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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısr üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Maliye Bakanlığı ve 
Gelir bütçeleri kabul olundu. 
Bütçe kanunu tasarısının maddeleri onaylanarak, 

tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonunda ka
bul olunduğu bildirildi. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Parlamen
tosundan iadei ziyaret maksadıyle bir heyet davet edil
mesinin; 

Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının, Pakistan'a 
vaki davetlerine icabet olunmasının; 

Bulgaristan Parlamentosundan iadei ziyaret mak
sadıyle bir heyet davet edilmesinin ve 

Vaki davet dolayısıyle Millet Meclisi Başkanının 
riyasetinde bir Parlamento heyetimizin Yugoslavya' 
yi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna dair Müşte
rek Başkanlık Divanı kararlarına ait Başkanlık tezke
releri kabul olundu. 

C. H. P ., A. P. ve Millî Birlik Grupları başkan
lıklarının, Genel Kurulun çalışmalarına iki Birleşim 
ara vermesine dair önergeleri kabul olundu. 

25 . 2 . 1975 Salı günü saat ,15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,10'da son verildi. 

Başkan 
Tekin Arı burun 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Başkanvekili 
Mehmet Unaldı 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri CannoJat 

II GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 2/187; C, Senatosu : 1/329) (S. Sayısı : 
442) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 2 . 1975) 

2. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sırasında 
korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/144; C Senatosu : 1/303) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1975) 

3. — Cenazelerin nakli anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/127); (C. Senatosu : 1/304) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1975) 

4. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/192; (C. 
Senatosu : 1/330) (S. Sayısı ; 445) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1975) 

5. — 633 sayılı Diyanet İşlen Başkanlığı Kuruluş 
ve G'jrevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/150; (C. Senatosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) 
(Dağıtma tarifi : 2! . 2 . 1975) 

6. — Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/149; C. 
Senatosu : i,331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1975) 

7. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Ttanıtma-komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/153; 
C. Senatosu : 1/300) (S. Sayısı : 448) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 2 . 1975) 

8. —• Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-
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ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/160; C. Senatosu : 1/298) (S. Sayısı : 
449) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

9. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması 
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının, uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 
1/297) (S. Sayısı 450) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

10. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a)" bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/181; C. Senatosu : 1/312) 
(S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

11. — «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971, 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 
1/306) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

12. — «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı 
Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/146; C. Senatosu : 1/305) (S. Sayı
sı : 453) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu). Hiisamettiu Çelebi (Cumhurhaşkanmca S. Ü.) 

BAŞKAN — 36 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

1. ~ 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 13.2. 1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 
1/324) (S. Sayısı : 441) (1) 

(1) 441 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna eklidir, 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; bugün Anayasanın 64 ncü maddesi mucibince, 
çok önemli olan bir kanun tasarısını öncelik ve ive
dilikle müzakere edeceğiz. Bu arada gündem dışı söz 
isteyen sayın üyeler vardır. Gündem dışı söz isteyen 
sayın üyeler de çok kalabalıktır. Bu husustaki ricala
rını ve isteklerini is'af edemeyeceğim. Bunun için 
doğrudan doğruya gündeme geçeceğiz ve 441 sıra sa
yılı kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
başlayacağız. 

Yalnız, müzakerelere başlamadan evvel Sayın Sır
rı Atalay'm usul hakkında bir önergesi vardır, onu 
okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmesi istenen, 11 ve 12 sayılı yasa gücün

deki kararnameler ile ilgili tasarının Cumhuriyet Se
natosunda görüşülmesi Anayasa ve hukuk kuralları 
karşısında mümkün değildir. 

Görüşülmeye mahal yoktur. 
Anayasanın 84 ncü maddesi, Yasama Organları 

Başkan ve Başkanvekillerinin üyesi bulundukları si
yasî partilerin veya siyasî parti gruplarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinde veya dışındaki faaliyet
lerine katılamayacaklarını açıkça hükme bağlamıştır. 
Anayasanın bu temel kuralı hiç bir yoruma açık ol
mayacak kadar kesindir. 

Bir Başkanvekili, siyasî bir partinin yasama orga
nı içinde ve dışında hiç bir görev alamaz, bir faaliyet
te bulunamaz. 

Bir Başkanvekili Anayasanın bu temel kurallarına 
rağmen mensubu olduğu siyasî partinin belli bir ka
demesinde görev alır ve bütün uyanlara rağmen par
ti içinde her çeşit parti faaliyetini kapsayan, görevini 
yürüten ve yasama organı Başkanvekilliğini de devam 
ettirir ve Başkanvekili olarak yasama organına baş
kanlık ederse, Anayasanın, belli ve kesin yasağına 
rağmen, hukukî durum ne olur? Başkanvekiîleri, Hü
kümet üyeleri gibi gensoru ile değiştirilemez, istifaya 
zorlanamaz, yahut görevlerine son verilemez. Böyle 
olunca Anayasa yasağı bir müeyyide taşımıyor sayıl
maz mı? Diğer bir deyimle Anayasa ihlâli karşısında, 
doğacak hukukî durum nedir? 

Başkanvekilinin Anayasa yasağına rağmen yasa
ma organına başkanlık etmesi halinde, yaptığı bütün 
işlerin geçersiz olacağı ve hukuken meşruiyetsizliğe 
uğrayacağı hukuk kurallarının gereğidir. 

Anayasanın yasakladığı g'jreve devamla yapılan 
işlemler, bu organın sonuç olarak oyları ile belli bir 
istikâmette neticelendirilmesi esastaki, Anayasa aykı

rılığının meydana getirdiği hukukî meşruiyetsizliği 
bertaraf edemez. Anayasa Mahkemesi, yasama orga
nına Anayasaya aykırı olarak Başkanlık Divanı yö
netmesinde aldığı kararlara Anayasaya aykırılık göre
rek iptal etmiştir. 

. Başkanlık Divanının Anayasaya uygun kurulmama
sı halinde, o Başkanlık Divanı sırasında alınmış ka
rarların, Genel Kurulda da olsa niteliği ne olursa ol
sun, geçerli olmayacağını ve Anayasaya aykırı oldu
ğunu saptayan Anayasa Mahkemesi, sonunda hukuk 
yönünden açıklık getirmiştir. 

Millet Meclisi Başkanının, hukukî meşruiyetsizli
ğe uğramış bir metni Cumhuriyet Senatosuna şev
ki, o metne geçerlik ve hukukîlik sağlayamaz. Zira 
Millet Meclisi Başkanının bu sorunu çözme yetkisi 
ve metni gönderme yetkisi olmadığı gibi, inceleme 
görevi de yoktur. 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince gönderi
len tam ve muteber bir metni Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca görüşüp ret, değiştirerek kabul ya
hut aynen kabul eder. Ancak, Anayasanın 91 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre Millet Meclisince ka
bul, değiştirerek -kabul veya reddedilen tasarı ve tek
liflerin Cumhuriyet Senatosuna gönderileceğini tes
pit etmiştir. 

Millet Meclisince ret, kabul veya değiştirilerek 
kabul işleminin Anayasa uygunluğu şarttır. Anayasa
yı ihlâl eden ve koyduğu temel prensiplere aykırı 
bir metin 91 nci maddenin kapsamı içinde sayılamaz. 
Meşruiyetsizliğe uğramamış bir metin için Anayasa
nın 91 nci maddesi hükümleri uygulanır. Anayasaya 
aykırı bir metni Cumhuriyet Senatosu görüşemez. 
Cumhuriyet Senatosu, görüşülmesine mahal olmadı
ğına karar verdiği metin Millet Meclisine gider. Mil
let Meclisi Anayasaya uygun ve İçtüzük hükümleri 
içinde konuyu görüşüp karara bağlayarak Cumhuri
yet Senatosuna gönderir. Herhangi bir belgenin ge
çersiz ve usulsüz niteliği hukuk yönünden ne ise, Mil
let Meclisinden de Anayasaya aykırı bir şekilde gön
derilen metin de aynı niteliğe sahiptir. 

Dayanak 1. — Anayasanın 84 ve 91 nci maddele
ri. 

2. — Anayasa Mahkemesinin kararları. 
3. — İçtüzüğün 58 nci maddesi. 
Belgeler : 1. — Millet Meclisi Başkanının, Mil

let Meclisinin sözü edilen birleşimine Başkanlık eden 
Sayın Rasim Hancıoğlu'na Anayasanın 84 ncü mad
desine aykırı olarak Başkanvekilliği ve partide faal 
görev almasının sakıncasını ve iki görevden birinin 
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tercih edilmesi yolundaki 6 . 2 . 1975 gün ve 1904 
sayılı yazısı ve verilen cevap. 

Millet Meclisince gönderilen metin yukarıda sa
yılan ve açıklanan nedenlerle Anayasanın 91 nci mad
desindeki, niteliği taşımadığı hukukî meşruiyet taşı
madığı cihetle İçtüzüğün 58 nci maddesi gereğince 
görüşülmesine mahal yoktur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, önerge

mi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Aleyhinde Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, Senato Umumî Heyet hayatımızda, 

komisyonlardan geçerek Genel Kurula gelmiş olan 
bir kanun tasarısı ilk defa; «Anayasaya aykırıdır, bi
naenaleyh, görüşülemez, hattâ Millet Meclisinden gel
se de görüşülemez, komisyonlardan geçmiş olsa da 
görüşülemez» gibi bir usul müzakeresi istenmiştir. 

Kanaatımea, buraya kadar gelip gündeme alınmış 
olan herhangi bir tasarı, bilhassa komisyonlardan geç
tikten sonra artık, «görüşülür, görüşülemez» gibi bir 
müzakere açılmaması icap eder. Fakat, usulü de Baş
kanın takdirine bırakmadan, 58 nci maddeye göre 
usul müzakeresi istenmiştir. Doğrudan doğruya izah 
edecektir. Bir lehte, bir aleyhte söz verilecektir ve 
icap ederse oya sunulacaktır. 

Buyurun Sayın Atalay. Yalnız usul hakkında ol
sun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, Cumhuriyet Se
natosu huzuruna konu ilk kez gelmiyor. Bir başka 
görüşme sırasında da konu yine huzurunuza gelmiş
ti. Şimdi, bu yolda bir müzakere açılmasına yol aç
mamak üzere konunun bizatihi kendisine geleceğim. 

Anayasanın 84 ncü maddesi kesin bir hüküm koy
muştu; Başkan ve Başkanvekilleri mensubu bulunduk
ları siyası partilerin, Meclis içinde ve dışındaki hiç 
bir siyasî faaliyetlerine katılamazlar. 1961 Anayasa
sında yer alan bu hüküm, özellikle 1950 - 1960 ara
sındaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin idaresinde
ki meydana gelen ve ülkenin, çok tehlikeli istikâmette 
seyreden hikâyesi karşısında Kurucu Meclisin bir te
minat olarak getirdiği müessesedir, 

Başkan ve başkanvekilleri, münhasıran Başkanlık 
ve başkanvekillikleri görevlerini yerine getirirken gö
rüşmelere ve tartışmalara Mecliste katılmayacaklar; 
ama Meclislerde konuşma hakları olacak; fakat, hiç 
bir siyasî faaliyeti kendi partisi bünyesi içerisinde ya
pamayacaklardır. Bu Anayasa kuralıdır. 

Anayasamız çeşitli kurallar getirir. Bu kuralların 
karşılığı veya müeyyidesi nedir? Anayasa kuralları 
ceza müeyyideleri taşımaz. Ceza Yasasının şu mad
desine göre böyle bir müeyyide veya Borçlar Kanu
nunun falanca maddesine göre şöyle bir hüküm di
ye belli metinleri Anayasalar taşımaz. Anayasal öyle 
kurallar kurarlar ki, Anayasanın 4 ncü maddesinde 
açıkça ifade edildiği gibi, Anayasa hükümleri, Yasa
ma Organlarını, yürütmeyi, yargı organları ve ku
rumları ve herkesi bağlayan objektif hukuk kuralları
dır. Herkesi bağlayan ve hiç şüphesiz ki, başta lider 
organ olan yasama organlarını bağlar. Eğer, Yasama 
organları, Anayasanın bu objektif kurallarının dışın
da kendilerini sayarlarsa, meşru bir devlet nizamı 
kendiliğinden yıkılmış ve çökmüş oiacaktır. İlk tatbi
katçısı ve ilk boyun eğicisi hiç şüphesiz ki, Yasama 
organlarının olması gerekir. 

İşte, Anayasanın 84 ncü maddesinin bu bağlayıcı 
hükmüne rağmen, 11 sayılı Yasa Gücündeki Karar
name Millet Meclisinde görüşülmeden önce, Millet 
Meclisi Başkanı 6 . 2 . 1975 günü, Birleşimi idare 
hafta sırası olan Sayın Rasim Hancıoğluna şu yazıyı 
göndermiştir : 

«Sayın Rasim Hancıoğlu. 
Millet Meclisi Başkanvekili. 
Millet Meclisi Başkanvekili bulunduğunuz halde, 

Partinizin Genel İdare Kurulu Üyeliğine de seçilmiş 
olduğunuz tespit olunmuştur. 

Daha evvel şifahî olarak Anayasanın 84 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrası üzerinde Başkanvekilliği sıfa-
tıyle Partinizde seçilmiş olduğunuz görevin bağdaş
madığı ve bu iki görevden birini tercih etmeniz rica 
olunmuşsa da, bugüne kadar olumlu veya olumsuz 
bir cevabınız alınmamıştır. 

Durumunuzu tekrar gözden geçirerek, Başkanve
killiği veya Partinizin Genel İdare Kurulu Üyeliğin
den birisini seçtiğinizi en kısa zamanda bildirmenizi 
rica ederim.» 

Bu yazı Millet Meclisi Başkanı tarafından yazıl
mıştır. 

Şimdi görüşmesine başlayacağımız ve benim gö
rüşülmesine yer olmadığını Anayasanın bağlayıcı ke
sin hükmü ile ortaya attığım konuda Sayın Rasim 
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Hancı oğlu, Anayasanın bu bağlayıcı hükmüne rağ
men Başkanlık etmiş ve Birleşimin hitamından dört 
gün sonra, 10 Şubat 1975 günü Millet Meclisi Başka
nına şu yazıyı göndermiştir : 

« 6 . 2 . 1975 tarihli ve 1904 - 16,571 sayılı yazıya. 
Daha evvelce Anayasanın 84 ricü maddesi üzerin

de yaptığımız konuşmada belirtildiği gibi, Anayasa 
Mahkemesi tarafından esas 1970 - 32, 1971 - 22 ka
rar sayılı ve 23 . 2 . 3 971 karar günlü hükme ait fik
rimi muhafaza etmekle beraber, herhangi bir yanlış 
anlaşılmaya meydan vermemek üzere M. S. P. Ge
nel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olduğumu 
bildiririm.» 

Bu kesin belgeler karşısında açıkça meydana çı
kan husus şudur ki, şimdi görüşülmesi istenilen Ko
misyon raporu ile görüşülmesi istenilen yasa tasarısı, 
Sayın Rasim Hancıoğîu'nun Başkanvekilliği ettiği Bir
leşimde Sayın Hâncıoğlu, o anda kendi partisinin Ge
nel Başkan Yardımcısı bulunuyor idi; Anayasanın 
koyduğu kesin hükme rağmen. 

Sayın üyeler; 
Belki meraklarınızı uyandırır veyahut zihin faali

yetlerinizin içinde bir istifham meydana getirir; Sa
yın Hancıoğîu'nun sözünü ettiği Anayasa Mahkeme
si kararı nedir? Onu da kısaca bilgilerinize sunayım : 

Hatırlarsınız, Cumhuriyet Senatosunda uzun yıl
lar bir mücadele devam etmişti. Ben, Başkanvekili 
olarak belli bir görüşü taşıyordum; diyordum ki, 
başkanvekilleri Anayasanın 84 ncü maddesinin hük
müne göre ancak, kürsüde Başkanlık ettikleri zaman 
görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili konularda tar
tışmalara katılamazlar, ama onun dışında kürsüye 
çıkarlar, kendi partilerinin sözcülüğünü yapamazlar, 
onlar adına konuşamazlar, fakat bir Cumhuriyet Se
natosu üyesi olarak, bir milletvekili olarak başkan
vekilleri, kürsüde bulunmadığı sıralarda kendi gö
rüşlerini, üyeliğin kendine verdiği bir hak olarak kul
lanırlar ve kullanmaları gerekir. 

Sayın Ünaldı, bu görüşün şiddetle karşısındaydı 
ve hatırlarsınız, yine bir Şubat ayı içerisinde bana 
söz vermediler. Konu Başkanlık Divanına gitti, bu
raya geldi. Adalet Partili arkadaşlarımızın oyları ile 
bir karar alındı; «Başkanvekilleri herhangi bir şekil
de konuşamaz...» Bunun üzerine ben ve çok değerli 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız Anayasa 
Mahkemesine baş vurduk. Anayasa Mahkemesi, Ada
let Partili arkadaşlarımızın, «Başkanvekilleri kürsüde 
konuşamaz» diye almış oldukları îçtüzük ve Anaya
saya aykırı kararını iptal etmiştir. 
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Şimdi bu kararın, bizim iddia ettiğimiz Başkan 
veyahut başkanvekili erinin mensup oldukları siyasî 
partide herhangi bir görevi almaması ile ilişiği neki, 
arkadaşımız buna dayanmak istiyorlar?... 

Konu, bir diğer yönden de hafızanızda tazelen
mesi gerekir bir önem taşır : Hatırlarsınız, iki yıl ön
ce Cumhuriyet Halk Partisinin, bir iç bölünme dola-
yısıyle sayısında noksanlık meydana gelmiş idi. Ben 
Başkanvekili bulunuyordum. Sayın Mirkelâmoğlu, 
bir önerge verdi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Önergesinde, «Arkadaşımız Başkanvekilliğinin gerek
tirdiği belli bir sayıya dayanması gerekir iken, Cum
huriyet Halk. Partisi içindeki bölünme dolayısıyle 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu sayısında azınlık 
meydana gelmiştir. Bu sebeple, yapacağı bütün işlem
ler mualleldir.» diyordu. Bugün hangi görüştedir ve 
çok merak ediyorum, burada bulunsaydı da bu hu
susta şimdi nasıl oy kullanacak idi? 

Sevgili arkadaşlarım; 
Anayasa bir yasağı koyduğu zaman, o yasağa rağ

men yapılan işlemin geçerli olduğunu nasıl iddia ede
ceğiz? Gerçekten bu konu üzerinde dikkatle durma
mız lâzım gelir. 

Size bir misâl vereyim; bir ceza davasında bir 
suçlu belli bir iddianame ile yargılanmaktadır. Yar
gılamanın belli bir safhasında şahitlerden biri veyahut 
herhangi bir dinleyici gerçekten suçludur, meydana 
çıkar ve «suçlu benim» dediği zaman, ağır ceza mah
kemesi görev veya yetki yönünden o suçlu hakkında 
gerekli yargılamayı yapma hakkına sahiptir. Ancak, 
o anda el koyamaz. Ne zaman koyabilir? Dosyayı 
olduğu gibi Cumhuriyet savcılığı makamına iade 
eder. Cumhuriyet savcılığı eğer iddianame ile hu
zuruna sevkederse; yani huzuruna geldiği zaman ba
kabilir. Yoksa huzuruma gelmiştir, sanık da itiraf 
etti ceza vereyim... Bu, hukuk prensibi içinde değil 
de, ilkel anlayış içerisinde mütalaa edilen bir husus
tur. 

