselesini bir polemik mevzuu yapmayalım ve 
bundan siyasî bazı faydalanma yollarına gitme
yelim. Bu, son derece üzüntü verici bir şey olur, 
bu bakımdan bu yola gitmeden bu sakıncadan 
biran evvel sıyrılmak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, biz ne istemişiz?. Bu 
kanun 29 ncu maddesine göre yayım gününde 
yürürlüğe girmişti. Halbuki 440 sayılı iktisadî 
Devlet Teşekkülleri Kanununun geçici 5 nci 
maddesine göre, yayım ile yürrülük arasında 
bir intikal devresi bırakılmak gerekiyor. 1497 
sayılı Kanunda bu yoktu ve kanun, 1 nci mad
desinde kurulmuştur, deniliyordu. Bu durumda 
hemen bir tadil teklifi ile yürürlük süresini 
uzatmak düşünülebilirdi; fakat böyle bir tadil
de kurulmuştur denen ve fakat gerçekte mev-
cudoîmayan kurumun faaliyete geçmesine ye
terli olmayacaktı. Çünkü, 1497 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi ısrarlı ikazlara rağmen, 440 sa
yılı Kanunun hükmüne aykırı olarak düzenlen
miş, Çay Kurumu idare Meclisine, Türkiye Zi
raat Odaları Birliğinden konan bir üyeye rağ
men, ekicilerden de iki üyenin bulunması ve bu 
üyeleri Çay Üreticileri Yardımlaşma Koopera
tifleri kuracakları Kooperatifler Birliğinin seç
mesi hüküm altına alınmıştı. Halbuki henüz bir 
birlik kurulmamıştır. Bugüne kadar harcanan 
türlü gayretlere rağmen halen de kurulamamış
tır ve idare meclisinin eksik üye ile kurulması 
halinde alacağı kararların hukukî değeri tartış
ma ve ihtilâf konusu oldu. 

Bu konular üzerinde çalışırken 1497 sayılı 
Kanundaki bazı süreler de gecikiyordu. Meselâ, 
geçici 4 ncü maddeye göre; çay bahçe sahiple
ri yürürlük gününden itibaren üç ay içinde 
bağlı bulundukları fabrikalara beyanname ver
mek zorunda idiler. Aksi halde yeniden çay bah
çesi kurmak isteyenlerin durumuna düşecekler
di. Halbuki çay kurumu faaliyete geçmemiş ve 
beyannameleri alacak makamlar teşekkül etme
mişti. Bu gibi süreleri de uzatmak gerekiyordu. 
Bu hal karsısında, hemen bir genel müdürün 
tayini ile kurumu faaliyete geçirmek gerektiği 
düşüncesi akla gelebilir. Fakat Çay Kurumu 
çok özelliği olan bir kurumdur. Çünkü, 440 sa
yılı Kanuna göre kurulması gereken Çay Kuru-
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mu birçok diğer iktisadî Devlet Teşekküllerin
de olduğu gibi tamamen yeniden meydana geti
rilecek bir kuruluş olmayacaktır. 1497 sayılı 
Kanuna göre mahallindeki çay fabrikalarının, 
müdürlerine kadar olan teşkilât ve personel ay
nen ve otomatikman çay kurumuna intikal ede
cek, Bakanlığımıza bir umum müdürle, iki 
umum müdür muavini tayin olunacak, umum 
müdür ve fabrikalar müdürleri arasındaki idarî 
işler müdürlüğü, hukuk müşavirliği, teftiş heye
ti reisliği, muhasebe müdürlüğü, levazım mü
dürlüğü, işletme müdürlüğü gibi sevk ve idare 
teşkilâtı ise yeniden kurulacaktır. Yani Çay Ku
rumu öteki iktisadî Devlet Teşekkülleri gibi, 
ya tamamen yeniden kurulmak veya eski bir 
teşkilâta yeni bir umum müdür atanmak sure
tiyle çabucak ve kolaylıkla kurulacak bir ku
rum değildir. 

Diğer taraftan, bu çok karışık organizasyo
nun yapılması sırasında çay işlerinin hiç aksa
tılmadan yürütülmesi de bir zaruretti. Bu işleri 
aksamadan yürütecek olan sevk ve idare meka
nizması ise, tamamen Tekel Genel Müdürlüğü
ne aittir ve Çay Kurumuna bir umum müdür 
tayin edilip faaliyete geçtiği anda, Tekel Genel 
Müdürlüğünün şu anda çay işlerine ve özellik
le yaş çay yaprağı alım ve fabrikasyon işlerini 
sevk ve idare eden elemanlarını yetkisiz kıla
rak, otomatikman Tekel Genel Müdürlüğündeki 
görevlerine döneceklerdir. Tekel Genel Müdür
lüğünün geniş teşkilâtı ile yapılmakta olan çay 
satışları da tamamen durmak zorundadır. 