Şimdi, bir hukuk düzeni içerisinde Parlamento 
hukuku geleneğine göz atalım : 

Parlamento hukuku içerisinde bir mecliste diğer 
meclisin işlemleri eleştirilemez. Bir meclisin üyelerine 
herhangi bir şekilde ağır sözler söylenemez, eleştiri
ler yapılamaz, cevaplar verilemez. Bunlar yazılı bir 
kural olmamakla beraber, yüzyılların Batılı anayasa
lara getirdiği ve anayasa hukuklarında yerleştirdiği 
uygulması gerekli olan hususlardır. 
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Ancak, Cumhuriyet Senatosu, Anayasasının 92 nci 
maddesine göre, huzuruna gelen bir metne Anayasa
nın şart koştuğu niteliği haiz midir değil midir diye 
bakmayacak mıdır? Bir Cumhuriyet savcısı bir tek 
şekva dilekçesi ile bir kimse hakkında yetkili bir ceza 
mahkemesinde dava açabilir; ama o Cumhuriyet sav
cısı farzımuhal Ankara'daki Ahmet'tir; belli bir ha
zırlık tahkikatını yapıyor, fakat ya Ankara'da bir hâ
kimliğe yahut İstanbul'da başka bir göreve tayin edi
liyor ve görevi bitiyor. Tebliğ ediliyor; Cumhuriyet 
savcısıdır, ama Ankara Cumhuriyet Savcısı değildir. 
Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak bir iddianame ha
zırlayıp herhangi bir ceza mahkemesine tevdi ettiği 
zaman, ceza mahkemesi o iddianameyi göremez ve 
göremeyecektir. Oysa Anayasamız diyor ki; «Mah
kemelerimiz kendilerine tevdi edilen bütün işleri 
görmeye mecburdurlar.» Yükümlülük getiriyor; ama 
hangi şartla? Meşruiyetsizliğe uğramamış tam ve mu
teber bir konu huzuruna geldiği zaman onu inceler 
ve bir karara bağlar. Muteber ve tam olmayan, hu-
hukî meşruiyetsizliğe uğramış bir metni ne mahkeme 
inceleyebilir, ne de Cumhuriyet Senatosu... «Benim 
huzuruma gelmiştir, ama ben bunun meşruiyetsizliğe 
uğrayıp uğramadığını tetkik edemem. Bu sebeple di
lediğim şekilde üzerinde tasarrufta bulunurum» der
se Cumhuriyet Senatosu, gerçekten görevini yerine 
getirmemiş ve Anayasanın 4 ncü maddesindeki ken
disini bağladığı hükümle bağlı saymama yolunu ter 
cih etmiş sayılır. 

Anayasamızda yükümler vardır; «Hükümet prog
ramı okunduktan sonra tam iki gün geçmedikçe gü
ven oyuna baş vurulamaz.» Hükümet programı okun
duktan sonra veyahut bir gensoru önergesi verildikten 
sonra Anayasanın saydığı belli sınırlar geçmeden ve
yahut gelmeden yapılan işlemler hukukî midir ve on
lara göre işlem yapmak mümkün müdür? Değildir. 
Çünkü, Anayasa bunun karşısında «Hükümet güven
oyuna şu kadar müddet sonra başvuracak veyahut 
gensoru önergesi için oylama su müddetler içinde ya
pılacak» diye hükmü koyduğu zaman, bir ceza müey
yidesi getirmemiştir. Bunun karşılığı nedir? Buna 
rağmen işlem yapılmış ise, o işlem meşruiyetsizliğe 
uğrar. O işlem artık muteber bir işlem değildir. O iş
lem üzerine herhangi bir şekilde diğer bir kurulun, di
ğer bir müessesenin işlem yapmasına imkân yoktur. 

Sayın Başkan takdimi yaptığı sırada dediler ki, 
«Komisyonlarımızdan gelmiş hususlar şüphesizle! bu 
Heyette görüşülür. Bu konu ilk defa gözönünde tu
tulacak bir husustur...» Tipik örneğini vereceğim : 

Siyasî hakların iadesiyle ilgili Anayasa değişikliği 
Millet Meclisinde görüşüldüğü sırada, o anda Başkan
lıkta bulunan Millet Meclisi Başkanı Sayın Ferruh 
Bozbeyli, Anayasanın şart koştuğu üçte iki oylama 
nispetinin tespiti şüphesiz açık oylama ile yapılması 
gerekirken, 2 nci maddenin oylamasını Sayın Bozbeyli 
iş'arî oyla, parmak oyu ile tespit etmiş, orada bulu
nan milletvekili arkadaşlarımızın ısrarına rağmen (met
ne geçmiştir) «Görüyorsunuz büyük bir sayı vardır; 
üçte ikinin de üstünde çoğunluk vardır.» demiş Sa
yın Bozbeyli ve 3 ncü ve diğer maddelere geçmiştir. 

Cumhuriyet Senatosuna gelmeden evvel Millet 
Meclisinde itiraz edilmiş. Millet Meclisinde çoğunlu
ğu teşkil eden Adalet Partisi şu görüşü açıkça ifade 
etmiştir : «Farzımuhal, 2 nci madde üzerinde açık 
oy yerine iş'ari oy yapılmış olsa dahi, madem ki tek
lifin sonunda Millet Meclisi Genel Kurulu üçte iki 
oy çoğunluğu ile kabul ile .yanlışlık da olsa) bunu dü
zeltmiştir, muteber bir hale gelmiştir, artık bir şey 
denemez.» demiştir. Biliyorsunuz Anayasa Mahkeme
si bütün bunlara rağmen iptal etmiştir ve iptalin 
suçunu da, öbür Af Kanununda olduğu gibi, Parla
mento kendi kusurunda aramamış, Anayasa Mahke
mesinde aramıştır; «Niçin Anayasa Mahkemesi iptal 
ediyor?» diye... 

Anayasanın bağlayıcı hükümlerine bağlı kalma
yız, Anayasanın objektif hukuk kurallarına riayet et
meyiz, ondan sonra Anayasa Mahkemesi iptal edin
ce ele, «Niçin Anayasa Mahkemesi iptal etti; Anayasa 
Mahkemesi anarşistleri, af kanunlarıyle af edilme
melerine rağmen iptal etti?...» 

Anayasaya aykırı olarak, Anayasa hükümlerine 
aykırı olarak, sayı hesaplarına dayanarak kararlar alı
nır, oylamalar yapılır, Anayasa Mahkemesi iptal eder, 
iptal üzerine hukukî neticeler doğar, bu sefer huku
kî neticelerin vebalini Anayasa Mahkemesine atmak 
istenir... 

Şimdi, sözümü bitireyim ve neticeyi ifadeye ça
lışayım : 

Sevgili arkadaşlarım, sanırım bundan 3 - 4 yahut 
6 ay önceydi, dört aylık yedek subaylıkla ilgili bir ya
sa tasarısı burada görülüyordu. Millet Meclisinin met
ni vardı. Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinin bu 
metni üzerinde değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin 
sonunda biz çıktık dedik ki, Cumhuriyet Senatosu
nun görüşme yetkisi bitmiştir, süresi dolmuştur, artık 
bir işlem yapılamaz... 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkanı, «hayır» 
dedi. «Cumhuriyet Senatosu iradesini izhar etmiştir, 
değiştirmeler yapmıştır. Binaenaleyh, Millet Meclisine 
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gidecektir, yeniden görüşülecektir...» Sayın Başkan, 
öyle yapmadınız mı? Mutlaka metin Millet Meclisine 
gidecek ve ikinci defa görüşülecektir diye, hem de 
dozu biraz sert olan bir yazıyı Millet Meclisi Baş
kanlığına göndermediniz mi? 

Ne oldu?... Millet Meclisi Başkanlığı Anayasayı 
tetkik etti, müddetin geçtiğini, Anayasanın emrettiği 
şekil içerisinde Cumhuriyet Senatosunun iradesini iz
har etmediğini görerek, değiştirmemize rağmen, bu
rada günlerce, saatlerce çalışıp değiştirmemize rağ
men, (ki, o değişiklikte ben oyumu kullanmadım, 
Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarım da kullanma
dı) Millet Meclisi Başkanlığı, «Müddet geçmiştir, Mil
let Meclisi metni kanunlaşmıştır.» dedi ve bu metin 
Cumhurbaşkanına gitti, Cumhurbaşkanı tasdik etti. 

Şimdi sizlere hitap ediyorum; özellikle Cumhuri
yet Senatosu özel kuruluşunda yer alan üyelere : 

Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhuriyet Senatosu
nun iradesini açıkça izhar ettiğinin iddiasına rağmen, 
Cumhuriyet Senatosundaki metinleri tetkik edebiliyor 
da, Millet Meclisinden gelen bir metnin Anayasanın 
92 nci maddesine uygun olup olmadığını Cumhuriyet 
Senatosu tetkik edemeyecek midir ve Cumhuriyet Se
natosu ikinci Meclis olmanın zorunlu kıldığı görevi 
yerine getirecek midir, getirmeyecek midir?... îşte şim
di bunun tipik bir örneğini göreceğiz. 

Bunun için, ad okumak suretiyle oylama yapılma
sı teklifinde de bulunacağım. Biraz sonra eğer kabul 
edilir görüşmeler devam ederse, geçmişe ait tarih 
önünde söylenen sözler de ifade edilecektir. Tarih 
önünde Cumhuriyet Senatosunun Anayasa karşısında 
görevini ne şekilde anladığı ve ne şekilde yerine getir
diği hususunun tespit edilebilmesi için açık oylama 
suretiyle önergemin işleme tabi tutulmasını isteyece
ğim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Önergenin lehinde söz isteyen?... Yok. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde ilk sözü Sayın 

Rendeci istedi efendim, buyurunuz. 
Başka üyeye söz veremeyeceğim. Çünkü, lehinde 

ve aleyhinde en fazla bir kişinin konuşma hakkı var
dır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Her zaman konuşulan meselelerden bir tanesi üze
rinde daha konuşmak zarureti karşısında kaldım. Sü
rem kısıtlı olduğu için kısaca Sayın Atalay'ın öner
gesinin aleyhinde bulunacağım. Niçin?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamız iki meclisli sistemi kabul etmiş. Mil

let Meclisinin kendi statüsünü ve Anayasadaki yeri
ni tayin etmiş; çalışma şekillerini de Anayasaya ve 
Millet Meclisi İçtüzüğüne bağlamış. 

Cumhuriyet Senatosunun da aynı şekilde statü
sünü ve Anayasadaki yerini tayin ettikten sonra, çalış
ma şekillerini de Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğüne göre kesin hükme bağlamış. 

Şimdi, bu iki müessesenin çalışma şekilleri bu şe
kilde tanzim edildikten sonra; Millet Meclisiyle Cum
huriyet Senatosu arasındaki münasebetler, kanun ta
san ve tekliflerinin görüşülmesi mevzuunda, Cumhu
riyet Senatosuna, 92 nci maddedeki usule göre gelen 
bir tasarı veya teklifin tümünü reddetmek, değiştir
mek, değiştirerek kabul etmek yetkilerini vermiştir. 
Millet Meclisinden gönderilen tasarı veya teklifte bir 
hata var ise, Cumhuriyet Senatosu bu meseleleri gö
rüşür, değiştirir, değiştirerek kabul eder, reddeder; 
yani kendi anlayışı içerisinde bir karara bağlar. Bun
lar İçtüzükte gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meclislerin istiklâli var. Biz, Millet Meclisinin üze

rinde, Millet Meclisini murakabe vazifesiyle vazife
lendirilmiş bir Meclis değiliz; bizim vazifemiz de
ğil Millet Meclisini murakabe etmek. Anayasa yerini 
tayin etmiş, Millet Meclisinin kabul ettiği metni beğe
nirseniz kabul edersiniz, beğenmezseniz değiştirirsi
niz, daha da beğenmezseniz reddedersiniz diyor. Ana
yasa bize bu haklan vermiş. 

Efendim, Millet Meclisinde oylama yanlış yapıl
mışsa... 

Muhterem arkadaşlar; bu, ne Cumhuriyet Senato
sunun, ne de Cumhuriyet Senatosu Başkanının va
zifesi dahilinde değildir. Ne yapılacağını içtüzüğü
müzde ve Anayasamızda göstermiş. İçtüzüğümüzün 
23 ncü maddesi var, o maddeyi aynen takdim ediyo
rum. 

«Tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesi : 
Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Mil

let Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve teklifleri 
ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve durumu Tu
tanak Dergisine geçirtir. 
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Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonlara 
tahsis edilen görüşme süreleri de belirtilir. Görüşme 
sürelerinin tahsisinde, komisyonların ihtisas durumu 
dikkate alınır.» 

Bir hususu açıklamak için yine maddeyi okumaya 
devam ediyorum. 

«Bu havaleye...» Yani, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının komisyonlara havalesine. «,Bu havaleye Hü
kümet veya bir Cumhuriyet Senatosu üyesi itiraz et
mek isterse, ilk veya sonraki birleşim başında söz 
alır. Lehte ve aleyhte konuşacak birer üyeye söz ve
rildikten sonra itiraz işarî oyla karara bağlanır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının yapacağı, tasa

rı ve teklif geldiği zaman komisyona havaledir. Bu 
23 ncü maddeye göre, havalede yolsuzluk olduğunu 
iddia eden Hükümet veya üyelerden birisi itiraz eder, 
ilk veya sonraki birleşimde halledilir. Böyle bir iti
raz yoktur, zamanında da yapılmamıştır; ama şimdi; 
«Bu. tasan görüşülemez, Millet Meclisinde bu kanun 
tasarısı görüşülürken Başkanlık yapan kişinin şahsın
da şu kusur vardır, bu kusurdan dolayı Cumhuriyet 
Senatosu bu tasarıyı görüşemez.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meselelere bu yönden, bu cepheden girerseniz, 

Cumhuriyet Senatosunda hiçbir meseleyi görüşmek ve 
karara bağlamak mümkün olmaz. 

Yine İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesinde tasarı ve 
tekliflerin nasıl görüşüleceği, ne gibi muamelelere ta
bi tutulacağı, değiştirerek kabulün nasıl yapılacağı, 
reddin nasıl yapılacağı, Millet Meclisinde reddedilmiş 
bir metnin Cumhuriyet Senatosunda hangi şartlarla 
reddedileceği veya kabul edileceği hükümlere bağlan
mıştır; ama Sayın Atalay'ın ortaya koyduğu mesele 
hakkında içtüzüğümüzde, onun anladığı manada bir 
yer bulmak mümkün değildir ve İçtüzüğü ve Anaya
sayı onun anladığı manada kabul etmek de mümkün 
değildir. 

Kaldı ki, bunların hepsinin üstünde Anayasa var. 
Anayasanın 92 nci maddesi, Meclislerin tasarı ve tek
lifleri nasıl görüşeceğini, Millet Meclisinden geldiği 
takdirde Cumhuriyet Senatosunun nasıl konuşacağını, 
nasıl muamele yapacağını tayin etmiştir. 

Munterem arkadaşlar; 
Yetkilerimiz belli; Millet Meclisinden hatalı da 

kabul edilse, yanlış da kabul edilse, Başkanının tu
tum veya durumu başka türlü de olsa, Millet Meclisin
den gelen bir tasarı veya teklifi, biz Millet Meclisinin 
murakıbı olarak tetkik etmeye, reddetmeye haklı 
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değiliz. Bu Anayasanın açık bir hükmüdür. Gelen me
tinleri beğenirsek kabul ederiz, beğenmezsek, değişti
ririz veya reddederiz. 

Bu bakımdan, önerge yerinde değildir. Önergenin 
reddi gerekeceği kanaatindeyim. Önerge, Anayasaya 
aykırılık iddiasıyle, kendisi bizzat Anayasaya aykırı
lığı getirmektedir. Reddini rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın Ataîay 58 nci maddeye göre, bu konunun gö
rüşülmesine mahal olmadığına dair usul hakkında söz 
istediler. Aynı maddenin 1 nci fıkrasının aynı satırın
da «...bu Tüzük hükümlerine uyulması gerektiğine...» 
dair bendeniz de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, anladığıma göre 1 nci 
fıkrasında... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, mad

denin orasında usul hakkında üç türlü söz isteme şekli 
vardır. Birincisini Sayın Atalay istediler, üçüncü şek
lini de ben istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, usul hakkında 
verilmiş olan bu önergenin muamelesini tamamla
mamız lâzım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ama, oya ko
nulmayacağını bu maddeye göre izah edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Başlangıçta Heyeti Unıumiyeye mü
talaamı arz ettim; ilk defa böyle bir durum geliyor, 
onun için, yalnız usul hakkında söz veriyorum, de
dim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı, usul hak
kında. 

Rica edeceğim, yalnız bu mesele üzerinde usul 
hakkında. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

İçtüzüğümüzün 58 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
3 türlü usul hakkında söz isteme şekli getirmiş. 

Birincisi; konunun görüşülmesine mahal olmadı
ğına dair... Bir konu müzakereye alındığı zaman bir 
üye, Tüzük hükümlerine göre, konunun burada mü
zakere edilemeyeceği fikrini ileri sürebilir. Bunun 
takdiri Başkanlığa aittir. 

İkincisi; gündeme dair. Gündem üzerinde, «şöyle 
yapalım, böyle yapalım» şeklinde, usul hakkında ko
nuşma isteyebilir bir sayın üye. 
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Üçüncüsü de; bu Tüzük hükümlerine uyulması ge
rektiğine ilişkin fikrini söylemek üzere söz ister. Ben, 
bu üçüncü şekle göre söz istedim. 

Şimdi Sayın Atalay, konunun Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda görüşülemeyeceğine dair fikir
lerini beyan ettiler ve vermiş oldukları önergenin açık 
oyla da oylanmasını talep ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Usul hakkında söz istemenin sonunda bir oylama 

yoktur. Ancak, bir üyenin usule mütedair bir teklifi 
olursa; yani burada müzakere şöyle olsun, böyle ol
sun şeklinde bir teklifi olursa; bir misal arz edeyim : 
Meselâ, Bütçe müzakerelerinde yaptık, bir üye usul 
hakkında bir tekiifte bulundu, dedi ki, «Üzerinde 
önerge verilmiş olan maddeler müzakereye alınsın, 
üzerinde önerge verilmemiş olan maddeler okunarak 
oylansın.» 

Şimdi, bu bir tekliftir; ne şekilde müzakere edile
ceğine dair bir usul teklifidir. Böyle bir teklif, yine 
58 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre muamele gö
rür, lehinde - aleyhinde 10 dakikayı geçmemek üzere 
2 sayın üye konuşur; ondan sonra, bu şekilde bir usul 
takip edilsin mi, edilmesin mi hususu iş'arî oya arz 
edilir. Yani 58 nci maddedeki oylama buna mütedair
dir. 

Birinci fıkradaki usul hakkındaki konuşmanın tak
diri Yüksek Başkanlığa aittir ve sayın arkadaşımız 
Rendecrnin belirttiği gibi, burada Yüksek Heyetiniz; 
yani Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinin mura
kıbı durumunda değildir ve kendisine gelmiş olan, bu
raya kadar gelmiş olan bir tasarının Anayasaya uy
gun olup, olmadığının müzakeresine de yetkili değil
dir. Çünkü. Tüzüğümüz onu da halletmiş. Mesele 
Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi komisyo
nuna geldiği zaman; Komisyon, önce o konunun Ana
yasaya uygunluk derecesini tespit eder; ilk vazife odur. 
Bunlardan geçmiş. Biz Meclisin yapmış olduğu bir 
muamelenin burada Anayasaya aykırı olup, olmadığı 
hususunu tespit edecek bir merci değiliz; bir organ 
değiliz. Bu itibarla, oya konulması mümkün değildir. 

Eğer bunun dışmda bir madde varsa, (ki, yoktur) 
ona göre, böyle bir konunun görüşülmesine mahal ol
madığına dair bir teklif sureti kafiyede oya vazedile
ni ez. 

Yüksek Heyetinize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, usul hakkında 

bir önerge verilmiştir. Bu, doğrudan doğruya usul 
hakkında. Bu usul hakkındaki önerge veya teklif
lerin nasıl muamele göreceğini İçtüzüğün 58 nci mad
desi belirtiyor : 
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Usul hakkındaki önergeler veya teklifler nasıl 
muamele görür- İzahat verilir, bir lehte, bir aleyhte ko
nuşma yapılır. O usulün kabul edilip edilmeyeceği 
hakkında, doğru olup olmayacağı hakkında işarı oy
la mesele halledilir; işarı oyla... 