Yukarda arz olunan ve daha da artırılması 
mümkün bulunan türlü müşkülât ve kanunî im
kânsızlıklar sebebi ile 1497 sayılı Kanunun sa
dece yürürlük süresini uzatmak için bir kanun 
teklifi yapmak yerine, bütün bu aksaklıkları 
gidererek Çay Kurumu kanununun biran önce 
eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak için 
yetki kanunu yoluna başvurmayı zarurî gördük 
ve Anayasanın 64 ncü maddesine tam uygun bir 
şekilde hazırlanan tasarıyı Yüksek Meclise sun
duk. 

Bir taraftan Çay Kurumunun tezelden ku
rulmasını, bir taraftan da çay işlerinin yürütül
mesini sağlayacak olan yetki kanun tasarısı ilk 
olarak Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda 
görüşüldü. Meclis Anayasa Komisyonu tasarı
yı Anayasaya uygun bulup kabul etmekle bera

ber, 1 nci «Amaç» maddesini, «ilke ve kapsam» 
maddelerindeki hükümlerin tamamını içine ala-
eak kadar çok mufassal bularak kısalttı, küçük 
bir madde haline getirdi. Meclis Tarım, Bütçe 
ve Plan komisyonları ile Meclis, Genel Kurulun
da Hükümet tasarısını Meclis Anayasa Komis
yonunun düzenlediği şekilde aynen kabul edip, 
geçirdi, Senatoya gönderildi. Senato Anayasa 
Komisyonu, Meclis Anayasa Komisyonunca kısa 
şekilde düzenlenen birinci «Amaç» maddesini 
Anayasaya aykırı buldu. Fakat bu metni değiş
tirip, düzeltme yoluna gitmeyerek, Hükümet 
tasarısını olduğu gibi reddetti. Senato Tarım 
Komisyonu ise uzun inceleme ve tartışmalar so
nunda Meclisten gelen metnin Anayasaya aykı
rı olmadığına karar verdi ve aynen kabul etti. 

Senato Bütçe ve Plan Komisyonu bir başka 
açıdan konuyu ele alarak, bir yetki kanunu tek
lifinde bulunabilmek için, önce asıl kanun uy
gulanması gerektiğini, bu uygulama sonunda 
aksaklıklar meydana çıkınca yetki kanunu tek
lifinde bulunabileceğini ileri sürmekte ve bu 
bakımdan tasarıyı reddetmektedir. 

Biz, Hükümet olarak, doğacak aksaklıkları 
peşinen görerek ve doğacak aksaklıkların hâsıl 
edeceği zararları önlemek isteyerek bu yetki ka
nunu tasarısını huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
NAHiT ALTAN (Çanakkale) — Sual sor

mak istiyorum. . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Efendim, 
Sayın bakan şu konuşmasında ve açıklamaların
dan sonra şu ciheti (Komisyonda da kendileri
ne sordum) sormak istiyorum: Şu kanun çık
tıktan sonra, şu kanunun tatbikatı bakımından 
neye teşebbüs etmişlerdir? Yani 1497 sayılı Ka
nun meriyete girdikten sonra bir umum müdür 
tayininden devir - teslim işlerinden yani bahis 
mevzuu olan işlerden hangisine teşebbüs etmiş
lerdir? 6 ay geçtiği halde bunlara neden teves
sül edilmemiştir? 

BAŞKAN — Saym Altan, ben, sorunuzu ko
nu ile ilgili görmüyorum efendim. 

NAHiT ALTAN (Çanakkale) — Peki efen
dim. 
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BAŞKAN — Lütfen bunun tartışmasına gir
meyelim. 

Efendim, şimdi başka söz isteyen yok. 
Kifayet önergesini oylamaya koymuyorum. 

Sayın Bakan konuşitular, Komisyon söz istemi
yor. 

Şimdi açık oylama yapacağız. Ancak, oyla
mayı izah ediyorum. 

Bütçe ve Plan Komisyonu, son komisyon 
olarak üzerinde durmuş ve Millet Meclisinden. 
gelen tasarıyı reddetmiştir. Şimdi Komisyon ra
poru üzerimde oylama yapılacaktır. Beyaz oy, 
Komisyon raporunu kabul, yani metni ret. Kır
mızı oy, Komisyon raporunu ret, yani metni 
kabul. Çekinser de çekinser. Bu tarzda arkadaş
larımız kanaatlerini belirteceklerdir. 

Şimdi kupaların dolaştırılmasını ve muhte
rem arkadaşlarımın oylarını kullanmalarını is
tirham ediyorum. 