Her ne kadar sözle de, yazılı olarak da açık oyla
ma istenmişse de, açık oylama şartlarına uyulamaz, 
bu vaziyette. 58 nci madde kesin olarak oylamanın 
nasıl yapıldığını göstermektedir. 

Onun için... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, izin ve

rirseniz yerimden arz edeyim... 
İçtüzüğün 108 nci maddesine göre, 10 kişi yazı ile 

açık oylama istediği takdirde mutlaka açık oylama
ya başvurulur. Lütfen 108 nci maddeyi okur musunuz 
Sayın Başkan?.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
oylanamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 4 ncü fıkrası Sayın 

Başkan; yorulmayın. 107 nci maddenin 4 ncü fıkrası 
Sayın Başkan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu defa da 
107... 

BAŞKAN — 107 veya 108 nci madde ile şimdiki 
durumumuzun ilgisi yoktur, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Okuyorum 107 nci 
maddeyi... 

BAŞKAN —• Müsaade ederseniz, ben de okudum 
şimdi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen okuyunuz, 
ama... 

BAŞKAN —• Buyurunuz, okuyunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — «...Bir konu ilk defa 

oya konurken, on üye tarafından açık oya başvurul
masının yazılı olarak istenmesi halinde,...» açık oya 
başvurulur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
O, oy verme usulüne aittir. 

BAŞKAN — Bu, başka bir şey efendim; müsaade 
buyurursanız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
O, oy verme usulüdür. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz arkadaşlarım, 
rica ederim. 

Başkanlık okudu efendim. Bu muameleyi açık oy
lama şeklinde ele almak mümkün değildir. Çünkü, 
58 nci maddede usul hakkındaki konuşmaların nasıl 
giderileceği, nasıl bağlanacağı kesin olarak yazılmış-
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tır. İş'arî oyla bu tezkerenin, bu usulün değiştirilip, 
değiştirilmemesi meselesi, kabul edilip edilmemesi me
selesi halledilir efendim. 

Onun için... 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, lüt

feder misiniz yerimden bir iki kelime söyleyeyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Cumhuriyet Sena

tosu kendisine verilmemiş olan bir yetkiyi, velevki tet
kik edilmiş olsa bile, oylama suretiyle kullanamaz. 
Cumhuriyet Senatosu bir kaza organının yerine ko
namaz. Teklifi, Anayasa Mahkemesi gibi, Millet Mec
lisinden gelen metnin Anayasaya uygun veya muga
yir olduğunu tetkike mezun değildir bu Heyetimiz. 

Bu itibarla, tetkik dahi edilmiş olsa bu teklif oy-
lanamaz kanaatindeyim. 

Zatıâliniz izahatınız sırasında, 14 yıldır böyle bir 
tatbikat olmadığını buyurdunuz. Aksine bir tatbikat 
ortaya konmamıştır; bu, doğrudur. 

Bilâkis, benim zamanı idaremde, kürsüde bulun
duğum bir tarihte, (Şimdi mevzuu iyice hatırlayamı
yorum.) bu tarz bir iddia gelmiştir ve başlangıçta ip-
tidaen reddedilmiştir. 

Saygı ile arz ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama, Anayasa Mah

kemesi ne yapmış?.. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Önerge

nin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müsaade bu

yurun, karşılıklı konuşmayınız efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Efendim, 

önergenin lehinde söz istiyorum, bakmıyorsunuz. Mü
temadiyen arkadaşlara bakıyorsunuz, arkadaşlarla 
konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, demin lehinde söz isteyen 
var mı dedim; kimse istememişti. Onun için aleyhinde 
konuşuldu. 

Şimdi daha ziyade tüzük... 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Daha son

ra da söz istenebilir. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. Tüzük «evvelâ leh

te sonra aleyhte» diyor, okuyun lütfen Tüzüğü. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Bidayette 

lehte, aleyhte olması mecburiyeti yoktur. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; müsaade buyu

run, dinleyin efendim lütfen. 
Bu bir usul meselesidir. Usul de, başlangıçta söyle

diğim gibi. Anahatlarıyle önergeyi veren sayın arka
daşımız da burada izahatta bulundular. Biz, Millet 
Meclisinden gelmiş olan herhangi bir kanun tasarısı

nı gerekli olan Encümenlere; yani Komisyonlara ver
dikten, oradan da Heyeti Umumiyeye geldikten son
ra, Anayasaya aykırı olarak oradan bize gelmiştir me
selesi bahis konusudur. 

Biz, birçok arkadaşlarımızın da söylemiş olduğu 
gibi, hakikaten bu yaptığımız usul konuşmasında (oy
lama ile bitiyor) usulü oyluyorsak, o takdirde bu tarz-: 
da bitirmek lâzım gelir. Yok eğer, «Bizim salâhiyeti
mizin dışına çıkmıştır, biz Anayasa Mahkemesi deği
liz, biz herhangi başka bir organ da değiliz, bize gel
miş olan hususlar bizim kendi Tüzüğümüzdeki muame
leyi görmüş ise, biz onu doğrudan doğruya görüşme
lere koyabiliriz» keyfiyetini başlangıçta da zaten, Baş
kan olarak arz etmiştim, bu şimdi tezahür etti daha 
ziyade. Lehte ve aleyhte söz isteyenler fikirlerini de 
beyan ettiler. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Lehte ko
nuşmak isteyenlere söz vermediniz. 

BAŞKAN — Bunun için, bu usul önergesini bi
zim usul hakkındaki 58 nci maddeye aykırı addedi
yorum ve oylamaya da, müzakereye de koymuyorum 
efendim. (C.H.P. sıralarından «Oylayacaktınız sayın 
Başkan» sesleri). 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Şahane bir ida
re, tarihe geçmeli.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hakkında-
söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum, tutu

munuz hakkında. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Söz isti

yorum, tutumunuz hakkında. 
BAŞKAN — Tutumum kanunları ve İçtüzüğü tat

bik etmektir efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Tama

men aykırıdır. 
BAŞKAN — Sizin istediğinize göre yapmak de

ğil efendim, müsaade buyurun, 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Kürsü

de ispat edeceğim. Söz vermek mecburiyetindesiniz. 
(A. P. sıralarından, «otur yerine» sesleri) Bana 
«Otur» diyemezsiniz.. 

Sayın Başkan, tutumunuz tamamen Anayasaya, 
Tüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — 23.5.1972 tarihli ve 1589 sayın Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13.2.1974 
tarihli ve 11 Sayılı .Kanun Hükmündeki Kararnamey-
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le 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (441 S. sayılı kanun ta
sarısı ve raporu.) 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmemiştir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Han
gisinin okunup okunmaması? 

BAŞKAN — Raporun okunması. «Gerekçe ile 
maddelerin tümünün okunmasına lüzum olup olma
dığını..» diyor.. 

Tasarının maddelerinin tümünün okunup okun
mamasını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmelere geçiyorum. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — 10 dakika 

evvel verilmiş önergem vardı. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz okuyayım, son

ra.. 
Tümü üzerindeki müzakerelere geçilmesini oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

(C.H.P. sıralarından «Kabul edilmeyen nedir?» 
sesleri) 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyelerin isim
lerini okuyorum. 

Fikret Gündoğan, C.H.P. Grupu adına, 
Refet Rendeci, A.P. Grupu adına. 
Sayın Fikret Gündoğan, Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupu adına buyurunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, 10 dakika evvel verilmiş bir önergem var, iş
leme koymadınız efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bir noksanlık oldu; tasarının tümü üzerindeki müza
kerelere geçilmesi hususu oya konuldu, muhterem 
zatıâliniz «Kabul edilmemiştir» buyurudunuz, lütfen 
tashih buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Partisi Grupu Başka
nının yerinden yaptığı itiraza karşı görüşümüzü arz 
ediyorum. 

72 maddede, maddelerin tümünün okunup okun
maması hakkında bir, ondan sonra raporun okunup 
-okunmaması hakkında (gerekçesiyle beraber) iki, ay
rı ayrı oya konur diyor. Koyduğum oylama budur. 

| Şimdi tümü üzerindeki müzakerelere geçtik. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir yanlışlık ol-

J du efendim, ayrıca.. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 

Başkan, söz verin öyle konuşsun, yerinden konuşa
maz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tümü üzerin
deki müzakere oylanmadığı halde siz oyladınız; ka
bul edildiği halde «kabul edilmemiştir» dediniz. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sa3/ın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

Yerden idare edilmez bu Senato Sayın Ünaldı. 
Makam var burada... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Siz karışamaz
sınız, ben sayın Başkana hitap ediyorum. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Olmaz efendim!.. Sabahtan beri 
yerden idare ediyorsunuz; bu Senato buradan idare 
edilir, oradan idare edilmez. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Karışamazsınız 
siz, ben Başkanla konuşunyoruın. 

BAŞKAN — Say?n Gündoğan, lütfen karışma
yın. 

C H P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Otursanıza siz yerinize, benim 

I söz hakkıma mani olamazsınız, bana söz hakkı ver
di Başkan. 

MEHMET. ÜNALDI (Adana) — Ben seninle 
konuşmuyorum, ben sayın Başkanla konuşuyorum. 

C H P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Konuşamazsın.. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, benim önergem 13 dakika evvel verildi. Benim 
önergem işleme konmadan Sayın Gündoğan'a söz ve
remezsiniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Gündoğan, 
bağırsana, bak saym Karaman da bağırıyor, ona da 
bağır, müdahale etsene ona da... 

C.H.P. GURUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika mü
saade buyurunuz. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususu tavzih etmek lâ
zım geliyor, lütfen herkes yerinden konuşmasın. 

Tüzüğe göre muamele yapılmaktadır. Yanlış ya
pılanlar varsa eğer, verilecek önergeyle söz istekleriy-

I le yerine getirilir, tashihler yapılabilir. Tümü üzerin-
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j a ™7i„«,« ,,O~,M, ve kabul edildi. (C. H. P. sıraların- ı 
dan ı«îki defa oylama yapıldı» sesleri.) 

İki defa değil bir defa oylama yapılmıştır. Ba
şındaki husus, doğrudan doğruya 72 nci maddede ya
zılı olan iki husus hakkındadır; ayrı ayrı oylama ya
pılması keyfiyetidir. 

Şimdi, sonradan tümü üzerindeki müzakerelere J 
geçmek üzere oylamaya sundum ve kabul edildi. 
(C. H. P. sıralarından «Kabul edilmemiştir dediniz» 
sesleri). 

Artık bitti efendim, kabul edilmiştir efendim, ri
ca ederim, kabul edilmiştir; kabul edilmemiştir de
ğil, rica ederim. (A. P. sıralarından «Tamam, şimdi 
tamam» sesleri). 

Sayın Gündoğan, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Gündemimizin, ivedilikle ve öncelikle görüşülme
sini saptayan 1 nci maddesi, 11 sayılı Kanun hük
mündeki kararnamenin komisyondan gelen şekliyle 
müzakeresine ilişkin gibi gösterilmekte ise de, bu 
gündem maddesini teşkil eden 11 sayılı Kanun hük
mündeki kararnamenin salt bir yasama faaliyetinden 
ibaret olmadığı bir süreden beri bir cephede saf tut
muş dört siyasal partinin planlı olarak yürüttüğü ge
niş kapsamlı, çok yönlü ve özel hedefli eylemli bir 
kalkışma hareketinin bir bölümüdür. 

Olmaya ki, 11 sayılı Kanun hükmündeki karar
namenin sadece Meclislerde görüşülerek Anayasaya, 
İçtüzüğe veya maslahata uygun olup olmadığı gibi I 
bir konuyle uğraşıyoruz sanasınız kendinizi... 

Bu kararname dört cepheci partinin 1973 seçim
lerinde uğradığı ağır yenilginin verdiği ağır öfke, küs
künlük ve yeis ile planlı bir surette, kendisi dışında
ki bütün kurumlara, Türk halkına, demokrasiye, Ana
yasaya ve hukuk üstünlüğüne yönelmiş ciddî bir sal
dırışıdır. 

Âdeta hedefler önceden belirlenmiş, hangi araç
la hangi hedefin ele geçirileceği ve hangi sonucun 
elde edilmesi suretiyle Türkiye'yi içinde yaşadığı 
Anayasal düzenden dışarıya çıkarmanın ve Türkiye' 
yi sonu belirsiz bir badireye atmanın tipik, belirgin 
bir atılımıdır bu 11 sayılı kararname hadisesi; ola
yı... 

Maalesef, ülkemiz bir süreden beri geniş kapsam
lı, çok hedefli bir eylemli kalkışma hareketinin içi
ne düşürülmüştür. Ülke insanlarının canları, malları, 
hakları ve güvenceleri ağır bir tehdit altında tutul

maktadır, giderek tehdit vahamet kesbetmektedir, 
Türkiye kanunlar güvencesi altında yaşanır olmaktan 
çıkarılmak istenmektedir. 11 sayılı Kanun hükmün
deki kararname ile amaçlanan hedef, asla bir kanun 
hükmündeki kararnamenin hukuka ve Anayasaya 
uygunluğunu denetleme hareketinden ibaret değildir. 
Bütün heyetinize ve kamuoyuna şunu açıkça belirte
lim ki, 11 sayılı Kanun hükmündeki kararname ile 
TRT Kurumu başında bulunan bir kişinin, belli bir 
dünya görüşüne sahip olduğu iddiasıyle oradan alı
narak, yerine kendi dünya görüşlerine ve kendi ama
line hizmet edecek kişileri getirme çabasıdır ve ge
nel saldırı planının bir bölümüdür. 

11 sayılı kararname ile kasdedilen amaç ile gün
lerden beri Türkiye'nin muhtelif illerinde sürdürülen 

• ve kardeşi kardeşe kırdıran ağır toplumsal olaylar 
arasında tam bir eşitlik, tam bir benzerlik, tam bir 
özdeşlik vardır. 11 - sayılı kararname hareketiyle ül
kenin muhtelif bölgelerinde çıkmış ve insanların ölü
müne dek varmış toplumsal olaylar, tam anlamıyle 
bir özdeşlik göstermektedir. 

Arkadaşlarım, 
11 sayılı kararname bildiğiniz gibi, 1974 yılında 

iktidarda bulunan bir koalisyonun, Anayasaya 1971 
yılında konulan bir yetkiye dayanılarak çıkarılmış; 
Yetki Kanununa istinat edilerek, Hükümet tarafın
dan çıkarılmış bir kararnamedir ve tek bir maddeyi 
kapsar. Bu kararname, Türkiye - Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürünün yerinin istisnaî memur
luklardan sayılmasını öngörmektedir. O zamanın Hü
kümeti, Anayasanın ve Yetki Kanununun verdiği yet
kiye dayanarak, bir Kurumun Genel Müdürlüğünü 
istisnaî memurluklardan saymayı; idaresinin icabı ola
rak öngörmüş ve bunu bir kararnameyle; yani 11 sa
yılı kararname ile yürürlüğe koymuştur. 

Arkadaşlarım; 
11 sayılı kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih ile 

bugün arasında hemen hemen tam bir yıl geçmiştir. 
11 sayılı kararname ile Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun Genel Müdürünün istisnaî memurluk
lardan biri olarak sayılması öngörülmüş, tam bir yı
la yakın zaman geçmiş olmasına rağmen ve Anayasa
nın 64 ncü maddesindeki sarahate uyularak, karar
namenin neşir tarihi olan 1 5 . 2 . 1974'de Millet Mec
lisine; yani Yasama Meclisine sunulmuş olmasına 
rağmen, 1 yıl gibi bir zaman sonra, sanki bir sema
vî hadise olmuş gibi birdenbire ele alınmasının, hele 
yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılmış daha 11 ka
rarname varken, yalnız ve yalnız 11 sayılı kararna-

— 13 — 



C. Senatosu B : 36 

menin özel bir ameliye ile, cımbızla çekilir gibi ka
rarnameler dizisinden alınıp Meclisin Plan Komisyo
nunda görüşülmesine başlanmasını isteyen, Meclis 
Plan Komisyonunun Adalet Partisi kanadına men
sup üyelerin verdikleri önerge, özel kastî, belli hedefi 
ve o büyük geniş kapsamlı saldırı içinde belirlenmiş 
hedefi; yani Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu 
ele geçirme hedefini ve böylece Türkiye'de yürütül
mek istenen büyük bir mücadeleyi, belki kardeş kav
gasına varacak bir mücadeleyi başlatmanın ilk örne
ği olmuştur. 

Söylediklerimi kanıtlamam. için müsade buyurur
sanız, Meclisin Plan Komisyonunda cereyan eden 
müzakereleri ihtiva eden zabıtların suretleri yanım
da var, onlardan okuyayım : 

Çok üzülerek söyleyeyim ki, Millet Meclisi Plan 
Komisyonunda cereyen eden müzakerelerin başından 
sonuna kadar Anayasaya, kanunlara ve İçtüzüğe ta
ban tabana zıt ve büyük bir hukukî keyfilik içinde 
yürütülen bir müzakere türü olduğunu anlatabilmem 
için Millet Meclisi Başkanına müracaat ettim ve bir 
zabıt suretinin tasdikli olarak bana verilmesini iste
dim, ama Millet Meclisi Başkanı, şu kürsüden söy
leyeyim, bana tasdikli bir zabıt örneği vermekten ka
çındı. 

Konuyu, Millet Meclisinden çıktıktan sonra bizim 
Senatomuzun Genel Kuruluna niyabeten vazife gö
ren Plan Komisyonumuzda dile getirdim ve işin için
de birçok hukuk ihlâlleri, (Tabirimi mazur görün) 
hukuk budamaları, hukuk kıtalleri olduğunu ifade et
tim ve meselenin aydınlanması için Millet Meclisi 
Plan Komisyonunda yapılan görüşmelerin resmî bir 
belgesinin komisyonumuz elinde bulunmasını istedim, 
ama maalesef komisyonda da, ısrarlarıma rağmen 
derdimi anlatamadım ve komisyon gayriresmî ola
rak; yani onaylanmış bulunmadan elimde bulunan 
metinlerden okuduğum halde ve komisyon bunları 
teker teker öğrenmiş bulunduğu halde, söylediğim 
sözlerin içinde sahtecilik yapılmıştır gibi gayet ağır 
ithamlar bulunmasına rağmen, bir türlü nazarı dik
kate almadılar ve hakikaten biraz evvel burada ce
reyan eden; Sırrı Atalay'ın önergesi üzerinde cere
yan eden müzakerelerde olduğu gibi bir durumdan 
daha ağır, daha vahim, daha korkunç bir durumun 
mevcudiyetini ortaya koymaya çalıştım. 

Sayın Rendeci'nin burada, Tüzüğümüzün 23 ncü 
maddesine göre yapılması gereken havale itirazını ora
da yaptım ve bizim komisyonumuzun Başkanından 
ve üyelerinden bir sahteciliğe benzer durumun mev-
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cut olup olmadığı iddiasının vahameti kargısında ha-
rckctc geçmelerini istedim. Millet Meclisinden gelen 
metnin dayanaklarının bulunmadığı, Millet Meclisin
den gelen, şimdi huzurunuzda görüşülmesine başlan
mış olunan 11 sayılı kararnamenin vücudunun mev
cut olmadığını (Tabiri bilerek söylüyorum) iddia et
tim. Ölü doğmuş da değil, hiç doğmamış bir Kanun 
metni ile karşı karşıyasınız dedim. Bu tasarı değil, 
bu tamamen yok olan bir şeyin varmış gibi gösteril
mesi, bir çeşit hayâli varlıktır, bunun üzerine eğiliniz, 
söylediklerim doğru ise, bu, Millet Meclisi Plan Ko
misyonundan ve Millet Meclisinden gelen metnin hu
kukî sağlığını araştıralım. Biz haklı isek Senatonun 
şanına, şerefine, haysiyetine yakışır bir şekilde hare
ket edelim. Değil isek, bizim hatalarımı bize gösteril
sin dedik ve Rendeci'nin dediği itirazları yaptık, ama 
dinletecek kulak bulamadık ve şimdi halen müzake
resini yapmakta bulunduğumuz «11 sayılı Kararna
menin reddine mütedair kanun teklifi» adı ile önü
müzde duran metnin hukukî sağlığı olmadığı bir ta
rafa, mevcudiyeti, kemiği, eti, canı yok, varlığı yok.. 
Böyle bir kanun teklifinin var olabilmesi için geçil
mesi gereken birtakım istihalelerin, tabi olması gere
ken birtakım hukukî muamelelerin, yapılması gere
ken birtakım hukukî işlemlerin zorunluğu, Anayasal 
ve hukuksal işlemlerin hiç birisine dayanmadan; evet 
tıpkı, varlığı olmayan bir şeyi, o anda varlığı olmayan 
bir şeyi, varmış gibi gösteren;' âdeta neredeyse 
bir nevi sahte evrak düzenlenmesine benzer bir halin 
mevcudiyetinden bahsettim, itiraz ettim ve tevsik için 
Millet Meclisi Başkanından, Plan Komisyonunun mü
zakerelerini ihtiva eden zabıtların suretini resmen is
tedim, almaya muvaffak olamadım. Komisyonda an
lattım, dinletmeye muvaffak olmadım. Tahmin edi
yorum ki, bir cephede saf tutan dört partinin genel 
saldırısının bir bölümü olduğu için bu hareket; bu 
11 sayılı Kararname hareketi, burada da gözümüzün 
içine baka baka, doğruluğuna inana inana, hakikaten 
mevcudiyeti olmayan bir kanun tasarısı ile iştigal et
tiğimize inana inana oy verileceğini ve böylece Tür
kiye tarihinde görülmemiş bir hadisenin vukua gele
ceğini ispatlamak işten bile olmayacak. 

Arkadaşlarım; 

11 sayılı Kararnamenin 11 tane Kararname içinden 
cımbızla çekilir gibi getirilmesine dair, müzakere ko
nusu yapılmasına dair Adalet Partisine mensup Mil
let Meclisi Üyesi Yılmaz Ergenekon ve arkadaşlarının 
önergesi burada; şurada duruyor. Demek ki, 11 sayılı 
Kararnameyi her kararnameden öncelikle görüşmek 
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isteyen bir atılımın kasıtlı davranışı içinde bulunduk
larını ispatlamış oluyoruz. Sözümüzün başında dedi
ğimiz gibi, bu bir genel saldırı hareketinin, topyekûn 
savaşın bir yönüdür dedik. Hakikaten çok iyi planlan
mış bir genel saldırı hareketi, topyekûn bir savaşın 
bir ucu. 11 Kararnamenin içinden bir tanesi çekili
yor; kendi mensubu arkadaşları tarafından verilen bir 
önergeyle. 

O getiriliyor. İtiraz vukubulduğunda deniliyor ki; 
efendim, bizim 11 sayılı Kararnameyi her kararname
den önce ele alışımızın özel bir nedeni vardır. Çünkü 
bu kararname ile Türkiye - Radyo ve Televizyon Ku
rumunun başına belli bir zihniyetin mümessili getiril
miştir. Biz bu zihniyeti temsil eden kişiyi, bu kararna
meyi reddetmekle görevden uzaklaştıracağız ve böyle
ce Türkiye - Radyo ve Televizyon Kurumunu bir 
saldırı ile ele geçireceğiz; kendi emellerimize hizmet 
eder hale getireceğiz.. 

Bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz? Yor um -
lamıyorum. Millet Meclisi Plan Komisyonunun mü
zakerelerini ihtiva eden zabıtları alınız aynen söyledi
ğim ifadelere (ki, onu uzun zamandan beri tetkik et
tiğim için âdeta belledim) rastlarsınız. Sayın Ergene-
kon konuşmasında açıkça; 11 sayılı Kararnameyi ön
celik ve ivedilikle bütün kararnameler cüz-i tamının 
içinden çekip almamızın bir özel nedeni vardır. Ne
dir?.. Orada bulunan kişinin zihniyeti bizim için ya
rarsızdır, bizim mensubu olduğumuz partinin dünya 
görüşüne zararlıdır, o kişiyi oradan almak ve böylece 
Türkiye - Radyo ve Televizyon Kurumunu ele geçir
mek için biz bu önergeyi verdik diyebiliyor. Dernek 
ki özel bir maksatla topyekûn savaş içinde belli bir 
kesime yöneltilmiş taarruzun başlaması böyle oluyor. 

Ondan sonra ilerliyoruz; kim ne derse, kimse 
kimseyi dinlemiyor, hedef belli, maksat belli. Hiç bir 
hukukî tarafı olmayan Anayasa ile kanunlarla içtü
züklerle ilgisi olmayan bir topluluk; belli kesime ait 
bir topluluk sadece amaca, hedefe en kısa zamanda 
nasıl varırlar diye hareket ediyorlar ve 11 sayılı bir 
maddelik kararnameyi, TRT Genel Müdürünün is
tisnaî memurluktan olmasını kapsayan kararnameyi 
müzakere edip bitiriyorlar ve şöyle bir durum hasıl 
oluyor: 

Millet Meclisi Plan Komisyonu Başkanı; «Arka
daşlar, 11 sayılı Kararnamenin Komisyonumuzda mü
zakeresi bitmiştir. Şimdi bu karranameyi oylarınıza 
arz edeceğim.» Zaten 1 maddelik bir kararname. 
«Eğer kararnamenin tümünü reddetmiş olursanız, da
ha artık konuşulacak bir şey kalmayacaktır, tümü 

reddedilmiş olacaktır ve maddelere geçilmesine lüzum 
ve zaruret hâsıl olmayacaktır. Bunu bilesiniz. Başka 
türlü hareket edemem, beni zorlamayınız. Başka bir 
diyeceğiniz varsa şimdiden söyleyiniz. Eğer bu karar
namenin tümünü reddederseniz maddelere geçilmesini 
istemezsiniz, kararnamenin tümü reddedilir ve mese
le biter» diye de ikazlarda bulunmuş. Herkes ikazı 
anlamış ve gerçeken bir oylama yapılmış, (zabıtlarda 
var) 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin tü
münün reddine Plan Komisyonundan karar çıkmış. 
Bitmiş; gündemin maddesi, özel maddesi, 11 sayıh 
Kararname üzerinde yapılacak işlemler bitmiş. 

Demeyesiniz ki; efendim gündemde başka mad
deler vardı... Hayır, yoktu. Ona da bakabilirsiniz. 12 
sayılı Kararnamenin ayrı bir kararname olduğu, 11 
sayılı Kararnamenin görüşülmesinden sonra görüşül
mesi lâzımgeldiği hususunda Millet Meclisi Adalet 
Partisi kanadına mensup Yılmaz Ergenekon'un, «Bu 
işimizi bitireceğiz, sonra 12 sayılı Kararnameye geçe
ceğiz.» diye de açık beyanları var. Gerçekten de Plan 
Komisyonu gündeminde yalnız 11 sayılı Kararname 
var, 12 sayılı veya başka sayılı kararnamelerin görü
şülmesine dair herhangi bir madde mevcut değil. 

Şimdi, tümü reddedilen kararnameden sonra; ya
ni gündemin işi bitmiş, kararnamenin işi bitmiş iken, 
komisyon üyeleri tarafından reddedilmiş iken, bir 
de bakıyorsunuz, bir önerge yine Adalet Partisi men
subu milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından Baş
kanlığa sunuluyor. Önergede deniyor ki; «Önerge
mizde yazdığımız hususların bir kanun metni haline 
getirilerek düzenlenmesini ve bir kajran teklifi olarak 
Komisyonumuzda görüşülmesini ve onun üzerinden 
bir muamele yapılmasını istiyoruz.» 

Belki, sözü bu kadar uzatmanın anlamı yoktur, 
diyeceksiniz ama başından beri söylediğim gibi, ben 
hakikaten Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, 
belki Osmanlı döneminde dahi, parlamentom dönem
de böyle bir muameleye rastlamanın mümkün olma
yacağını belirtmek için üzerinde duruyorum. Türkiye 
Cumhuriyetinde veya Osmanlı Devrinin parlamento-
lu kesiminde hiçbir kanun teklif ve tasarısı belli iş
lemlerden, hukukî sağlık kazandırıcı, norm olmaya 
elverişli hale gelici, hukuk yollarından geçmeksizin; 
bugün burada olduğu gibi, hiçbir şekilde karar altı
na alınmamış, konuşulmamış, görüşülmemiş, herhan
gi bir komisyonun, özellikle Plan Komisyonunun ka
rarına iktiran etmemiş bir metnin varlığım size söy
leyerek, 11 sayılı Kararname i!e elde etmek istediği
niz hedefi önlemek için uğraşmıyorum. O halde siz 
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bugün de, yarın da. şöyle böyle der, böyle devam 
ederseniz ve bü eylemli kalkışmayı sürdüreceksiniz; 
nasıl olsa netice elde edersiniz. Ama hiç olmazsa î î 
sayılı Kararname üs yok etmek istediğiniz varlık, 
zihniyet, kişi; her ne ise, onu yok ederken, daha bü
yük ve daha vahim bir sonuca ulaşmayalım. «Türki
ye'de böyle kanun yapıldı; hukuktan, Anayasadan, 
Tüzükten ve her türlü kanunlara vücut verici, can 
verici, kanunlara saygılılık sağlayıcı, -kanunlara ka
nun hüviyeti verici işlemlerden yoksun bir kanun çı
karıldı.» denmesin bu memlekette. Yoksa, 11 sayılı 
Kararname ile îsmai! Cem İpekçi adında falan zih
niyeti! kişinin alınması için bunu yapıyoruz.» der ve 
yaparsınız efendim. Yaparsınız, yapamazsınız o baş
ka mesele; fakat onu yaparken asıl yaptığınız, yıktı
ğınız, yok ettiğiniz şey. kendi temelleriniz. Doğru ka
nun yapmanın, daha doğrusu kanun yapmanın da; 
nihayet bir yetki olmasına rağmen, bir hukuku var
dır. Hiçbir meclis kendini veya bütün milleti bağla
yan hukuk yapıtlarının dışında bir yetki kullanamaz, 
ve hiçbir meclis durduğu yerde bir kanun ısdar ede
mez. Belli usullerden, yollardan, yordamlardan, yön
temlerden, belli aleniyetler içinde ve belli şahadet, 
gözlem ve belli biçimlerde hareket ederse o kanun 
ancak kanun olur. Aksi takdirde kanun olmaz. Q İs
mail Cem'i yakalım derken, Türkiye'nin Meclislerini 
yakmaya, yıkmaya ne hakkınız var sizin?.. 

Bakınız, iddia ediyorum; eğer vaktiniz varsa ve 
benim de kudretim yetişirse söyleyeyim. Bu önerge
yi getiriyrolar; ne yapmalı imiş?.. Bir; bizim verdi
ğimiz önerge iie öze! bir metin hazırlayınız. O met
ni görüşelim, karara bağlayalım, o metin gereğince 
de aşağıya bir kanun teklifi ve rapor indirelim. 

Başkan diyor ki; «Efendiler, !i sayılı İvararna-
me gündemimizde idi; görüştük, tümünü reddettiniz. 
Şimdi verdiğiniz önerge l i sayılı Kararnamenin red
dini kapsıyor; ama 12 sayılı Kararnamenin bir fıkra
sının reddini de kapsıyor v; yeni bir metin düzenle
mek istiyorsunuz. Bu acaba olabilir mi?.,» Burada 
olurdu, olmazdı şeklinde bu önerge üzerinde usul mü
zakereleri başlıyor ve Kalk Partisine mensup millet
vekili arkadaşlarımız tarafından, «Bu verilen öner
geye göre yeni bir metin hazırlanmasına olanak yok
tur. Çünkü komisyonlarda kanun teklifi yapmaya 
Komisyon üyelerinin hakkı yoktur. Millet Meclisi ve 
Senato İçtüzüklerinde böyle bir yetkinin Yasama 
Meclisi mensuplarına verilmediği açıkça ortaya ko
nuyor. Binaenaleyh, bu önergede istenen yeni bir 
metin hazırlama olasılığının mevcudolmadığı ileri 
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sürülüyor ve binaenaleyh, önerge sahiplerinin yeni 
bir metin hazırlanarak yeni normları ihtiva eden ye
ni bir kanun teklifi indirmelerine imkân olmadığı» 
iddiası yapılıyor ve hemen karşı tarafın; yani cepheci 
tarafın mensupları hakikaten itiraz ilginçtir, bizim 
yeni bir metin teklif etmemiz biraz zordur, belki bazı 
işlerde yapıyoruz, ama bunda yapabilir miyiz yapa
maz mıyız, biz de kuşkudayız; ama esasen bir yan
lışlık oldu. «Keşke bu önerge, Sayın Başkanın bizi 
ikaz ederek 11 sayılı Kararnamenin maddelerine ge
çilmesini oyunuza arz ediyorum, tümünün reddine 
karar verirseniz o zaman maddelere geçemem, dedi
ği zaman oylansaydı; yani bir takdim tehir yapılsay
dı iyi olurdu.» gibi açıkça tereddütlerini belli eden 
ve usul üzerinde yapılan münakaşalarda fikirlerini 
açıklayan beyanlarda bulunuyorlar. Aynen zabıtlar
da var. İşler oldukça karışık bir hale geliyor ve bir 
teklif yapılıyor Seyfi Öztürk tarafından; ara verili
yor Plan Komisyonunda toplantıya, Plan Komisyonu 
bir müddet sonra toplanıyor. 

Dikkat buyurdunuz, biliyorsunuz, anlattım: 11 
sayılı Kararnamenin tümü . reddedildi, ondan sonra 
bir önerge verildi, önergede, 11 sayılı Kararnamenin 
reddi isteniyor, 12 sayılı Kararnamenin bir maddesi
nin fıkrasının reddi isteniyor; yürütme maddesi var, 
Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili maddesi var... Bu
nun da istemi yalnız başına kendisi değil, «Bizim 
önergemize bakarak ondan esinlenerek, o muhtevada 
bir metin hazırlayınız,» deniyor. Önerge bizatihi bir 
metin değil, önerge bir iddia sahibi değil, önerge, 
şu metni kanunlaştırın, demiyor. Bu önerge istikame
tinde bir metin hazırlayınız, diyor. 

Hal böyle iken. müzakereler, münakaşalar oluyor. 
Plan Komisyonu çalışmalarına ara veriyor, yarım sa
at sonra tekrar toplanıyor Plan Komisyonu ve Baş
kan diyor ki, «Efendim, şimdi müzakereler bitmiş
tir, yapılacak bir şey de kalmamıştır, 11 sayılı Karar
name de reddedilmiştir zaten; mesele yoktur. Şimdi 
başka bir kararnamenin, müstakil iki sayılı, beş sa
yılı. ofıiki sayıl; bir kararnamenin müzakeresine 
başlayalım.» Bizim arkadaşlar; «Arkadaşlar, bu 11 
sayılı Kararname üzerinde bir önerge verildi, önerge 
bir metin hazırlanmasını öneriyor. Metin hazırlan
ması. konuşma filan yapamadık, metni de görmedik: 
metin nedir ne değildir, her ne ise metni görelim, hiç 
değilse, metni görsek bile onu müzakere edelim, mü
zakereden sonra bakalım ret mi edeceğiz, kabul mü 
edeceğiz, onu da anlatalım.» demeye kalkıyor, Baş
kan diyor ki. «Yok. gereği kalmadı. Bizim yapaca-
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ğımız başka müzakere kalmadı» diyor ve başka bir 
kararnamenin; 12 sayılı Kararnamenin tümünün mü
zakeresine geçiyor. 

Simdr, ne ohzyo •? 13 İr dr, hamyorsunuz ki, kiki:! 
Meclisine Plan Komisyonundan indirilecek rapor ve 
metin yalnız, «11 cayılı Kararnamenin tümünün red
dine karar verilmiştir» şeklinde olacağı yerde, şimdi 
burada gördüğünü- gibi: 

«Madde 1. — 15 kubat i 37 1 înr'ddi \ 1-S00 şayak 
Resmî Gazetede yayınlanan 1 3 . 2 . 1974 tarihi! ve 
11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname reddedile
rek yürürlükten kaîd.ır:lmzştrr.» 

Madde 2. — 657 saydı Devlet Memurları Kanu
nunun ek geçici 10 nen maddesine, 31 . 5 . 1974- ta
rihli 14901 saydı Resmî Grzzstede yayrm-anan, 
30 . 5 . 1974 tarihli 12 saydı Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile eklenen aynı konudaki (g) bendi redde
dilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurula yürütür» diye bir metin hazırlanıyor ve indi
riliyor, 

Sanki: bu metin Plan Komisyonunda başından 
sonuna madde madde oturulmuş. l.omiszlumş, mü
zakeresi bitmiş, oya suzzlmuş, kabuk ezümiş, kabul 
edildikten sonra mpora bağlarerak gönderilmiş gibi, 
Oysa, sadece ve sadece 11 saydı Kararnamenin tü
münün rcdd'nden başka o komisyonda, hukuk anla
mında. Anayasa anlamında, içtüzük anlamın la her-
hangi bir müzakere cereyan etmemiş, hiçbir metm 
müzakereye tabi tutulmamıştır. Öreîlilde 12 saydı 
Kararnamede yer aian ek geçici 10 ncu maddenin 
(g) fıkrasına dair en ufak bir konuşma olmamış, ba 
müzakere cereyan etmemiş, bir oylama cereyan et
memiş, bir metin vücuda gelmemiş, ruh bulmam."}, 
hayat bulmamış; ama sanki böyle bir metm konu
şulmuş, sanki bby'c bir metin müzakereden peçml-
miş. oylanmış gibi kirlet Meclkzne iudiril.rriş. Zakzt-
lara lütfen bakmız. aynen böyle olmuş. Ve bu. MzVt 
Meclisi Geze! Kzr,,kmda tart ş.ma korusu dnszş. 
Çeşitli arkadaşlar buyla bir durum zn Türkiye t ro
lünde, yasama meclisleri tadilinde cereyan etmec'lşl-
ni yana yakıla d«!e getirmişler, Başkandan İr fkikat 
istemişler; «Şu Plan Komisyonu zabdlznnı getirin, 
görelim.» demişler; o ;ş o V.dar inada binmiş a"; iki 
tarafm mllletvekiiierk mlllelveklihklermi bnzd-'mayı 
dahi ortaya kayama kadar izztlaşnzşlar; arza Baş
kanlık ve onun dzyandsŞı cenheei czğumuk büzün bu 

vahim iddiaya, bir nevi sahtecilik iddiasına hiç ku-
lak asmamışlar ve oradan da böyle olduğu gibi gece
nin bir yarısında çıkmış gelmiş. 

«Olabilir,» denilmez; ama «oldu» diyelim. Peki 
bu Senato: yani ikinci Meclis ne yapacak?.. Bu ikin
ci Meclisin hikmeti vücudu Anayasada belli. Bu Se
nato Anayasa.lz;:l görevlerle muvazzaf. Bu Senato 
ne yayacak? Bü'.şe 're Plan ha iç, diğer bütün yasama 
faaliyetlerinde madaka Millet Meclisinden gelmiş ka
nun metinlerini bir İkinci Mceüs olamk. bir süzgeç 
Meclis olarak, kanunların hukuka, memleket gerçek
lerine ve işin gereklerine uygun çıkmasını sağlamayı 
üslenmiş, görev aînuş. 