I I Î . — 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At alay'in, son beş yıl içinde açılan ve kullanı
lan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmada
ki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması is
teyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın üye? Yok. Sayın Ba
kan? Yok. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At al ay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

BAŞKAN — Sayın üye? Yok. Sayın Hükü
met? Yok. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) 

BAŞKAN — Sayın üye? Yok. Sayın Komis
yon? Yoklar. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

O. MECDi AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. Maddelere geçilmesini oylama
dınız. 

BAŞKAN — Elbette, eğer Komisyonun ra -
poru reddedilirse, maddelerin müzakeresine ge
çeceğiz. Eğer Komisyonun raporu kabul edilir
se, o zaman maddelere geçmeyeceğiz, reddedil
miş olacak metin. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, 120 nci maddeye göre açık oylamaya lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylamaya geç
tik. Çünkü Meclis açık oylama ile bize havale 
etmiştir. Biz de açık oylama ile yapacağız. 
Çünkü, Meclisten gelen metnin aleyhinde bir 
karar alınma ihtimali kuvvetli olduğundan da
ha muhkem bir neticeye varmak için açık oyla
ma yapılacaktır. 

Oylama devam ederken gündemin diğer 
maddelerine geçiyorum. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ham di Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Sayın üye? Yok. Sayın Hükü
met? Yok. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

BAŞKAN — Sayın üye? Burada. Hükümet? 
Yok. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (MUM Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 



C. Senatosu B : 67 15 6 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı ve sözcüsü 
bulunmadığından raporun müzakeresine geçe-
miyoruz. Bu da gelecek birleşime kalmıştır. 

Böylelikle oylama muamelesinin 
oruz. 

sonucunu 

Oyunu kullanmayan sayın üye? Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir, lütfen kupaları getiriniz. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sa

yılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı
nın açık oylamasına 61 üye oy kullanmış, 53 
kabul, 8 ret oyu çıkmıştır. Nisap temin edile
mediğinden gelecek Birleşimde oylama tekrar
lanacaktır. 

20 . 6 . 1972 Sah günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-
di Agun'un, Esenboğa Hava Limanında yapılan 
aramaya dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kam Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı (7/53) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12 . 5 . 1972 günü Esenboğa Hava Meyda
nından 512 sefer sayılı uçakla Trabzon'a hare
ket etmek üzere uçağa bindikten sonra beni 
aramaya gelen bir komser muavini ve bir baş-
komsere hüviyetimi gösterip dokunulmazlığı
mın bulunduğunu bildirerek kendimi aratma
yınca o halde uçak hareket etmez kaptan pilot 
böyle istiyor şimdi anons yaptıracak diyerek 
gittikleri ve biraz sonra da gerçekten uçaktan 
yolcuların inmesi için anons yapıldığı görülmüş
tür. 

Beni yolculara uçağın seferine mani gibi 
göstermek suretiyle yolcuların husumetine ma
ruz bırakacak duruma düşüren ve polisin do
kunulmazlığım sefbebiyle arama teşebbüslerinin 
mümkün olamaması nedeni ile seyahat hürriye
timi bu suretle tehıdiideden huzurumu ve doku
nulmazlığımı ihlâl eden kaptan pilot hakkında 
Ulaştırma Bakanlığının düşüncelerinin yazılı 
olarak bana verilmesine tavassutlarınızı saygı 
ile arz ederim. 17 . 5 . 1972 

Mecdi Agun 
Rize Senatörü 

T. C. 12 . 6 . 1972 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SHD: GtF. 1/HSS -1876 - 7400 
Konu : Sayın Mecdi Agun'un önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
ilgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter

liği 23 . 5 . 1972 gün ve 14692 - 561 - 7/53 sayı
lı yaaı. 

ilgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Cum
huriyet Senatosu Rize Üyesi Mecdi Agun'un, 
12 . 5 . 1972 günü TK - 512 sefer sayılı uçakta
ki seyahati esnasında yapılan arama ile alâkalı 
olarak soru önergesi incelenmiş ve gerekli ce
vap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
Ekler : Ek. 2 (önerge cevabı) 
Dağıtım : Cumhuriyet Senatosu Gtenel Sek

reterliğine Bilgi : Başbakanlığa. 
Cevap : 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mecdi 

Agun'un, 12 . 5 . 1972 günü TK - 512 sefer sa
yılı uçaktaki seyahati esnasında yapılan arama 
ile alâkalı olarak durum tahkik edilmiştir. 

Mevcut işletme talimatları gereğinde alınan 
güvenlik tedbirlerine göre bütün yolcular aran-
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madan, bagajlar kontrol edilmeden uçakların 
meydan emniyet teşkilâtı tarafından serbest bı
rakılamayacağı malûmlarıdır. 

Uluslararası sivil havacılık talimatlarına 
g'öre uçak kaptanına, emniyet mülâhazası ile, 

her türlü arama ve araştırma yapmak hususun
da muhtariyet tanınmıştır. 

Yapılan aramada, zaman zaman şüphe uyan
dırmayan şahısların bagaj ve ceplerine patlayı
cı maddelerin tethişçi unsurlar tarafından ko
nulabileceği geçmiş tecrübelere göre kuvvetli 
bir ihtimal olarak belirmektedir. 

ı ı 
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6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uyg-ulaması için alınacak tedbirlerle ilgi
li Yetki Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 

[Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

TABİİ ÜYE 
Sami Küçük 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 61 

Kabul edenler : 53 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyaıılar 11-3 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süerson 

MABDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

Y 
KARS 

Ziya Ayrım 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

[Reddedenler] 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SIVAS 

Hüseyin öztürk 

[Oya katîlmıyanlar] 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

i Reşat Zaloğlu 
URFA 

Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Fahri Korutürk 

Sezai O'Kan 
Fahrî özdilek 
Mehmet Özgüneş (B. 
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Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 

(t. Â.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülesz 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ha'tuııoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtikı BaykaJ 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım fcıebeyli 

srvAs 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhattin Babüroğlu 
(B.) 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim i 
(Başbakan) 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 
Bahrive ücok 

[A ç ı k il y e lik Ur] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Bsk. S. üyeler 5 

Yektin 
»>-©<»*•— • * • •>• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

67 NCİ BİRLEŞİMİ 

15 . 6 .1972 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar- is
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — >6 . 12 .1971 tarih Ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Milet 
Meclisi : 1/596; Cumhuriyet Senatosu ; 1/74) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü- . 
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu; 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575 e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

P> - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 11 I f i l 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | U ü 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygu
lanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 1/596; C. Senatosu : 1/74) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 529) 

3Iillet 31eclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5118 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gere
ğince öncelik ve ivediliMe görüşülerek açık oyla kabul edilen, 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

'Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 24 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20 . 4 . 1972 tarihli ve 75 nci Birleşimlerinde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmişti?. (Millet Meclisi S. Sayısı ; 529) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 1 . 1972 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1374/514 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 18 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu 
Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
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GEPıEKÇE 

1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun yürürlüğe girmeısiiyle, çaya ait hültün işlerin bu Iknırumun 
kurulmasını derpiş ettiği Kurum tarafından yürütülmesi gerekmekte, bugüne kadar çay işlerini 
yürütmekte olan Tekel Genel Müdürlüğünün bu alandaki yetkileri yeni kuruluşa devredilerek 
sona ermiş bulunmaktadır. Yeni Kurumun kurulması ise, geçici bir hazırlık dönemine ihtiyaç 
gösterdiğinden ve özellikle 1497 saydı Kanunun 10 ncu maddesine göre, kurulacak Yönetim Ku
ruluna iki üye verecek olan (Çay Üreticileri Yardımlaşma Kooperatiflerinin kuracakları Koopera
tifler Birliğinin) henüz kurulmamış olmasından, Çay Kurumunun tam olarak kurulmasına kadar 
geçecek zaman içinde, çay işlerinin aksamaması için Tekel İdaresinin eskisi gibi ve aynı yetkiler
le çay işlerini idaresi gerekmektedir. 1 nci maddenin (a) fıkrasında bu husus belirtilmiştir. 

Çay Kurumunun kurulup, faaliyete geçmesine kadar, çay işlerinin Tekel İdaresince ve Çay Ku
rumuna intikal edecek olan Çay Araştırma Enstitüsü işlerinin Tarım Bakanlığınca aksatılmadan 
yürütülmesi için, kuruluş hazırlıklarının Ankara'da yapılmasının da daha kolay ve daha hızlı ola
bileceği düşünülmüştür. 1 nci maddenin (b) fıkrasında bu husus belirtilmiştir. 

Kuruluş hazırlıkları sırasında,- 1497 sayılı Kanunda belirtilen bazı süreler de geçebileceğinden, 
bu sürelerin geçmiş olmasından ötürü işlerin aksamaması ve vatandaşların da zarara uğramaması 
gerekmektedir. Meselâ; 1497 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre, çay bahçelerinin sahip
leri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ncü ayın sonuna kadar birer dilekçe ile bölgele
rindeki fabrikalara başvurmak zorundadırlar. Yeni Kurumun kuruluş hazırlıklarının uzaması ha
linde, bu sürenin geçmesi ve bu yüzden vatandaşların zarara uğraması muhtemel olduğundan 
(çünkü geçici 4 ncü maddenin son fıkrasına göre. süresinde başvurmayanlar yeniden çay bahçesi 
kurmak isteyenler hakkındaki işleme tabi olurlar ve aynı kanunun 25 nci maddesi gereğince 
ruhsat almak, aksi halde para cezası vermek zorunda kalırlar,) bu zararı önlemek: için de 1 nci 
maddenin (c) fıkrası düzenlenmiştir. 1 nci maddenin (d) fıkrası ayrıca gerekçeye lüzum göstermi-
yecek kadar acıktır. 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 16 . 5 . 1972 
Esas No. : 1/74 
Karar No. : 2 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulaıı Millet Mc ol isinin 20 . 4 . 1972 tarihli 75 nci Birleşimimle 
Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla kabul edilen 
«6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu'Kanununun uyuglanması için alınacak tedbirlerle 
ilgili yetki kanunu tasarısı» Komisyonumuzun 1 6 . 5 . 1972 tarihHi toplantısında Gümrük ve Te
kel Bakanı ve diğer Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarınım genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair Bakan ve temsilcile
rin verdiği t a m alayı cı bilgiler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş olduğunidan adı ge
çen kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul cdülen şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkauılığa »aygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü Bu Kanunda Sözcü Kâtip 
Karış Çanakfcalo -, Elâzığ Gümüşane 