Şimdi bu Meclisin görevi her halde bu. Hiç zan
netmiyorum ki, hiçbir yerde de bulunmaz ki; Anaya
sa bir memlekette iki Meclis öngörsün; bu iki Mec
lisin birbiri ile ilişiği olmasın. Bence Rendesi sanki 
şöyle bir tasavvur, şöyle bir hayal ifade etti; bir mem
lekette İki tane Meclis bulunur, o meclislerde rnüstakil-
îen, birbirine bağlı olmaksızın yasama faaliyetlerinde 
bulunulur, o meclisler ayrı ayrı işler görürler. Biri
nin ak dediğine öbürü kara der, kara dediğine ak 
der ve böylece bir Mecks anarşisi demektir bu iki 
Meclis. Bana o intibaı verdi. Öyle değil. Bu Meclisin 

t hikmeti vüczmı. varrk nedeni Millet Meclisinden ge-
I len kanun tasarı ve tekliflerinin hukuka. Anayasaya, 
S maslahata, iş;n icaplarına, gereklerine ve memleket 

iht;yaekanna uygun olup olmadığım bir İkinci Mec
lis olarak görüşmek ve o gelrm'ş olan tasan ve teklifleri 
gerçekte;: hukuka. Anayasaya, kanunlara. İçtüzüğe 
ve memleket menfaatlerine uygun ise kabul etmek, 
değil ise reddetmek ve böylece İkinci Meclis görevini 
ifa etmek ve kanunları daha sağlam, daha vesametli, 
daim güvenilir, daha çok gözden geçirilmiş, her tür
lü ihmali bertaraf etmiş bir Meclis sistemidir bu sis
tem. 

o imdi, nasıl olur da bizim ileri sürdüğümüz ve bi
raz evvel kerrat de ifade etbğim gibi, âdeta b:r nevi 
yoklukla malul ve yokluğu doğuran sebepleri ifade 
eden konuşmalarımız karşısında Senatoda bu konu 
ele abnmaz, görüşülmez, üzerine eğninmez?.. Bunu 
anV.mak mümkün, değlidzz Mümkündür; bir şartla 
mümkündür: Cephede sez tutanlar belli bir savaşı 
yürütüyorlar; o savaşın b:r hedefi de budur, ka he
defe varmak için ne hukuk lâzımdır, ne kanun lâ
zımdır, ne Anayasa lâzımckr, esasen bu bir savaştır, 
savasın kanunları vardır, Anayasa yoktur, derseniz 
olur. O zaman olur. 

_ 17 — 
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Gelin oturalım, Plan komisyonlarına gidelim, ala
lım, açalım. «O kadar ki kendini ele veren bir sal
dırı hareketidir bu.» dediğim zaman, ispatlayacak ve
sika elimde. Açınız Millet Meclisinden gelmiş 11 sa
yılı Kararnameye dair 113 sayılı Millet Meclisi rapo
runu açınız; raporun hiçbir yerinde 12 sayılı Ka
rarnamenin görüşülüp müzakere edildiğine, karara 
bağlandığına ve metin halinde onaylandığına ve 
oylandığına dair tek satır yok. Çaresizlik içinde kal
mış onu yapmaya memur edilen; Başkan mıdır, baş
ka birisi midir bilemem, tutmuş bir lâf kalabalığı, bir 
hukuk sözlüğü canbazlığı yapmış; «Asim fer'e 
tabi olacağı fehvasınca, asıl olan 11 sayılı Kararname 
bulunduğuna göre, onun fer'î olan her türlü hüküm
ler mülga olacağına göre...» demiş. Ne demek?... Söy
lenen şu sözümün tamamı, Meclis komisyon raporun
dan alınmış sözlerdir. 12 sayılı Kararnamenin lafzı 
geçmiyor bu raporda, Neden geçmiyor?... Demek ki, 
çuvala girmeyecek kadar sivri bir minare var orta
da, sokamıyorlar. Asıl olan fer'e tabi olurmuş da 
asıl olan buymuş da (fer kimse, adı neyse, Muslih 
Fer değil tabiî; feri buradaki.) Efendim, o yüzden 
böyle yapmışlar... 

Yine çok garip bir şeydir, hani kusur aramak ni
yetinde değiliz; ama bakınız şuraya, Senato Komis
yonundan buraya indirilen metne bakınız, bu bile her 
şeyi gösteriyor. «13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) ben
dinin yürürlükten kaldırılmasına...» diyor. 

Arkadaşlarım; 
12 sayılı Kararnamenin (g) bendi diye bir bent, 

burada bu kanunla iptal edilmek isteniyor. Kararna
menin hangi maddesinin (g) bendi? 12 sayılı Karar
namede tonlarla madde var. Üzerinde durmuyorum, 
hata olabilir; ama bu hatanın sebebi, saflık, bilgisiz
lik, cahaîet falan değil. Bu, affedersiniz, affedemeye
ceğim bir hatadır. Çünkü, bu belli bir hedefe ulaş
mak için yapılan hareketlerin nasıl insanın ayağını do
laştırdığının bir misalidir. Adeta hilenin dile gelişi
dir bu. Yoksa, bunu oturup daha akıllı, daha uslu
ca tertiplemek, hukuka uydurmaya çalışmak müm
kündü; ama sırıtan bir duruma getirmekten dahi 
kendilerini alamamışlar. 

Bugün Başkanlıkta Sayın Başkanın bulunması ve 
Senatonun bir saatini işgal eden müzakereler sıra
sında yerden idareye, gökten idareye maruz kalışı
mızın nedeni var. Bu da bir tatbikat vesilesi, daha 
doğrusu tatbikat numunesi. Çünkü, cepheci partiler 

25 . 2 . 1975 O : 1 

bu 11 sayılı Kararname ile ele geçirmek istedikleri 
hedeflere varmak için, 11 sayılı Kararnamenin mü
zakeresini yapmaya başlayan Senatoda, Sayın Zihni 
Betiî'in sırası gelmişken, onu bertaraf edip, yerine 
Ünaldı'yı çıkarmaya çalışmışlardır. Başkanvekilimiz 
bunu duyunca, haklı olarak grupun haysiyetini, ken
di haysiyetini korumak için Başkana müracaatta bu
lunmuş, Başkan tazyik altında kaldığı için, Ünaldı'yı 
çıkarmasın diye bizzarur buraya çıktı ve bütün mü
zakereler sırasında gördüğümüz ve herkese karşı da 
çok zor durumların hepsi bundan oldu. Bunların hep
si böyle birbirine ekli, belli bir hedefe ulaşmanın bir 
yönü, bir öbür tarafı, bir bölümü bunlar. Yoksa, bi
zim Başkan buralara gelmez, seromoni olduğu zaman 
gelir, vesaire vesaire. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler.) 

Her neyse, buna da bir takılmanın anlamı yok. 
Çünkü, Sayın Başkanın hakkı vardır, çıkabilir; ama 
bir fare geçmek üzereydi sakalımızın üzerinden, sa
kalımızı kestirdik, farenin geçmesini önledik. 

İleride bir şey yapılabilir diye kulak büküyoruz, 
kusura bakmayın; bunu da istitrat olarak arz ediyo
rum. 

Şimdi, bu kanunun Millet Meclisinde geçirmiş ol
duğu maceranın üstüne Senato Komisyonunda yaptı
ğımız bütün itirazlara, bütün her türlü karşı gelme
lere rağmen muvaffak olamadık, muvaffak olacağı
mızı da sanmıyorum. Maksat, 11 sayılı Kararname 
değil; 11 sayılı Kararnameyi görüşmeye bu kadar 
hevesli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; 
bir yıldan beri neredeydiniz?... Peki; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10'a kadar kararnameler duruyor; neredesiniz?.. 
Özel bir maksadınız var sizin; ama bu özel maksa
dınız sadece TRT Genel Müdürüyle mi ilgili?... Ha
yır; başlattığınız eylemli kalkışmanın bir yanıdır bu. 
Onun için size şunu söylüyorum: 

Bugün, radyolardan ve gazetelerden öğrendiğimi
ze göre; Türkiye'de günlerden beri açıkça arkasın
da bulunduğunuz, egemen güçlerin donatarak ortaya 
saldığı ceberut Devlet isteklilerinin yanlarına koydu
ğunuz taraftarlarınızla halkı kışkırtmakla, memleketi 
içine düşürdüğünüz bu badirenin ağır yükünden çok 
müteessir olacaksınız ki, bugün birlik ve beraberlik 
sözleri etmeye başladınız. Bütün basın sizin, günler
den beri memlekette kardeş kavgasına varmaya ra
mak kalmış büyük kıtal hareketlerinin karşısına di-
kilmemenizi çok ağır bir dille kınadı ve herkes, ger
çekten ciddî bir korkuya kapılarak, bu memlekette 
kanun güvencesi var mıdır, yok mudur teîâşma düş-
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tü ve bütün basın bu yayını yaptı da bugünkü duru
ma geldiniz; ama sureti katiyede inanmıyorum, inan
mıyoruz, fevkalâde müteyakkız bulunuyoruz. Sizin, 
bitip tükenmez saklırilannıza karşı yapacağımız bir 
tek hareket var: 

Size kardeşliği, insanlığı, insanlık sevgisini, insan 
sevgisini uzatacağız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) Sizinle, sizin yaptığınız düzeyde 
bir mücadeleye katiyen girişmeyeceğiz, böyle bir mü
cadeleyi yapmaya kararlı ve niyetli değiliz. Sizin bu 
yaptıklarınızın Türk Ulusuna verdiği zarar yanında, 
belki de ondan daha az olmamak üzere size zarar 
verdiğini, size yine bu memleketin bir insanı olarak, 
bu Parlamentonun bir üyesi olarak, bu ülkenin bir 
partisinin mensubu olarak ihlâs ile, hulûs ile arz ede
rim ki, yolunuz yanlıştır. 

Bu demokrasiden sizi uzaklaştırmak isteyen, far
kında olmadığınız egemen çevrelerin getireceği faşist 
devlette sizin yeriniz... 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sizin 
yolunuz mu yanlış, bizim yolumuz mu?... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Millet söylüyor, 
ama ders alacak adam nerede?... 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Alevî
lik, sunîlik; Kerbalâ'ye döndürdünüz memleketi. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — O size mahsus; 
Kürsüye saygılı ol, konuşulanları dinle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, birbirinizle konuş
mayın. 

HİLMİ SOYDAN (K. Maraş) — Konuya gir
sin, nasihat vermesin bize. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sen Kürsüye say
gılı ol evvelâ. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Sizin nasihata değil, cidden bu 
memlekette kanunları ve hukuk üstünlüğünü sağlaya
cak öz canı olan bir hükümete, aklı başında, gerçek
ten kendine verilen görevleri yapma gücünde olan bir 
hükümete ihtiyacınız var. Sizin gerçekten nasihata de
ğil, nasihatin daha ilerisinde tedbirlere ihtiyacınız var. 

Arkadaşlarım; 
Şunu söylemek zorundayım ki; 11 sayılı Kararname, 

Anayasaya tamamen uygun bir kararnamedir. Bunun 
üzerinde açılan münakaşanın hukuk yönünden hiçbir 
geçerliliği yoktur. Çünkü, Anayasada 1971 tarihinde, 
yıllar yılı iktidarınız döneminde icranın kuvvetsizliği 
nedeniyle işlerin başarılamadığı mucip sebebine daya
narak, 12 Mart ortamının getirdiği özel durumdan ya
rarlanarak yaptırmaya hevesle atıldığınız kanun hük

münde kararname çıkarma işleminin sonucunda; 
11 Sayılı Kararnamenin, Anayasanın 64 ncü maddesi
ne ve 1589 sayılı Kanuna göre çıkarılışında hukuka 
aykırı hiçbir cihet bulamazsınız, yoktur. Hukuka ay
kırı bir cihet bulunmadığına göre, neden dolayı bu 11 
sayılı Kararnameyi reddettiniz? Söyleyebilir misiniz, 
bana?. 

«11 sayılı Kararname Anayasanın 64 ncü madde
sine aykırıdır. 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkilerin 
dışında bir yetki kullanmıştır. Bakanlar Kurulu 11 
sayılı Kararname niteliğinde bir kararname çıkaramaz, 
yetkisi yoktur, ya da bu Anayasaya uygun değildir, 
Bakanlar Kurulunun kararname çıkarma yetkisi yok
tur. Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname çı^ 
karamaz. Bakanlar Kurulu, tıpkı Meclislerin çıkardık
ları kanun gibi geçerli bir kararname çıkaramaz. Ba
kanlar Kurulunun çıkardığı kanun hükmündeki ka
rarnamelerin kanun oldukları ve kanunlar gibi Ana
yasa Mahkemesine götürüleceğine dair 64 neü mad
dedeki özel hüküm yoktur. Bunlar başka şeylerdir.» 
diyebilir misiniz?. Diyemezsiniz. 

11 sayılı Kararnamenin Anayasaya da, 1589 sayılı 
Yetki Kanununa da uygun olduğuna dair, size elimde 
bilim adamlarının fevkalâde açık ve seçik bir şekilde 
ortaya koyduğu bilimsel görüşler vardır. İsteyene tak
dim ederim. Türkiye Gazeteciler Sendikasının yaptı
ğı bir kollegyumda mesele ortaya konmuştur. Zaten 
sizin de diliniz, bu kararnamenin Anayasaya aykırı 
olduğunu iddia etmeye varmıyor veya böyle bir yet
kinin Hükümete verilmediğini söyleyemiyorsunuz; 
katiyen ve asla buna yanaşmıyorsunuz, yanaşamıyor
sunuz. Çünkü, iddia edemezsiniz, ederseniz eserinizi 
mahvedersiniz. O kanun hükmünde kararname çıkar
mak isteyen, icrayı güçlendirmek isteyen, icranın güç
süzlüğünden yakınan, her musibetin bundan geldiğini 
söyleyen parti olarak tarihte yer almışsınız, şimdi ic
raya böyle bir yetki verilmiş, icranın bu yetkiyi kul
lanarak çıkardığı bir kararnameye, «Bu kanunsuzdur, 
Anayasaya aykırıdır.» demek, hem Anayasayla, hem 
de kendinizle çelişki olacağı için söyleyemiyorsunuz. 
Ondan dolayı tutuyorsunuzl güya şahsî bir iş yapmı
yormuş görüntüsü vermek için, «Bizim, İsmail Cem' 
le alakamız yoktur, filan» demeye getiren umumî 
laflardan sonra dönüp, İsmail Cem'in nemene komü
nist olduğu, nemene aşırı solcu olduğu, nemene anar
şist olduğu, nemene memleket yıkıcı olduğu, daha ne 
kadar habaset, melanet varsa hepsini şahsında-cem-
mettiği ve böylesine komünist, aşırı solcu, anarşist ve 
bütün habaseti, melaneti şahsında cemmetmiş bir kişi-
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yi oraya atamış olan partiyi bu hareketiyle çok güven
diğiniz ve kar yağan dağlarınıza anlatmaya çalışıyor
sunuz ki, işte bu parti, bu partidir. Maksadınızı anla
mamak, tanımamak mümkün değil. Bizi bırakın, hiç 
ummadığınız; şairin «Keşfeder esrarı derunun» dedi
ği gibi, o halk anlamıyor mu sanıyorsunuz?. 

Bu kadar patırtı, gürültü yaptınız, bu kadar kur
bağa ürküttünüz, bu kadar cana kıydınız; kaç kişi si
zinle beraber yürüdü ve neyi elde edebildiniz?. Ve 
dünkü korkunuzun işareti olan bugünkü bildirinizi si
ze yazdıran biz değiliz. Sizin tahrike kalkıpta cevap 
alamadığınız insanların, o gözünüzün içine baka baka 
«Sen bizi yanlış yola sevk ediyorsun ey parti, ey siye set 
adamı.» demesinin eseridir, onun sonucudur. 1973'de 
halk sizi dize getirdi. 1975le başlattığınız bu genci 
saldırıyle da yine sizi dize getirecek. 

Öyle harpler vardır ki, bazı kere onu çıkaranın ba
şına öyle bir belâ olur ki. onu çıkardığına bir daha piş
man olur ve inhizam (eskiden hezimeti kahkari der
lerdi) gibi bir sonuca vardığı zaman, onu çıkaranlar 
artık en son kişisine kadar bir miliean menfuru olur
lar. Olacaksınız; bundan kurtulamazsınız. Bu ülke
nin insanlarını demokrasiden, oy hakkından, dilediği 
partiyi iktidara getirmekten, yaşamının, kendine bir 
lanet halkası gibi geçirilmiş bozuk düzen içindeki ya
şamının çemberlerini kırmak arzusundan ve devri
minden onu alıkoyamazsınız, koyamayacaksınız. Bu. 
mümkün değildir. Tarihin hiçbir zamanında, hiçbir 
ülkede, hiçbir insan topluluğuna «Geriye don:^ emri 
verilmemiştir; verilenlerin hepsi, o halk tarafından he
zimeti kahkarîye uğratılmış ve çiğnenmiştir. Sonucu
nuz, sonunuz budur; hiç çareniz yoktur. 

İsmail Cem İpekçi gider; neden, ne olur zanneder
siniz, TRT Kurumu elinize geçer ve siz; vaktiyle ta
rihte denediğiniz gibi, TRT'yi borazanınız haline ge
tirirsiniz; ama sizi dinleyecek kulak kalmaz. Borazan 
çalmak kolaydır; ama dinleyecek kulak bulmak zor
dur. Çünkü, artık bu milletin insanının; 1910larda, 
20'lerde, 30larda, 40larda, 50lerde, 60larda okluğu 
gibi, sizi dinleyen ve <= -.r" i s;?.--- „-V C n / namelere 
kuîak kabartan va-V '~ ; •*' zr,"r.. ^ gideceğini 
sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Geçen gün burada Adalet Partisi mensubu Saym 
Ekselans Çağlayangil dediler ki; Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü, çağın gereklerine, ve gerçeklerine uy
gun düşen diyalektiği kavramış ve demokratik sol k ;r 
sentezi bu halktan, bu halkın varlıklarından, kültü
ründen, tarihinden özümlemiş bir parti olarak; kendi 
doğrultumuzu, kendi içimizde ve kendi toprağımız 
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üzerinde yeşertmiş bir parti dedim; beyefendinin de
mek ki fazla gezinmiş olmasından ötürü, son zaman
larda çıkan neşriyattan haberi az olacak ki, daha be
nim «Diyalektik» sözümü duyar duymaz; aklına eski
den kalma, Nuh zamanından kalma bir tedai ile, bir 
çağırışımla; «Ha! diyalektik demek; evet diyalektik 
demek neydi? Ka! materyalist diyalektik vardı ya,» 
Lise kitaplarında yazarda; onu zannetmiş. İkisi başka 
şey. 

SALİM HAZERDAĞLT (Elâzığ) — Sadede gel
mesini teklif etmek vazifeniz değil mi? Bunlarla niye 
vakit geçiriyorsunuz? Bizim konuşacağımız şeyler 
bunlar mı Sayın Başkan? Allah aşkına efendim.. 
(C. K. P. sıralarından, «Dinle, dinle» sesleri.) 

Ne dinleyeceğim, sadet dışı bunlar. 

C. K. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Simdi, bir ülkenin tarihin bu 
denenir, de kendi gereklerinden ve gerçeklerinden çıkar
dığı diyalektik mantıkla vardığı sentezin ne olduğunu 
bilmeyeceksin; geleceksin burada, yine aynı kafanın, 
aynı çabanın eseri olarak, «İşte görüyorsunuz ya, di
yalektik dedi.» hani yıldız dedi der gibi, suçlayacaksı
nız. milletin gözünden düşüreceksiniz.. Kimi? Cum
huriyet Halk Partisini. Bu olmaz. 

SALİM HAZERDACLI (Elâzığ) — Sadede gel 
:adede, biraz sadede gel. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
I ĞAN (Devamla) — Nitekim, Cumhuriyet Halk Par-
| tisinin çıkardığı 11 saydı Kararname ile bu Radyo 
! Televizyon Kurumu Genel Müdürünün istisnaî me-
| murluklar olmasını öngörmesi kadar isabetli bir şey 
• olmad'ğı belli oldu. Şundan belli Oldu: 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Se-
; bep. sebep? 

| C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
', ĞAN (Devamla) — Devletin bazı kurumlarının şöför-
i lerinin istisnaî memur olduğu bir memlekette yaşı yo -
: ruz. Bazı kâtiplerinin, bazı odacılarının, bazı müstah-
I eleniinin isîknaî rnenıurink sayıldığı bir Türkiye'ce ya-
I serken; elçiliklerin, valiliklerin, hukuk müşavirlikleri-
I r.in, din kurumlarının insanlarının istisnaî memuriuk-
] 1ar halinde yönetildiği bir ülkede yaşarken; daha Os-
1 manii döneminde böyle bir âdetin var olduğu bir ül

kede yaşarken; Atatürk zamanındaki mevzuat ile 
beyle bir'akım memurluklar ihdas edildiği belli iken; 
«Efendim, TRT Genel Müdürlüğünü istisnaî memur
luk saymak mahza günahı kebairdendir..» 
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Arkadaşlarım; TRT Genel Müdürlüğünün istisnaî 
memurluklar olması kadar isabetli bir yürütme orga
nı kararına az rastlanır dünyada benim kanımca. «Ne
den?» diyeceksiniz. Çünkü, TRT dediğimiz, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu dediğimiz bu yeni üretim 
aracı, bu haberleşme aracı, bu kamuoyu oluşturma 
aracı, bu kültür üretimi aracı; affedersiniz, muvazzaf 
memur kadrosundan bir kişiye zamanı geldiğinde tev
di edilecek bir görev değildir. Açıkça söylüyorum; 
hangi iktidar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gi
bi haberleşme aracının başına muvazzaf, emekliliğe 
yakın hale gelmiş bir memuru memur ederse, yazık 
olur o ülkeye.. (A. P. sıralarından, «Memurlara haka
ret etme» sesleri) 

Bizim memurlara hakaret etmek, etmemek.. Bu 
kürsüde bizim söyleyeceğimiz sözlerden sorumlu ol
mayacağımız maddesinin bir manası var. Neden so
rumlu tutmuyorlar bizi bu kürsüden biliyor musunuz?. 

Zamanı gelince, bilmem hangi daire müdürünün 
önünde mutakapû şu işimizin, bu işimizin yapılma
sını onlardan ricacı olmayalım diye, sorumsuzca, ta
biri caizse, sorumluluk denilen müessesenin, kurumun 
size özgü olmadığmı, sizin her şeyi dile getirmeniz 
gerektiği ihtiyacı içinde olduğumuz için bunu koy
muşlar. 

Demek istersiniz ki, memurların muvazzaf kadro
ları içinden son kademeye gelmek üzere bulunan bir 
kişinin; evet, TRT Genel Müdürlüğünün başında bu
lunması, o memleket için faydalı bir hareket olmaz 
denmesinde memurlara hakaret vardır. 

Arkadaşlarım, sizin dilinizle biz konuşamayız. Ge
çen gün burada bir sözcünüz 12 Mart'uı nemene bü
yük bir isyan hareketi ve meşru birtakım kuruluşla
ra, özellikle Parlamentoya ve Hükümete karşı bir 
başkaldırı olduğunu söyledi, söyledi; arkasından da 
bütün bu sözlerimizle Ordunun hiçbir ilişkisi yoktur, 
Ordu çok muhteremdir, onlar kadar daha yüksek ve 
üstte bulunan bir kurum yoktur, dedi. Hay... Böyle bir 
dil ile böyle bir zihniyetle bizi konuşturamazsınız. 

Biz eğer inanıyorsak ki, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun başında muva zzaf kadrodan bir 
son dereceye gelmiş memur bulunması yerine; dina
mik, genç, dünya görüşü olan, kitabı olup ne idüğü 
belli,... (A. P. sıralarından müdahaleler.) ...hiç değilse 
varlığının, fikrî varlığının, bilimsel varlığının, sanatsal 
varlığının tipi belli olan bir insanın, gelip de haber 
üretmesine, kültür üretmesine ve bu ülkenin insan
larını kültüre, habere ve birbirleri ile uyum halinde 
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yaşamasına gerçekten imkân verecek bir müdüre ih
tiyacımız olduğu için biz bunu getirdik. 

Hiçbir kimse aklından çıkarmasın; îsmail Cem 
îpekçi'nin şahsiyle hiç ilişkimiz olmamasına rağmen, 
yapt'ğ.mız tasarrufun bütün sorumluluğunu, varsa 
şerefini ve gururunu taşıyoruz, taşıyacağız. Hata edil
diği zaman, hatamızdan dönmek kaydıyle de, eğer si
zin gerçekten böyle biraz başıbozuk; biraz iyice, ra
fine bir şekilde hazırlanmamış saldırılara geçeceğiniz 
yerde, istiyor idiyseniz bu İsmail Cem ile uğraşmak, 
s;ze 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi imkân veri
yor, Gidmiz bakalım, 359 sayılı Kanunuun 9 ncu mad
desine bir başvurunuz; gidiniz deyiniz ki onun Seçim 
Kuruluna; bu adam tarafsızlık yapıyor. Baksınlar. 
Gerçekten dört tane büyük insan ile Millî Güvenlik 
Kurulunun üyesinin bulunduğu Seçim Kurulu var; 
b;r kişinin tarafsız hareket ettiği, özellikle TRT Genel 
Müdürünün tarafsız hareket ettiği kanısına varan ki
şinin yapacağı iş. doğru iş, abdestinden şüphesi olma
yan, özel maksadı bulunmayan kişinin yapacağı iş, 
dosdoğru 9 ncu maddeye gitmek; efendim, TRT Genel 
Müdürü olarak vazife gören bu şahıs tarafsızlık ilke
sini ihlâl etmiş bir kişidir yahut Türkiye'nin bölünme
sini sağlamış bir kişidir yahut orada yazıyor işte, me
murluk sıfatım kaybetmiş bir kişidir. Ne ise... O za
man gideceksiniz Seçim Kuruluna, bu şikâyette bu
lunacaksınız. Hem de kanunu hazırlarken fevkalâde 
de uygun bir ortam yaratmış:z. Yaratılmış; bizim za
manımızda çıkmış bu kanun. 

Ne demişiz?.. Siyasî partiler grupları yahut grup
ları olan siyasî partiler bu Seçim Kuruluna müracaat 
ederek TRT Genel Müdürünün tarafsızlık içinde ça
lışmadığı şikâyetini yapmaya hakkı vardır. Niye git
miyorsunuz, Secim Kuruluna? Niçin 9 ncu madde
nin size öngördüğü, size salık verdiği yolu takip et
miyorsunuz? Yapacağınız iş, doğru iş, art niyetsiz iş, 
arka niyetsiz iş bu olmak gerekirken, bunu yapma
dınız. 

B' ; genel müdürün görevinden alınması mı kastı
nız? \ i sayılı Kararnameyi altından çekeceksiniz; yani 
İsmail Cem'in sandalyesini de altından çekeceksiniz. 
Mümkündür; ama bunu ne zaman yaparsınız?.. Ya 
kendiniz Hükümette bulunursanız yaparsınız, ya da 
bugünkü gibi öz canı olmayan, hakikaten bitkisel ha
yata düşmüş bir hükümet varken yaparsınız... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ayıp, ayıp. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Ayıp, ayıp be. 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — ..Yani, yani... Evet, evet... Nesi 
ayıp canım. Ayıp olan, bu memlekette milyonlarca 
insanın birbirine girişidir; ayıp olan, birbirine vuruş
turulan Türk halkıdır; ayıp olan, Müslümanı Müslü-
mana vurdurmaktır; ayıp olan, insan öldürmektir... 
(A. P. sıralarından «Siz yapıyorsunuz» seslen.) 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Ayıp 
olan daha ne olur? Ayıp budur. Ayıp olan, hatta re-
zilâne olan budur. (A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» ses
leri.) (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar.) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Susun be, ne 
bağırıyorsunuz?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Ayıpmış... Ben bir Hükümet is
terdim ki, o Hükümet... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Fikret Gündo-
ğan. Çok istirham ederim, lütfen burada olmayan 
kişilerin üzerine bir... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Var beyefendi, işte karşınızda. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. 
İki, konumuzun dışında olan hususlara değinme

menizi bir defa daha rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şimdi, hükümet varmış bu mem
lekette, öyle mi?.. 

Biraz evvel söyledim, biz sizin dilinizle konuşama
yız. Bir şey vardır veya yoktur, doğrudur veya eğri
dir. 

«İhtilâl, yapmışız» diyeceksiniz, sonra Orduyu bir
takım elfazı tavsifiye ile ayıracaksınız... Böyle ikircil 
düşüncelerin sahibi değiliz. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — O si
zin arzunuz, Hükümeti bırakıp kaçtınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Hükümet var idiyse, bu hadise
ler nerden çıktı, nerde bu hadiselerin yapıcılarının da
ha önce alınmış tedbirlerle önlenmesine dair bir Hü
kümet tasarrufu?.. 

Evet; Hükümet yok, çünkü Hükümeti yok halde 
bırakıp, varla yok arası bitkisel halde bırak
mayı amaçîamışsınızdır. Bütçe tasarısının müza
keresi sırasında söyledim; maksadınız Bütçeye oy ve
rip, güya memleketi bütçesiz bırakmak değil, sizin 
böylesine bir Hükümeti meşruymuş gibi, yarı meşruy-
muş gibi bitkisel hayata düşürmek ve onun yoklu
ğundan istifade ederek Türkiye'de arzunuzu, faşizmi 

yürütmek için, bu Hükümetin yokluğundan istifade 
ediyorsunuz ve bu Hükümet de; şaşıyorum hâlâ böy
lesine memleketin kardeş kavgasına düşmesine varın
caya dek insanların birbirine düşürüldüğü bir ortam
da, hâlâ daha nasıl oturuyor da, kalkıp birşey söyle
miyor?.. 

Şurada oturuyordu Sayın İçişleri Bakanı; hangi 
geceydi bilmem, buraya çıktım, «Bu hadiselerin mü
sebbiplerini kökenlerine inerek, dayanaklarını, arka
da bulunanları, besleyenleri, her birisini eğer bilmi
yorsan, bir 10 yaşındaki çocuk boyunda dosyaya sa
hip değilsen, senin İçişleri Bakanı olduğuna ben na
sıl inanırım?» dedim de, burada geldi, bu kadar ağır 
bir ithamın altında, hiçbir kimsenin, hayat boyunca 

I değil bir Bakanlık, bir ülke değil, bir dünya krallığı 
I karşısında bile, öyle bir rütbe tevzii karşısında bile 
j yapamayacağı evelemeleri, gevelemeleri yaptı. Bunu 
I açıkça söylüyorum; gelin karşıma, «Biz böyle yapma

dık.» deyin; getirin zabıtları birbirimize söyledikle-
I rimizi görelim. Öyle bir zamandan istifade etmeyi 
I amaçladınız siz. Böyle bir Hükümet bitkisel hayata 

düşürülecek, canı elinde; ama siz istediğinizi yürüte
ceksiniz... Öyle yağma yok. Hükümete gidersin; 

I «Efendim, bize güvenoyu vermediniz...» İyi ki verme
mişiz. Hani kapılıp da bazı aldatmacıiara, hani mem-

I lekette belki demokrasi yürür, belki bilmem şu olur bu 
I olur diye, bizim de işte içinden çıktığımız bir badi-
I reden bizi kurtarmışlardır diye, bir nevi kefaret gibi 
I tutup da oy verseydik, yarın bütün bu mesuliyetler 
I bizim olacaktı. Bütün bu oyunlar oynanacaktı, bütün 
I bu kıtal, katliam sürecekti ve bütün mesuliyet bize ait 

olacaktı. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok istirham ede-

I rim, lütfen konu üzerinde kalın efendim, müzakere çok 
I yayılıyor. Görüyorsunuz efendim, lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Şimdi, büyük bir isabetle halkın 

I umutlarını; belki tanrısal bir işaretle ve o olabilir, kur
tarmış bulunuyoruz. Ve bugün dimdik, pırıl pırıl bir 
Cumhuriyet Halk Partisi, şebnem gibi, pırlanta gibi, 

I üstünde en ufak bir lekesi olmayan; ağırbaşlı, ciddi, 
I gerçekten halkın partisi, gerçekten halkın umudu, ger-
I çekten halkın geleceği, gerçekten halkın itibar ettiği, 
I sıcak alâkasını çeken bir parti olarak bizi yaşatan şey 
I bu oldu; dosdoğru hareket edişimiz ve bu oyunlara 

gelmeyişimiz. Elbette şimdi bugünkü Hükümetin me
suliyeti altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin 

I bir sözcüsü veya herhangi bir kişisi, benim bugün yap-
J maya imkân bulduğum rahatlıkla ve kolaylıkla ve 
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alın açıklığıyle konuşma olanağını bulamayacaktı, bu | 
halkın kurtuluşu için bu gerçekten tanrısal bir lütuf-
tur. 

Arkadaşlar; I 
Tarafsızlık ilkesini ihlâl ettiği için, görevinden alın- I 

ması gerektiğini 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
yazmış bulunmasına rağmen, oraya gidilmeden ve ora- I 
ya bir şikâyet yapılmadan ve Hükümeti de, birkaç 
kişiyle bu Kurum hakkında tetkikat yap demeye sev- I 
kederek, bir oyalayıcı girişin içine sürüklemek sure- I 
tiyle, gelecekseniz, 12 tane kararnamenin içinden bir I 
tanesini seçeceksiniz ve onu çekmek suretiyle yapa- I 
caksımz ve bunu yaparken de biraz evvel söylediğim I 
gibi, tamamen hukukî sağlıktan yoksun, mesnetsiz, I 
Cumhuriyet tarihinde, Parlamentolar tarihinde görül- I 
memiş işlemler yapacaksınız... Bu affedilmez. Siz bu I 
Kararnameyi reddedin demiyorum size. Daha doğ
rusu, maksadınız, oy çoğunluğunuz var; saygı duya
rım, reddediniz, hiçbir şey demem; ama nasıl redde
diniz? Usulüne uygun olarak reddediniz, kanunlara 
uygun olarak reddediniz, Anayasaya uygun olarak red- I 
dediniz. Belli bir taarruz hedefi olarak aldığınız Rad- I 
yo - Televizyon Kurumunu ele geçirmek; vardır bu. 1 
Onu, ondan soyutlayarak alınız. İkiden başlayın, üç- I 
ten başlayın, dörtten başlayın, beşe gelin, altıya gelin, 
yediye gelin, sekize gelin, dokuza gelin, ona gelin, I 
onbire gelin, onikiye gelin; bitirin bu işi. Normaldir 
bu, yetkiniz vardır. Hakikaten, bir kararnamenin I 
Meclislerde görüşülmesi sonucunda değiştirilmesi, ka- I 
bulu veya reddi diye bir yetkisi vardır Meclislerin, el- I 
bette kabul ediyoruz; ama ne mucip sebepleriniz, ne I 
maksadınız, ne de ileri sürdüğünüz savlar geçerli ol- I 
madiği içindir ki, biz Kararnamenin böylesine redde- I 
dilmesine, Kararnamenin mazmunu olan kişiyi kurtar- I 
mak için değil, Meclisi vikaye etmek, korumak için { 
çaba sarfediyoruz. Biz de biilyoruz ki, bir gün gele
cektir Hükümet bir kararname çıkaracaktır; istisnaî 
mevkide bulunmasına rağmen, artık seni değiştiriyo- I 
rum diyecektir; mümkündür. Biz geleceğiz belki, bel
ki biz değiştireceğiz, belki başkası değiştirecek... Yani, I 
11 sayılı Kararname kalkarsa, istisnaî mevki olmak- I 
tan çıkarsa, başka biri gelir... Mümkündür, hiç lü- I 
zum yok kaldırmaya; bunu çekmek istiyorsanız Hü
kümetinize bir kararname hazırlatın. Yalnız bir şey I 
yapmaya mecbursunuz; 359 sayılı Kanunda yazıyor ; 
«Alma sebebinizin gerekçesini göstereceksiniz.» Bilir- I 
siniz, hiçbir idarî kararda gerekçe göstermek zorun- { 
luğu yoktur; ama bunda vardır. Neden vardır? Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun önemi. Kanu- | 
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nun yapılması sırasında, bir genel müdürün alınması 
gerektiğinde, belli şartların vukubulmasını ve behema-
hal o şartların varlığını, herkese inandırıcı gerekçele
re bağlı olarak, o kişinin bir kararname ile geri alın
masını öngörmüştür. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin karar
namede var mı gerekçe? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Binaenaleyh, bir kararnamede 
nasıl yapılacağı kanunda öngörülmüşse, o yola baş-
vurmayıp, 11 sayılı Kararnamenin reddi cihetine gi
derek, o kişiyi veya zihniyeti veya onunla bütünleş-
tirdiğiniz bir partiyi vurma yoluna düşmenizde telâş ve 
gerçekten de anlamsız hareketi ifadeye kelime bula
mıyorum. 

Arkadaşlarım, şimdi ne olacak olacak; ama şu 
olacak : Siz, oy çoğunluğuyle bu Kararnameyi red-
deceksiniz. Kısa bir süre sonra, isteseniz de istemese
niz de, seçimler olacak, genel seçimler olacak. Hiç uğ
raşmayınız, kendinizi yormayınız, boşuna güç kaybet
meyiniz; size bu güçler seçimde lâzım ve o... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O hayalinle 
çok yaşa sen!.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — O tarihte bir defa daha yenile
ceksiniz. Hakikaten Türk halkı sizi artık kendisini ida
reye yetkili görmediğini ifade edecek ve sizi... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Malum mu 
oluyor?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Sizi, bu memlekette oluşmuş ger
çeklere uygun, gerçekten sağ'ın haysiyetine yakışır 
bir bilimsel anlayış ve dünya görüşüyle herkesin içine 
art niyetsiz ve bütün siyasal akımlara ve fikirlere 
saygılı, Anayasaya ve hukuka bağlı bir parti haline 
gelinceye kadar sizi cezaya mahkum edecektir ve siz 
bu cezayı çekeceksiniz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Hükümet 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Gün

doğan, kaçma kaçma, gel otur, hakaret edip kaçıl
maz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
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Burada konuşan sayın hatibin, tamamen başka bir ? 
mevzuun çerçevesi içerisinde kalmak sorumluluğunu j 
bir tarafa bırakarak, Hükümete tevcih etmiş olduğu 
vasıfları şiddetle reddederim. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Anayasa çerçevesi içerisinde vazife almış ve bu 
vazife şuurunun kutsal inancı içerisinde hizmet eden 
Hükümeti, «bitkisel» veya bilmem başka türlü acze 
delâlet eden vasıflarla küçük düşürmemek isteyen 
zihniyeti şiddetle ve nefretle reddederim. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir hükümet nefret 
edemez. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER (Devamla) 
— Hükümet her bakımdan tanı bir şuur ile vazife
sinin başındadır, bazı asayişsizlik olaylarım vesile 
ederek, herhangi bir suretle Hükümete saldırıda bu
lunmaya zaten sadetin müsait olmadığı aşikârdır. 
Konuştuğumuz mevzu, tamamiyîe başka bir konu
dur. Bu vesileden istifade ederek, asayişsizlik olay
larını da vesile ederek, bir sataşma vesilesi aramak 
ve Hükümeti küçük düşürmeye çalışmak boş bir 
hayaldir. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nefret 
kelimesini kendilerine iade ederim. Edep dışı bu ko
nuşmaya cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER (Devamla) 
— Açık olarak, tarafsız Hükümetin tarafsız bir üye
si olarak şerefli vazife gören, iş başında kutsal bir 
şevk ile vazife gören Hükümet arkadaşlarımıza tev
cih edilmiş olan sözleri hiçbir vicdan ve şuur sahibi 
insanın tasvip etmeyeceğine inanç duyuyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, konuşmama izin veriniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir hükümet Parlâ
mentodan nefret edemez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. O söz
leri, şahsa ait değil idi. Siz söylediğiniz zamanda rica 
ederim, şahsa ait değildi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben kendisine Hükümet Üyesi olarak Hürriyet 
Gazetesini okumasını ve Hükümetin bitkisel hayat 
yaşadığını koca bir manşetle görmediği için... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sana ya
kışmaz. (Gürültüler). 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Hürriyet Gazetesi yazıyormuş, Hürriyet Gazetesi 
de kim oluyor?..; 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sözünü geri alacak, 
geri alacak... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sen kim 
oluyorsun?,. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler ve «Sözünü geri alacak» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, kimseye şahsa hitap et
memiştir. Rica ederim efendim. (A. P. sıralarından 
«Hangi sözü geri alacakmış?» sesleri). 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Komisyon adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabı Üye) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. Önemli bir Ana
yasa sorununu dile getireceğim burada. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, komisyon adı
na konuşma bitsin, söz onun hakkı. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ben şu anda, 
konu ile ilgili konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan sonra size usul hak
kında söz veririm efendim. 

Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT K ö K E R (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Komisyon adına yapacağım mâruzâta, Sayın 
Gündoğan'ın biraz önce burada ifade ettiği bir hu
susa temas etmek suretiyle başlamak istiyorum. 

Sayın Gündoğan Komisyonda, Refet Rendeci' 
nin biraz önce burada ifade ettiği «Usulsüzlükleri 
belirterek havaleye itiraz ettim. Fakat Komisyonda 
bu itirazlarımız nazara alınmadı» şeklinde hilafı ha
kikat bir beyanda bulundular. Komisyonun 175 say
falık zabıtları buradadır. Sayın Gündoğan'ın konuş
maları arasında Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
23 ncü maddesinde belirtilen havaleye itiraza mü
teallik bir tek kelime bulunduğu takdirde, ben Yüce 
Heyetiniz huzurunda Sayın Gündoğan'dan özür di
lemeye amade bulunduğumu ifade etmek istiyo
rum. Ama bu 175 sayfalık zaptın içinde havaleye 
itiraza mütedair bir cümle bulamadığı takdirde, Sa
yın Gündoğan'ın da bu kürsüye gelip «Ben hakikat
leri tahrif ederek beyanda bulunmuşum, özür dile
rim.» demek efendiliğini, cesaretini, basiretini göster
mesini çok arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ncü mad

desinde «Havaleye itiraz, kanun tasarı veya teklif
lerinin gitmesi lâzım gelen komisyonların dışında bir 
komisyona havale edilmesi halinde, müteakip birle-
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simde söz almak suretiyle gerçekleştirileceği» ifade I 
edilmektedir. Zaten, bu hükümle de Sayın Gündo
ğan, tam bir çelişki içinde olduklarını bu zabıtlara 
tescil ettirmiş bulunmaktadırlar. 

Yine değerli arkadaşlarım, Saym Gündoğan bu ı 
kürsüden dedilerki; kendi ifadeleriyle okumak istiyo
rum, «12 tane kararname varken, cımbızla çekilir 
gibi 11 sayılı Kararnameyi Meclislerden geçirdiler» 
dediler. Böyle dediler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Öyle oldu. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Ben şimdi sizin sö
zünüzle size cevap vereceğim. Sayın Gündoğan, ben 
müdahale etmedim. Ne olur beni dinleyin, söyleye
ceğiniz bir şey varsa gelin burada söyleyin. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Nasıl 
müdahale etmediniz; adamı konuşturmadınız yahu... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; 

Elimde Millet Meclisi Plan Komisyonunun 
6 .6 .1974 Perşembe günü saat 11,00'deki Birleşimi
ne ait bir gündem var. Bu gündemin tanzim edildiği 
tarihte, o vakitki iktidara mensup çok değerli ve say
gı duyduğumuz bir arkadaşımız bu komisyonun baş
kanı idi. Şimdi ben, komisyon gündeminin 1 nci 
maddesini okuyorum : 

6 Haziran 1974 Perşembe günü saat 11,00'de Mil
let Meclisi Plan Komisyonu gündemi: 

«Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde 
kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname. (Sıra Sayısı: 1/48)». 

Şimdi Sayın Gündoğan'a soruyorum: Sayın Gün
doğan, acaba l'den 11'e kadar kararnameler durur
ken ve bu kararnameler Su Komisyonuna havale edil
mişken, cımbızla çeker gibi 12 sayılı Kanun Kuvve
tindeki kararnameyi Millet Meclisi Plan Komisyo
nunun gündemine almaktaki maksadınız ne idi?.. 
Maksadınız ne idi?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 800 bin memuru il
gilendirdiği için. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Atalay, size 
sormadım ben, Sayın Gündoğan kendisini savunur, 
avukata ihtiyacı yok. Sayın Atalay yapmayın. (Gü
rültüler.) 
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Şimdi bu birinci belge. 
Değerli arkadaşlarım, çok şükür bu kürsüde Sa

yın Gündoğan'ı Bütçe Plan Komisyonunda ileri sür
düğü bir iddiada kısmen olsun rücu etmiş şekilde 
gördüm. Bütçe Plan Komisyonunda yapmış olduğu 
konuşmalarda, diğer Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımız gibi, Millet Meclisi Plan Komisyonunun 
ve Cumhuriyet Senatosu Plan Komisyonunun, Ana
yasanın 94 ncü maddesine aykırı şekilde kurulduğu 
iddiası geniş ölçüde yer alıyordu ve bütün konuşma
lar, müzakereler ve zabıtlar ortadadır, 6 - 7 saatlik 
kısmı «Komisyon Anayasanın 94 ncü maddesine uy
gun mu kurulmuştur, uygun kurulmamış mıdır?....» 
şeklindeki müzakerelerle geçmiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi elimde, 22 Kasım 1974 Cuma günkü Mil

liyet Gazetesi var. Sayısı: 9 717. Bakınız burada, 
çok değerli bazı profesörler Sayın Gündoğan ve ar
kadaşlarının komisyon raporuna yazmış oldukları 
Bütçe Plan Komisyonunun Anayasanın 94 ncü mad
desine göre kurulmadığı için Anayasaya aykırı ol
dukları iddiası hakkında neler söylüyorlar: 

Prof. Nermin Abadan : «Senato ve Millet Mec
lisinden oluşacak olan Bütçe Komisyonunda partiler 
son seçimde aldıkları oy oranında temsil edilirler. 
Böyle bir Bütçe Komisyonu yetkisini ancak seçim 
tarihine kadar yerine getirilmesi zorunluğu, Anayasal 
mükellefiyetler için kullanmalıdır.» 

Sayın Abadan diyor ki; iktidar olmadığına göre, 
Bütçe Plan Komisyonları, son seçimde alman oy 
miktarlarına göre seçilir ve Anayasal mükellefiyetler 
için kullanılır. Açınız Anayasamızın 64 ncü madde
sini, Anayasamızın 64 ncü maddesi kanun kuvvetin
deki kararnamelerin komisyonlarda ve Genel Kurul
larda öncelik ve ivedilikle bütün işlere takdimen gö
rüşülmesini emrediyor. Demek ki, Millet Meclisi 
Plan Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu Plan Komis
yonu Saym Abadan'm tarif ettikleri şekilde Anaya
saya uygun şekilde kurulmuştur. 

Devam ediyor; Prof. Münci Kapani : «Akla 
gelen bir ihtimal, komisyonda partilerin Parlamento
daki kuvvet oranlarına göre temsil edilmelidir. Ancak, 
bu kuruluş tarzının da hükümete sağlam bir destek 
sağlamayacağını kabul etmek gerekir.» 

Ve Prof. Mümtaz Soysal konuşmasının sonunda 
şöyle diyor: «... Bu durumda ortada bir iktidar bu
lunmadığına göre, Bütçe Komisyonunun da öbür ko
misyonlar gibi, partiler kuvvetleri oranlarına göre-
kurulması yoluna gidilebilir ve Hükümet böyle bir 
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komisyonunun çıkaracağı bütçeyi yürütmek görevini, 
kendi kuruluş biçimi bakımından daha önceden ka
bul etmiş durumdadır. Başka bir deyimle, iktidarın 
bütçesi yerine, bütçenin iktidarı söz konusu olacak
tır.» 

Ve devam diyor Sayın Prof. Bülent Nuri Esen : 
«tktidar grupu olmazsa, siyasî partilerin kuvvet oran
larına göre komisyon kurulur. Anayasanın hem 84, 
hem 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası da, siyasî parti
ler kuvvetleri oranında temsilini öngörmüştür. 94 ncü 
madde şartı mevcut olmadığına göre, 84 ve 85 nci 
maddelerin uygulanması, yani Bütçe Komisyonunun 
siyasî partilerin kuvvet oranlarına göre kurulması, lâ
zımdır,» diyor. 

Anlaşılıyor ki, çok değerli Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımız, Komisyonumuz raporuna yazmış 
oldukları muhalefet şerhinin ikinci maddesi üzerinde 
fazla ısrarlı değildirler. Eğer ısrarlı olsalar idi, ken
dilerine çok yakm mazi ile ilgili bir hususu hatırla
tacaktım ve soracaktım. Diyecektim ki; değerli ar
kadaşlarımız 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Karar
namenin görüşülmesine ait Komisyon raporuna yaz
dığınız muhalefet şerhinin 2 nci maddesinde, Komis
yonumuzun kuruluş tarzı Anayasanın 94 ncü madde
sine aykırıdır dediğiniz halde, 442 sıra sayılı 2556 sa
yılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair, ya
ni hâkimlere tazminat verilmesine mütedair kanun 
tasarısında ve 445 sıra sayılı 521 sayılı Danıştay Ka
nununda bazı değişiklikler yapılmasına dair tasarıda; 
(ki, bu tasarı ile Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve 
Danıştay üyelerine de tazminat verilmektedir.) Cum
huriyet Halk Partili değerli arkadaşlarımız (ki, dört 
sayın üye arkadaşımızdır.) hiçbir muhalefet şerhi 
koymadan Komisyon raporlarını imzalamışlardır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi, aynı arkadaşlarımızı 11 sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararname ile ilgili komisyon raporunda; 
(Müsaade ederseniz bunları zabıtlara tescil ettirmek 
için okumak mecburiyetindeyim.) «Kanun tasarısını 
müzakere eden Millet Meclisi Plan Komisyonu, Ana
yasanın 94 ncü maddesine uygun olarak kurulma
mıştır. Anayasaya aykırı olarak kurulan komisyonun 
bu tasarrufu batıldır. 

îki, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonu da Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak 
kurulmuştur. Bu Komisyon da teklif ve tasarıları 
müzakere edemez.» diycrlar. 
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Şimdi ben değerli arkadaşlarıma ve Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsü Gündoğan'a soruyo
rum : Hangi beyanımza inanalım Sayın Gündoğan?.. 
442 sıra sayılı kanun tasarısı dolayısıyle batıl olma
dığı şeklinde izah edilebilecek itirazsız imzanızı mı 
muteber sayalım, yoksa 441 sıra sayılı 11 sayılı Ka
nun Kuvvetindeki Kararnamenin kaldırılması hak
kındaki komisyon raporundaki «Batıldır» imzanızı 
mı kabul edelim?.. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bunu Yüce Senatoya açıklamak mec
buriyetindesiniz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Kişiye özel bir mütalâa. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Gündoğan buradaki konuşmalarında, ey
lemli bir kalkışma hareketinden bahsetti. Ben burada 
bir Komisyonun Başkanı olarak konuşuyorum ve be
yanlarımda da azamî tarafsızlığa riayet etmenin gay
reti içindeyim. Ama eylemli bir kalkışmanın bir par
çası olarak bu kanun tasarısının Yüce Senatoya'ge
tirildiğini ifade etmeleri dolayısıyle ben, Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe Plan Komisyonunda bulunan 7 tane 
Adalet Partili, 1 tane Millî Güven Partili, 1 tane Mil
lî Selâmet Partili, 4 tane Cumhuriyet Halk Partili, 
1 tane Tabiî Senatör arkadaşım adına, Cumhuriyet 
Senatosuna niyabetle Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
ne ve Anayasamıza göre hizmet gören bir Komisyo
nun Devlete karşı isyan hareketinin aleti olmayaca
ğını zabıtlara tescil ettirmek bakımından bu beyanla
rına itirazda bulunduğumu ifade etmekle bu konu 
hakkındaki beyanımı kesmek istiyorum. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Gündoğan dediler ki, «Cem, muhakeme 

edildi, şöyle oldu, böyle oldu...» Senato Komisyonu
nun zabıtlarının 85 nci sayfasındaki Sayın Gündo-
ğan'ın konuşmasını okuyorum : 

«Maksadınızı anlıyorum, açık söyleyeyim; TRT' 
nin başına İsmail Cem İpekçi adlı kişinin Hükümeti
miz tarafından getirildiğini ne inkâr ediyoruz, ne bun
dan şeref payımızın azaldığı kuşkusuna kapılıyoruz, 
ne de böyle bir şeyi aklımızın ucundan geçiriyoruz. 
Aksine, çok doğru bir hareket yaptığımıza hulûsla 
inanıyoruz. Sakın böyle bir zaafa kapılmayın; biz 
açıkça, erkekçe yapmışız, kararnameyi çıkarmışız» 
diyor. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) —Biz de er
kekçe gönderiyoruz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Müsaade buyurun Sa
yın Ege, gelecek. Yine Sırrı Atalay arkadaşımız za
bıtların 128 nci sayfasında şöyle söylüyor : 

«TRT Genel Müdürlüğünün boş bulunması sebe
biyle Hükümet sonımluluğunu taşıyanlar TRT'nin 
basma, şimdi arkadaşlarımızın gayet acı acı kınadık
ları ve Sayın Devlet Bakanı Fer'in bir ara iliştiği ide
olojik yönlerden bazı sakıncaların mevcudiyeti söyle
nen arkadaşın, o zaman hükümet sorumluluğu taşı
yanlar TRT'nin başına getirmekte yarar görmüş ola
caklardır ve bu sebeple bir hükümet kararnamesiyle 
bu imkân sağlanmış bulunmaktadır.» diyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) Doğru. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Doğru, yanlış demi
yorum Sayın Ataiay. Yanlış olan noktaya geleceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ecevit Hükümeti bir siyasî tercih yapmak 

suretiyle; ki, ona biraz sonra temas edeceğim... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben daha konuşaca

ğım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Konuşursunuz Sayın 
Atalay, gayet tabiî. Sabaha kadar buradayız, sizi 
dinlemekten zevk duyarız. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hani 
tarafsızdınızya Sayın Komisyon Başkanı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — E., ne yapayım Sayın 
Barutçuoğlu; bende insanım, müsaade edin... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bütçe 
Komisyonu Başkanı olarak tarafsızdınızya?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — E., tarafsız olarak 
söylüyorum. Ne söyledim taraflı Sayın Barutçuoğlu?.. 
Ne söyledim taraflı?.. (A. P. sıralarından «Devam 
edin, devam edin» sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Merakını giderece
ğim, 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rımı _ _ ; .v,;^,...«:S.:^.-.._ 

Biraz sonra geleceğim; kim istisnai mevki kadro
suna getirilebilir, hangi vazifede getirilebilir, hangisi 
getirilemez; ona da kısaca temas edeceğim. 

Sayın Ecevit Hükümeti bir siyasî tercih yapmış 
ve 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi çıkar
mak suretiyle; ki, zannediyorum daha önce bu karar
name çıkmadan, gazetelerde kimin tayin edileceği hu
susu da ilân edilmiştir.) Bir siyasî tercih yaparak, inan
dığı, güvendiği, Sayın Atalay'ın ve Sayın Gündoğan'm 
dili ile okuduğum bir zatı TRT Genel Müdürlüğü ma
kamına getirmiş, oturtmuştur. Şimdi buraya tayini 
kabul ediyorsunuz da; bir siyasî tercih neticesinde 
Sayın İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğüne tayini
ni kabul ediyorsunuz da, sayın İsmail Cem'in bir siya-

I sı tercih sonunda 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnamenin reddi suretiyle vazifeden alınması siyasî 
tercihini niye kabul etmiyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Gündoğan burada, «Odacılara kadar istis

naî mevki verilmiştir.» dediler. Kanunlar elimizdedir. 
İşte elimde 1327 sayılı Kanunla muaddel 657 sayılı 
Kanunun 59 ncu maddesini okuyorum: 

«İstisnaî memurluklar : 
Cumhurbaşkanlığı dairesi ile Cumhuriyet Senato

su, Millet Meclisi memurluklarına, Başbakanlık mü
şavirliklerine, bakanlıklar özel müşavirliklerine, Baş
bakanlık ve bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine ve 
özel kalem memurluklarına, bakanlıklar basın ve halk-

I la ilişkiler müşavirliklerine, valilere, büyükelçiliklere, 
daimî temsilciliklere, Din İşleri Yüksek Kurulu üye-

I tiklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtı memurluklarına, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği müşavirlik
lerine ve hukuk müşavirliğine, genel sekreter sekreter -

| ligine, bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerle
mesi ve derece yükselmelerine ilişkin hükümleriyle 
bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile ilgili 

I memur atanabilir» diyor. 

I Yine 60 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında da ve hat
ta 60 ncı maddede : «İstisnaî memurluklara atanma-

I da aranacak şartlar» diyor. 
«İstisnaî Devlet memurlarına 48 nci maddede ya-

I zıh genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar ya
pılabilir. 

I Kuruluş kanunundaki Özel hükümler saklıdır.» di-
I yor-

Değerli arkadaşlarım, 
Kuruluş kanunlarına bakıyoruz; Hariciye Vekâle

tinden söz ederek dediler ki, «Efendim, elçiler istisnaî 
I mevki oluyor da niçin TRT Genel Müdürü olmasın?» 
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Hariciye Vekâleti Memurin Kanunu, 17 Temmuz 
1927, Kanun numarası 1154. Bu kanunun 2 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası aynen şöyle diyor : 

«Elçiler, Hükümetçe görülecek lüzum üzerine 
meslek haricindeki zevattan dahi intihap edilebilir
ler.» 

18 Haziran 1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununun 6 ncı maddesi : «Valiler İçişleri Bakanı
nın inhası, Bakanlar Kurulunun karan ve Cumhur
başkanının tasdiki ile tayin olunur. 

Vali tayininde 3656 sayılı Kanun hükümleri cari 
değildir.» diyor. 

Bu kanun hükmü ile de iktifa edilmemiş, 14 Ara
lık 1951 tarihinde, o vakiîki Anayasamızda mevcut 
olan bir yol tercih edilmiş ve Meclisten 252 sayın tef
sir kararı çıkarılmış. Tahsil şartı aranmadan ve hiç bir 
müktesebat'aranmadan vali tayin edilebilmesi salâ
hiyeti Hükümete verilmiştir. 

Gelin TRT Kanununa hep beraber bakalım; 359 
sayılı Kanunda TRT Genel Müdürü olabilmek için 
bazı şartlar vardır. Bu 359 sayılı Kanun o vakit Cum
huriyet Halk Partisi İktidarı zamanında çıktı. Eğer 
TRT Genel Müdürlüğüne böyle fevkalâde genç bir 
insanın tayin edilmesi (ki, ona sonra da temas edece
ğim,) düşünülmüş olsa idi, o vakit kanuna bu hük
mü koysaydınız. Siz çıkardınız 359 saydı TRT Kanu
nunu. O vakit neden düşünmediniz? Ama diyeceksi
niz ki, o zamandan beri belki fikirlerimizde değişik
lik oldu. Ona da hak veriyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 
Sabrınızı taşırmak istemiyorum, zabıtlarda bulun

ması için bir hususa daha temas edeceğim. 

Müzakerenin başlangıcı esnasında Sayın Atalay bir 
önerge verdiler ve bu önergesi ile dediler ki, (Komis
yonda ileri sürdükleri 94 ncü maddeye aykırılık falan 
iddiaları hiç yok) «11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnamenin Millet Meclisindeki müzakeresine Riyaset 
eden Millî Selâmet Partisi Milletvekili Saym Hancî-
oğlu, aynı zamanda Millî Selâmet Partisi Genel ida
re Kurulu üyesi bulundukları için 6 Şubat 1975 tari
hinde Millet Meclisi Başkanı kendisini, iki vazifeden 
birisini tercih etmek üzere uyarmıştır ve Saym Han-
cıoğlu da İC Şubat 1975 tarihinde istifa ettiğini; da
ha önceki bir tarihle Genel İdare Kurulu üyeliğin
den istifa ettiğini bildirmiştir. Bu itibarla, bu kanun 
görüşülemez, şeklinde bir beyanda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi burada bir noktaya geleceğim ve ondan 

sonra da bir hususu arz etmek istiyorum. 
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Millet Meclisi İçtüzüğünün 15 fici-.maddesi var; 
«Başkanvekilîerinin görevi» başlığını taşıyor bu mad
de, Şimdi müsaade ederseniz maddeyi okuyacağım: 

«Madde 15 — Başkanvekilîerinin görevi," Başka
nın yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve 
yönettiği oturumlarla ikili Tutanak Dergisi ve Tu
tanak özetinin düzenlenmesini gözetmektir. 