T. Z. Aıjrtm Muhalifim S. Tlazerdağlt Muhalifim 
N. Alimi A. Cilâra 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 103) 
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Rize Urfa Antalya Tabiî Üye 
Muhalifim şerhim ilişiktir H. O rai J/. Pırıltı S. Küçük 

O. M. Agun 
Kocaeli 

İT. İsmen 

Muhalefet Şehri 

Bu yetki hasarlısının1 şevki içim gösterilen gerekçede isııadolunaaı hususlar varit değildir. 
Filhakika; gerekçeyi okuduğumuzda tasarının sev>ki için dört husus ileri sürülmektedir. Bunlar; 

1. Kurumun tenkilinin bir hazırlık dönemine ihtiyaç gösterdiği. 
2. Çay üretiidileri yardımlaşma kooperatiflerinin kuracakları birliklerin Yönetim Kuru

luna verecekleri iki üyeyi seçjmemiş olmaları. 
3. Kuruluş hazırlıklarınım An'kara'da yürütülmesinin daha kolay ve hızlı olabileceği. 
4. 1497 sayılı Kanaınunf geçici 4 ncü mfa'cMesİ gereğince çay bahçesine sahibolaınlarun bah

çelerini Kanunun yürürlük tarihinden itibaren :> ay zarfınida müesseselere bildirmeleri ve 
Umum Müdürlükten ruhsatname almaları aksi h alide cezaya çarpltırılaeakllarıdır. 

Demekki, Kurumun! teşkilinin bir süıleye muhtaç bulunması, Yönetim Kurallıma müstah
silin üye verebilm'esi, hazırlıkların Ankara'da yürütülmesi, çay bahçe sahiplerinin cezaya çarp
tı rılmamıalıafrı için bu yetıki tasarısı getirilmiş bulunuyor. Gerekçede böyle ya zilidir. 

Simidi bu hususları ayrı ayrı gözden geçirelim; 
Birincisi; Kuru'mun teşkilinin bir süreye m uhtac olması ve Kanunda ise böyle bir süre, 

gösterilmemiş olması yetkiyi gerektirmez. Çünkü yapıllimaisı teşkil edilmesi netice alınması bir 
süreye muhltaeollduğu hailde Kanunda o süre gösterilmemiş ise hukıitkun umumî esasları cari 
•olur buna göre süre, ımıünasip «üre demektir. O işin yapılması için mıümasip süre verilmiş, kabul 
edilir. Binaenaleyh bu sebebe istinaden yetki istemjesiıne lüzum yoktur. 

İkincisi; çay üreticileri kooperatiflerimin Yönetimi Kuruluna üye seçmemiş olmalarımla ge
lince, cay kooperatifleri hususî hukuk hükümüerine göre 'kurulmuş şirketlerdir. Bunlanıı üye 
vermemeleri bir kanun kuruluşunu önlemez. Eğer önleyeceğini vieya durduracağımı ikaibul eder_ 
seJk husulsî bir şirketin iradesini 'kanun vazıınınn iradesinin üstüne çıkarmış oluruz. Kanu-; 
nun yürürlüğe kotomıası veya komıiılamasını bu şirketlerin iradesine tabi kınamış oluruz. 
Böyle bir hülküm ve mana kanunda mevcut değildir. Şu hailde bu sebep de yeltkti kanunu için 
sebep ve gerekçe teşkil edemez. 

Üçtünıcülsü; kuruluş hazırlıMarınur Ankara id a yapılmasının kolay olacağı sebebine gelince, 
bu da amılaş'ill'maz. Zîra Kanun, Kurum, bir umumi mlüdür, iki umum müdür muavini, dokuzj 
yönlerini kurulu üyesinden teşekkül eder diyor. Ye taibiî ayrıca miktarı kâfi müdür ve me
mur lâzımldır. Bunlar teşekkülün. perısiouel kısmı dır. Teşekkülün bir de aynî vasıtaları olacaktır. 
<Bina, masa, (sandalye, dolaplar, v. s. '.umum müdür ve muavini erinin ve mtemurlarm 
da tayini birer tayini tasarrufudur. Bakanlığın zatişleri müdürlüğü bunları bilir ve 
yapar. Usûlüne göre yapar. Bu kimseler Ankara'da da işe başlayacak olsa muamele aynıdır, 
Rizelde de işe başlayacak olsa yine muamele ayinidir. Ankara'da işe başlayacak diye hususî, 
ve ayrı bir muamele yapılacak değildir. Bu muamelelerde biçibir zorluk yoktur. Aynî vasılta-
la'ra gelince Ankara'da da. bir bina kiralanacaktır miüdür ve memurları için' masa sandalye 
ve mahallî vasıtalar lalımacaktır. Rizıelde ele böyfle olacaktır. Aksine eğer bunlar Ankara'da hazır
lanırsa bir mahzur 'doğacaktır. Bunların bir de Rize'ye şevki gerekecektir. Asıl güçlük bu 
olacağı gibi Ankara'da kiralanan bina da bir (m eşele olacaktır. Binaenaleyh bir sebep de yerimde 
bir sebep değildir. 

Dörldümicüsülne gelince; Kamunun geçici 4 ncü ma'dklasi çay bahçesi sahiplerinin bu kuirumram 
müeSsseselierine ve fabrikalarıma müracaatı ve ruhlsatniamienin Umumi Müdürlük! tarafımdan, ve-
ri'l'mesini emıretmiştir. UmUım Müdürlük kurulmadığına göre müstahsil içim böyle bir endişe mev
cut değildir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 103) 
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Arz ektiğim bu seherlerle gerekçe varidolm adnğıııidan yetki tasarısı da muallakta' kalır, 
kendiliğinden düşer ve binaenaleyh reddi gerekir. Bu sebeple muhalif kaldığımı arz ederim. > 

Diğer taraftan Anayasa ve Adalet Komisyonu bu tasarının Anayasaya aykırı olduğunu ve 
bu sebeple redidi gerektiğini kabul eylesmilştir. 

Varidolniiadığınıı arz ettiğim bu gerekmeler varidolsa bile yetki kanunu tasarısı Anaya
saya ayları ollâuğunidan evvelemirde Anayasa bıakı/mından reddi gerekir. 

Bu sebeplerle muhalif olduğumu arz ederim. 
Rize Senatörü 

Osman Mecdi Ağım 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 
ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Kanunla kurulan Çay Kurumunun fiilen 
faaliyete geçmesine kadar, çay işlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyle Bakanlar Kurulu 
kanun hükmünde kararname çıkarmaya yetkilidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulunun bu kanuna göre çıkaracağı kararnameler ile; 
a) Tekel Grenel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığının 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Kanun

dan önceki yetkilerle çay işlerini yürütmelerini sağlar. 
b) Kurumun fiilen faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkları Ankara'da yaptırabilir. 
c) Çay Kurumu Kanununun geçici 1, geçici 3 ve geçici 4 ncü maddelerinde yazılı süreleri, 

kurumun fiilen faaliyete başladığı tarihten itibaren 6 ayı geçmemek üzere yeteri kadar uzatabilir. 
Ayrıca kurumun fiilen faaliyete geçmesine kadar devir işlemlerini erteleyebilir. 

Meler : 

MADDE 3. — Bu yetki kanununa göre çıkarılacak kararnameler: 
a) Çay işlerinin yürütülmesinde aksamaya meydan vermemek, 
b) Kanunda yazılı sürelerin geçmesi sebebiyle hak sahiplerinin mutazarrır olmalarını önle

mek, 
c) Çay Kurumunun, kanundaki amaçlara göre fiilen ve bir an önce faaliyete geçmesini sağ

lamak, 
İlkelerini göz önünde bulundurur. 

Yetki kullenıma süresi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulu bu kanuna dayanarak kararnameler çıkarma yetkisini, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanabilir. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 103) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 4 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/74 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Nisan 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 21 Nisan 1972 tarihli ve 5118 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 4 Mayıs 1972 tarihli Birleşiminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasan, 6 . 12 . 1971 tarihli ve 1497 sayılı Kanunla kumlan Çay Kurumunun fiilen faaliyete 
geçmesine kadar, çay işlerinin aksamadan yürütülmesi aımacuyle Bakanlar Kuruluma kamun hük
münde kararname koyabilme yetkisi verilmesini öngörmektedir. 

Tasan Komisyonumuzca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sa
yılı Kanunla değiştirilen 64 ncü maddesinin - esasları - ve - esprisi - gözetilerek inıcelenimiş ve tar
tışılmıştır. 

Anayasamızın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasının hükmü aynen şöyledir: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde 

kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin ama
cı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun hüküm
lerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla verilmiş 
olduğunun belirtilmesi lâzımdır.» 

İşbu 64 ncü maddenin gerekçesinin - giriş - ve - kapsam ve ilkeleriyle kullanma süresine - iliş
kin «a» fıkrasında da şu açıklamalar yer almıştır: 

«Parlamenter rejimlerde, kanun yapmanın belli usullere uyulmak zorunluluğu sebebiyle, bir 
zaman aldığı ve gecikmeler meydana getirdiği bir gerçektir. Değişen iktisadî ve sosyal şartların 
gereği olarak, bazı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş Dev
let anlayışının tabiî bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anayasamızın 5 nci maddesi hükmünü bozmamak ve her halde önceden yasama meclislerince 
esasları bir kanunla tespit olunan sınırlar içerisinde kalmak kaydıyle Hükümete kanun hükmün
de kararnameler çıkarma yetkisinin verilmesi ve bu yetkiyi düzenleyen hükmün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin genel olarak görev ve yetkilerini belirleyen 64 ncü maddesine eklenmesi uygun 
görülmüştür. 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir «Yetki Kanunu» ile belli konularda Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilecektir. Yetki Kanununda çıkarılacak karar
namelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırıla
cak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi gerekir.» 

Arz edilen Anayasa hükmü ve kanun koyucunun bu hükme esas açıklamaları gözetildiğinde 
her yetki kanunu için şu kuralların varlığının şart olduğu görülür. 

a) Yetki veren kanun, Anayasanın 5 nci maddesinde yer alan ve yasama yetkisinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine aidolduğuna ve bu yetkinin devredilemeyeceğine dair temel ilkeyi 
zedelemeyici ve muhafaza edici olmalıdır. 

b) Yetki veren kanun, sosyal ve ekonomik şartların gereği olarak, - gecikmesinde sakınca 
görülebilecek - hallerde söz konusu olmalıdır. 

c)' Yetki veren kanun, kanun hükmündeki kararnamenin - alanını ve sınırlarını açıkça-be
lirtici nitelikte olmalıdır. 
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d) Yetki veren kanun, çıkartılacak kararnamelerin - amacı - kapsamı - ilkeleri - kullanma sü
resi - ve - yürürlükten kaldırılacak kanun hükümleri yönlerinden - acık hükümler getirici - olma
lıdır. 

e) Yetki veren kanun, bütün bu kuralları topluca ihtiva etmiş olmalıdır. 
Komisyonu muzun görüşmelerine konu olan tasarı ise. «6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku

rumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı» ismi ile anıl
dığı halde, tasarının «amaç» matlapb 1 nei maddesinde ifade edildiği üzere, çeşitli nedenlerle fii
len faaliyete geçirilemeycn Cay Kurumunun, fiilen faaliyete geçirilmesine kadar çay işlerinin eski
den olduğu şekilde yürütülebilmesi için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde Kararname koya
bilme yetkisi tanınmasını öngörmekte yani. bir başka deyişle, yürürlükte bulunan Tay Kuruma Ka
nununun uygulanmasının ertelenmesini gerçekleştirici bir nitelik taşımakta olup, yukarıda arz edi
len ve her yetki kanununda yor almaları zorunlu olan Anayasa kurallarını ihtiva etmemektedir. 

Komisyonumuz, 9 Temmuz 1971 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının C4 neü 
maddesinde 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişiklik sonucu tesis olunan - Kanun 
Hükmünde Kararname - müessesesinin bizzat Anayasa tarafından emredilen kurallara uygun hazır
lanmamış bulunan ve amacı, itibarı ile Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki verilmesi için - geçici bir 
sebep ve normal kanun yolunun uygulanmaması için ivedi bir durum - gösteremeyen tasarıyı be
nimsememiş ve tümü itibarı ile reddedilmesini karar altına almıştır. 

Çay işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere konulan, G . 12 . 1971 tarihli ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun, çeşitli nedenlerle uygulanamamasma rağmen bu kanun kapsamına giren işlerin 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yüriitülegelmekte olduğunu gösteren Komisyonumuz, söz 
konusu «Cay Kurumu Kanunu» mm uygulanmasının ertelenmesini gerektirecek bir durumun söz ko
nusu olması takdirinde Hükümetin, normal kanun yolunu takip ederek adı geçen 6 Aralık 1971 ta
rihli ve 1497 sayılı Kanuna madde eklenmesi, yahut mevcut maddelerinde değişiklik yapılması için 
teklif getirmesini temenni etmiş ve bu yoldaki uygulamanın Türkiye Büyük Millet Meclisince mut
laka desteklenerek Hükümete yardım edileceğine dair inancını da açıklamakta yarar görmüştür. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Samsun Eskişehir Ağrı Ankara 

Refet Renderi Ömer Ucuza! Salih Türkmen Turhan Kaparilı 

Bursa Mardin Rize 
Şeref Kayalar Abdurrahman Bayar Osman Mecdi A c/un 

Sakarya 
Muhalifim. Zira Çay Kurumunun kurulamaınasm-
dan doğan boşluk, çay alım ve satımını askıda bıra
kır ki, bunun yaratacağı zarar ölçüsüz olur ve ida

reyi çaresiz bırakır. 
Mustafa Tığlı 

Tokat Tabii Üye 
Zihni Betil Mucip Atalrft 
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TARIM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 
ilgili Yetki kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 8 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/74 31 . 5 . 1972 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gere
ğince öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun- uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı, Ko
misyonumuzun 31 Mayıs 1971 tarihli 24 ncü Birleşiminde ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, 6 . 12 . 1971 tarihli ve 1497 sayılı Kanunla kn-ulan Çay Kurumunun fiilen faaliyete 
geçmesine kadar çay işlerinin ve alınacak tedbirlerin aksamadan yürütülmesi amacıyle Bakanlar 
Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisi verilmesini öngörmektedir. 

Sözü edilen kanun tasarısı, komisyonumuzda, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun raporunda da ileri sürülen fikir ve mütalaalar ışığında incelenmiş ve bu paralelde 
öncelikle, tasarının Anayasaya aykırı olup olmadığı hususu tartışılmıştır. Bu cümleden olarak 
tasarı özellikle, amaç yönünden eleştirilmiş ve bunun Anayasanın yeni 64 neti maddesinde belir
tilmiş bulunan hususa uygunluğu tartışılmıştır. 

Anayasanın 64 ncü maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna, belli konularda k>f-
nun hükmünde kararname çıkarmak yetkisi verilmiştir. Yetki kanununda, çıkarılacak kararna
melerin amacının, kapsamının ve ilkelerinin belirtilmesi lâzımdır. 

Bu yetki ya henüz Yasama Organınca düzenlenmemiş belli bir konunun bu usulle tanzimi ya, 
da Meclislerden çıkmış bir kanunun uygulanmayindan meydana gelen aksaklıkların düzeltilmesi 
için verilebilir. Bu ikinci şık da Meclislerce kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan kanunun bir sü
re uygulanması ve bundan, düzeltilmesi yasama faaliyetinin uzun prosedürünü beklemeye taham
mülü olmayan, bazı aksaklıkların meydana gelmiş bulunması lâzımdır. 

Oysa ki 18 . 12 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1497 sayılı Cay Kurumu Kanunu he
nüz uygulanıp geçici maddelerin öngördüğü süreler içinde bazı aksaklıkların belirip belirmeyeee-
ği ve bunların yine bu maddelerde belirtilen süreler içinde ek bir kanunla giderilip giderilmeye
ceği beklenilmeden, kanunun yayımından bir ay sonra Yetki kanununun şevki, 
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Anayasanın yeni 64 ncü maddesine göre Yetki Kanununda belirtilmesi gereken amaç, görüşü

len tasarıda kanunun uygulanmasından doğabilecek muhtemel aksaklıkları peşin bir hükümle 
öngörmekten ibaret bulunmuştur. Oysa ki, bunun 1479 sayılı Kanun uygulanmadan tespiti ola
nağı yoktur. Nitekim bu alanda ilk uygulama olan «Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yetki 
Kanunu» 1327 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun birbuçuk yıla yakın bir süre uygulanmasından ortaya çıkan belli 
aksaklıkları gidermek maksadıyla çıkarılmış, yani amaç bünyedeki prensip aksaklıklarının uygu
lamada kesin olarak meydana çıkmasından husule gelmiştir. 

Genel gerekçede Cay Kurumunun teşkilinin geçici bir hazırlık dönemine ihtiyaç gösterdiği 
belirtilmiştir. Geçici maddeler, personel, araç, gereç ve bina devri hususunda kesin hükümler 
koymuş ve altı aylık bir süre tanımıştır. Zorluk, sadece kanunun 10 ncu maddesinin öngördüğü 
Kurum Yönetim Kurulunun teşkilinin gerektireceği süreden ibaret ise bunun Yetki Kanunundan 
ziyade bir ek kanunla sağlanması mümkün görülmektedir. Esasen 10 ncu maddenin öngördüğü 
yönetim kurulunun teşkili fazla bir zamana ihtiyat gösterecek nitelitke değildir. Eğer gerek
çede işaret edildiği gibi, Çay Üreticileri Yardımlaşma kooperatiflerinin kuracakları kooperatif
ler birliği henüz kurulmamışsa bunun da ek kanunla düzeltilmesi mümkündür. 

Gerekçede belirtilen halkın mutazarrır olmasının önlenmesi hususu esasen tasarının Komisyo
numuzda gündeme alındığı tarihte, geçici 4 ncü maddenin öngördüğü üç aylık süre geçmiş bu
lunduğundan, kanun hükmünde kararname ile mümkün görülmemiştir. 

Bu suretle tasarının amacının belirsiz bulunmuş olması, 
Sebepleriyle kanun tasarısı Anayasaya aykırı görülerek tümü reddedilmiştir. 
Anayasanın değişik 64 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince öncelik ve ivedilikle görüşül

mek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F . Atayurt 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Malatya 

N. Ahyurt 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 

Kütahya 
İ, E, Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Başkanvekili 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Ankara 
İ< Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Ordu 
B. S, Bajyk»! 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Sözcü 
Afyon Karalhi&ar 

M. K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Bu Tasarıda Sözcü 

Y. Köker 

Kocaeli 
L. Tofeoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Münhaldir 
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