Başkanvekilîerinin hangi birleşim veya oturum
ları yöneteceklerine Başkan, karar verir.» diyor, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 15 nci maddesi. 

Şimdi, insanın aklına gayri ihtiyarî bir sual geli
yor; sayın Kemal Güven, Cumhuriyet Halk Partisi
nin çok değerli bir üyeîi ve Millet Meclisimizin de
ğerli Başkanı (A.P. sıralarından «Bravo, bravo» 
sesleri) Sayın Haneıoğiu''nu Anayasa ile ilgili bir ma
luliyet sebebiyle Riyasete çıkamayacağını, Millî Se
lâmet Partisi Genel idare Kurulu üyeliğinden istifa
sı lâzım geldiği hakkındaki tezkereyi 6 Şubat tari
hinde yazdığına göre, Saym Hancıoğlu'nu davet ede
bilir ve 15 nci madde gereğince, «Sayın Hancı oğlu, 
siz evvelâ bu husustaki seçmenizi yapınız; ya Baş-
kanvekilliği vazifenizde kalınız veya Millî Selamet 
Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğinde kalınız, bu 
yüzden sizin bugün Meclis Birleşimini idare etmeni
zi uygun görmüyorum.» demesi mümkün iken, İçtü
züğe aykırı bir tutum içinde kendisine bir mektup 
yazmasının altında da acaba bir maksat aramakta 
fayda varmı dır? (A.P. sıralarından «Var, var; bra
vo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi geleceksiniz, diyeceksiniz ki, Saym Hancı-

oğlu, Millî Selâmet Partisi Genel İdare Kurulu üye
sidir. Bir hususu arz etmek istiyorum; Saym Hancı-
oğlu, bilfarz Millet Meclisi Baîkanvekili olmasaydı 
ve bir milletvekili olarak vazifesine devam ederken 
Anayasamızın 78 nci maddesinde milletvekiliğiyJe 
başeaşmayan bir vazife kabul etmiş olsaydı; bilfarz, 
gitseydi Devlete ait bir şirketin, meselâ Deniz Nakli-
yat'ın, Denizcilik Bankası'nın yönetim kurulu üyeli
ğini kabul etmiş olsaydı ve o sırada da Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisinden gelmiş olan herhangi 
bir tasarı veya teklifi salt çoğunlukla reddetmiş ol
saydı yani 93 oyu bulmak suretiyle reddetmiş olsay
dı ve Sayın Hancıoğlu da hem milletvekilliği sıfatı 
hem de yönetim kurulu üyeliği sıfatı devam ettiği 
halde Mecliste oylamaya iştirak etse ve Mecliste 
226 oyla Cumhuriyet Senatosu'nun görüşünü reddet
miş olsaydı, Saym Atalay'ın, görüşünden hareketle 
bu kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu'nun kabul 
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ettiği şekilde kanunlaştığını iddia etmek mümkün, 
olacaktı? Değil. Şöyle olacaktı. Sayın Hancıoğluna, 
milletvekilliğinin sona erdiği tebliğ edilmeden iştirak 
ettiği bütün oylamalar geçerli olacaktı. Sayın Ataîay, 
bunları çok iyi bilirler, Komisyonda da müteaddit 
defalar kendilerine bunu ben izah ettim; ama yine 
burada da geldiler ve bu önergeyi verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir hususu daha söyleyeceğim ve ondan sonra 

maruzatımı bitireceğim. 

Komisyonumuzda, Sayın Gündoğan ve Sayın 
Atalay arkadaşlarımız Millet Meclisinde 11 sayılı 
Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin görüşülmesi sı
rasında gerek Komisyonda ve gerek Genel Kurulda 
bazı usul hataları yapıldığını, bazı yanlışlıkların ya
pıldığını iddia ve ifade ettiler. Bu arada Sayın Veli 
Uyar arkadaşımız da bilmiyorum buradalar mı? Bir 
önerge verdiler. Kanunu Komisyonda karara banla
madan önce Millet Meclisi Plan Komisyonu zabıtla
rını ve Millet Meclisi Genel Kurulu zabıtlarını getirt
tirelim, ondan sonra bir karara varalım, şeklinde de 
sayın Uyar arkadaşımızın bir önergeleri var. Onun 
üzerine kendilerine Komisyon Başkam sıfatıyle ay
nen şu cevabı verdim. Dedim ki; «Değerli arkadaş
larım, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonu olarak Cumhuriyet Senatosuna niyabetle hizmet 
gören bir komisyon olarak biz ancak Millet Meclisi 
Başkanlık mühürü ile mühürlenmiş, Başkan veya 
Kanunlar Müdürü tarafından imza edümiş tastikli 
metin üzerinde görüşme yapmak mecburiyetindeyiz. 
Millet Meclisinde yapılmış bulunan birtakım hata
ları bizim tahkik etmemize imkân yoktur.» 

Nitekim, eğer arkadaşlarım arzu ederlerse bu be
yanımı zabıtlardan da bulup aynen okuyabilirim. 

«1974 Malî Yılı Bütçe Kanunu görüşülürken bir 
grup arkadaşlarımız 1211 sayılı Kanunun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesine müteallik Bütçe Kanunu
na konulan hükümlerin Anayasaya aykırılığını iddia 
ettiler ve bu aykırılık iddiaları Millet Meclisinde sü
regeldi, burada süregeldi: Önergeler verdik ve neti
cede bu aykırılık iddialarımız o zamanın iktidarı ta
rafından kabul edilmedi. Nihayet, Anayasa Mahke-, 
meşine Adalet Partisi Grupu tarafından gidildi ve 
1974 malî yılı Bütçe Kanununun bazı maddelerinin 
Anayasaya aykırı bulunduğu cihetle iptaline 2C Ocak 
tarihinde karar verildi dedi ve o beyanım sırasında 
şunu ifade ettim; 

25 . 2 . 1975 0 : 1 

Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinden gelen 
kanunları müzakere eder. Ya kabul eder, ya redde
der, ya değiştirerek kabul eder. 

Ama Saym Atalay'ın demin teklif ettiği gibi ola
bilir mi? Ben şimdi Sayın Ataîay'a soruyorum; 
«efendim» diyor, «Rasim Hancıoğlu aynı zamanda 
Millî Selâmet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi bu
lunması sıfatıyle bu Kanunu görüşemeyiz,» 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Cumhuriyet Senatosunun ne yapacağı

nı tadat etmiş. Sayın Atalay'ın dediğini bir an için 
kabul etsek, görüşmesek ne yapacağız? Kanunu bek
letmemize de imkân yok. Anayasa diyor ki; «Cum
huriyet Senatosu ya reddedecek, ya tadil edecek, ya 
kabul edecek.» Kanunu görüşeceğiz ki Sayın Ata
lay'ın istediği noktaya varalım. Bu da büyük bir 
çelişki. Bunu Sayın Atalay ne şekilde izah edecek
ler bilmiyorum. Görüşmeden burada tutmaya im
kân yok. Geldiği şekilde kanunlaşması tehlikesi de 
var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Merakınızı giderece
ğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Rica ederim Sayın 
Atalay, öğrenirim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi son olarak bir hususa temas etmek isti

yorum. 
Saym Gündoğan dediler ki; «O zamanki iktidar, 

emekliliği yaklaşmış bir memur yerine kitapları olan 
bir genci getirdi, tayin etti. Şerefi varsa bize ait, 
vebali varsa bize aittir.» 

Bu kendi fikirleridir. Bu fikirlere saygı duymak
tan başka bir şey yapmak mümkün değildir. Ancak, 
kanunlarımıza göre ben şunu anlayamadım. Türki
ye'de 25 yaşında veya 28 yaşında üniversite mezunu 
olunduğuna göre, istisnai mevki haline getirilmediği 
takdirde TRT Genel Müdürlüğüne 35 yaşında, 37 
yaşında, 38 yaşında bir gencin tayini mümkün. Aca
ba Saym Gündoğan 35 yaşında, 38 yaşında veya 
40 yaşında kişileri ihtiyarlamış, köhnemiş mi kabul 
ediyor? Yoksa bunları tam olgun bir döneme eriş
miş insanlar mı kabul ediyor. Bu da bir çelişki. 

Şimdi, maruzatımın başında ifade ettiğim gibi, 
saym arkadaşlarımız kendilerinin yaptıkları tercihi 
kabul ediyorlar, bunun hatası, vebali, sevabı bize 
aittir, diyorlar ve kitabı olduğu için getirdiğini söy
lüyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, ı 
Başka bir grupta bu kitapların içinde Millî Mü- J 

cadeleye yardım için Hindistan'dan gönderilen para
yı, büyük, rahmetli Atatürk'ün Millî Mücadeleye har
canan kısmının fazlasını Hazineye verecek yerde, 
kendisine çiftlikler aldığını iddia ettiğini okumuşlarsa 
ve yine Mısır Hidivi'nin Türk tabiyetine geçmesi sı
rasında Cumhuriyet Halk Partisine teberru ettiği 
900 bin liralarla Büyük Atatürk'ün burjuvaların esiri 
olarak îş Bankasını kurduğu iddialarını okumuşlar 
ve onlar da bir siyasî tercih yaparak, bu zatın 
TRT'nin başında kalmasında mahzur görmüşlerse, 
bunda kınanacak ne vardır değerli arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) I 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Baklayı çı
kardın Sayın Başkan. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşla-
rım, 

Millet Meclisi ve Komisyonunuz, şahsî kanaatimi 
ifade ediyorum, Komisyondaki ekseriyet oyunu tem
sil eden arkadaşlarıma da tercüman olduğum inancı 
içinde ifade ediyorum 11 sayılı Kanun Kuvvetin
deki Kararname bir maksada varmak için çıkarılmış
tır ve yine demin ifade ettiğim gibi, bir siyasî tercih 
sonunda da kaldırılması Komisyonumuzca karara 
bağlanmıştır. 

Yüce Heyetinizin Komisyonumuz raporuna itibar 
etmesi istirhamiyle saygılar sunarım. (A. P. ve } 
C. G. P. sıralarından alkışlar) j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yiğit Kö
ken j 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bendenizin Sayın Yiğit Köker açıkça isminden I 
bahsetti. Biraz evvelki konuşmalarda söylediğim 
sözleri, yani olmayan bir şey söylemişim gibi bah- I 
setti. Müsaade ederseniz çok kısa olmak şartıyle 
Grup adına yaptığım konuşmada belirttiğim husus
ların ne olduğunu zabıtlardan okumak suretiyle söz j 
istiyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Gruplar konuş
tuktan sonra 2 nci defa konuşurlar. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyurur
sanız bir şey sorayım efendim. Grup adına mı isti
yorsunuz bu sözü? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şüphesiz 
ki efendim grup adına konuştuğum için vereceğim 
cevap da grup adına olacaktır. | 
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BAŞKAN — O zaman ikinci defa söz isteye
ceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
buyuran 65 nci madde diyor ki, eğer bir kişiye söy
lemediği söz, fikir isnat edilirse, o kişinin buna cevap 
hakkı doğar. 

BAŞKAN — O sataşma maddesi efendim. O za
man sataşmanın ne olduğunu lütfen ifade buyurun da 
oradan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dedi ki 
Sayın Yiğit Köker Komisyon Başkanımız olarak, ben
deniz beyanlarım arasında Millet Meclisi Plan Ko
misyonuna, Millet Meclisi Adalet Partisi Grupuna 
mensup kişiler tarafından verilen bir önerge ile 12 sa
yılı Kararnamenin içinden yalnız birinin cımbızla 
çekildiği iddia etmişim gibi fakat böyle bir şeyin 
gerçek olmadığını, böyle şeyler hakkındaki beyanınım 
yanlış ve yalan olduğu ifade edildi ve benim söyle
mediğim söz de isnat edildi. Müsaade ederseniz öy
le midir, değil midir arz edeyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 
Gündoğan benim beyanımı yanlış anlamışlar, Sayın 
Gündoğan'ın beyanını aynen zaptettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır ben 
yanlış anlamadım. Sayın Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika vereceğim 
efendim. Buyurun. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu iki iddia, 
zabıtlar tetkik edildikten sonra açığa çıkar. Binaena
leyh, emir buyurunuz Sayın Gündoğan'ın zabıtlarda 
söylemiş olduğu sözler tespit edilir, hakikaten ihti
lâf varsa o zaman kararınızı lütfedersiniz. Şimdi mü
saade ederseniz Adalet Partisi Grupu adına sözcü
müz konuşmaya başlasın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Şimdi, daha ev
vel usul hakkında söz istemiş olan Sayın Suphi Ka
raman var ona da soracağım. Müsaade ederseniz 
usul hakkında takaddüm ediyor, sonra size söz vere
ceğini efendim. 

Sayın Karaman, daha evvel usul hakkında söz 
istemiştiniz, ben de bu konuşmacıdan sonra verece
ğimi söylemiştim. Hangi usul hakkında söz istiyor
sunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim, o 
andaki güncelliğini kaybetti vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. Bu 
Grup adına değil. 
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Sayın Fikret Gündoğan, şahsınız adına ismi de 
geçti, hakikaten ben de dinledim. «Millet Meclisin
de şu halde oldu, bu tarzda oldu» diye. Beyan etme
diğiniz bir -beyan ise... (A. P. sıralarından «Sataşma 
değil Sayın Başkan» sesleri). 

Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayın Gündoğan, çok kısa olmasını rica ederim 

efendim. (A. P. sıralarından «Sataşma var mı Sayın 
Başkan?., sesleri). 

Takdir Başkana aittir efendim, müsaade buyu
run; sataşma var. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

İnanınız ki, hiçbir özel, şahsî veya siyasî gayret 
peşinde değilim. Sözlerimi dinlediniz. Bütün maksa
dım, bu memlekette kanun yapan bu müesseselerin 
hakikaten Anayasaya ve İçtüzüklere uygun hareketi
ni sağlamaktan ibarettir. Buna kabul edin veya etme
yin; ama bana müsaade edin, bu kürsüden, Sayın 
Komisyon Başkanının ifade ettiği şekilde; ne konuş
tuğum, ne de olmayan bir şeyi dile getirdiğim şek
linde bir izafe yapıldığı zaman savunayım kendimi, 
bu kutsal bir haktır. 

Arkadaşlarım; 
Bendeniz, Grup adına yaptığım konuşma sırasın

da, Millet Meclisi Plan Komisyonunda, Adalet Par
tisine mensup milletvekilleri tarafından verilen bir 
önergeyle, Plan Komisyonunun gündeminin 4 ncü 
maddesinde yer alan kararnameler konusunun 1 nci 
madde olarak gündemde yer almasına ve 12 tane ka
rarname mevcut iken, içlerinden yalnız birisinin, 11 
sayılı kararnamenin cımbızla çekilircesine içinden 
alındığına ve gündem maddesi yapıldığına dair be
yanda bulundum. Bu beyanımı bakınız hangi belge
ye dayandırdım; onu arz edeyim. 

Şimdi müsaadenizle, Plan Komisyonunun yaptığı 
işlemi gösteren zabıt suretini okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
«Anayasamızın 64 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası, 

kanun hükmünde kararnamelerin komisyonlarda ve 
genel kurullarda diğer kanun tasarısı ve tekliflerinden 
önce ve ivedilikle görüşülüp karara bağlanması hük
münü ihtiva etmektedir. Bu sebeple, gündemin 4 ncü 
maddesinde bulunan kanun hükmünde kararnamele
rin öncelikle görüşülmesi gerekmektedir, 

Gündemin 4 ncü maddesinin 1 nci madde olarak 
öne alınmasını ve görüşmelere 11 . 12 . 1974 tarih 
ve 11 sayılı kararnameden başlanmasını arz ve tek
lif ederiz.» 

Gördüğünüz gibi bu önergenin imza sahipleri de 
Yılmaz Ergenekon, Mahir Ablum, Mehmet Ali Ar
san, Hasan Tosyalı ve Hasan Buz'dur. 

İşte, benim bahsettiğim önerge ile, gündemin 4 
ncü maddesinde bulunan kanun hükmündeki karar
namelerin, gündemin 1 nci maddesi haline getirilme
sini ve kararnameler içinden de yalnız 11 sayılı ola
nının derhal görüşülmeye başlanmasını isteyen ve 
Adalet Partisi kanadından verilmiş önerge, okudu
ğum önergedir; zabıtlardan okudum. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanına ben de hitap 
ediyorum : Benim iddiam şu Komisyon zabıtlarıyle 
mevsuktur ve ben gerçekten iddiamı belgeye dayalı 
olarak ileri sürdüm ve tarafsız hareket etmeye de ça
lıştığımı da ifade ettim. Kendisi gibi bir Komisyon 
Başkanı olmamama rağmen, burada İsmail Cem ve 
TRT Genel Müdürlüğü hakkında, kanun hükmünde
ki bu kararnamenin konuşulmasından bir hafta ön
ce, bu kürsüde ağıza alınmayacak, ağızın tavanını, di
lini ve boğazını yakacak kadar galiz elfaz ile çatmış 
adam da değilim; öyle bir tarafsızlığa da düşmedim. 
O burada, «Homoseksüel şarkıları çaldıran müdür» 
diye açık hitapta bulundu, bir hafta sonra geldi, bu 
zihniyetle oturdu, Komisyona Başkanlık etti ve bu 
11 sayılı kararnamenin böylece malul ve muallel bir 
şekilde gelmesini sağladı. 

Arkadaşlarım; 
ikinci bir şey söyleyeyim : Biz Komisyonda; yani 

Senatonun Plan Komisyonunda kendisine, tabiî Ko
misyonun bütün üyelerine, üye olmadığım için sizin 
gibi bir kişi olarak bulunarak şu arzuda bulundum : 

ı«Saym Komisyon Başkanı ve üyeleri, tetkikinize 
arz olunan Millet Meclisinden getirilmiş olan 11 sa
yılı kararnamenin reddine mütedair kanun teklifi 
yalnız 11 sayılı kararnamenin reddini kapsamıyor, 
aynı zamanda 12 sayılı kararnamenin de reddini kap
sıyor. 12 sayılı kararname ise görüşme mevzuu ya
pılmamıştır. Bu itibarla, görüşme mevzuu yapılma
mış, karara bağlanmamış bir konuyu nasıl olur da 
metne ithal edersiniz. Bunu Millet Meclisi yapmışsa, 
durumu aydınlatalım, arayalım, bakalım, soralım, 
hakikaten gerçekten müzakeresi yapılmamış, karara 
bağlanmamış bir metinle karşı karşıya isek, parla
mento tarihinde eşine rastlanmamış bir olayla karşı 
karşıya gelmişiz demektir. O takdirde kararnamenin 
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sıhhati, ademi sıhhati hakkında daha kolay hüküm I 
verebilmek için bu Plan Komisyonu zabıtlarını getir
telim,» diye ricada bulundum. 

Ben tüzüğün mütehassısı değilim, bunu hep bilir
siniz. Uğraşması zor bir konudur, başka konular beni 
bununla uğraşmaktan men etmiştir, ama Sayın Ren-
deci'ye itimadım vardır. Neden vardır? Bu konular
da gerçekten beyanlarını dinlemişimdir; isabetle fi
kirler söylemiştir. Hatta bazı fikirlerine katıldığımı 
da söyleyebilirim, açıkça. 

Dediler ki, «Bir komisyona gelen metin üzerinde 
o 23 ncü maddede yazılı şekilde itirazlar vâki olma
mış olduğuna göre; yani Sayın Sırrı Ataîay'ın dedi
ği gibi, Rasim Hancıoğîu'nun Başkanlığı üzerinde 
münakaşa olmadığına göre, binaenaleyh komisyonlar
da havaleye itiraz yapılmamış sayılır.» dedi; ama ben 
tekrar ediyorum. (Tüzük bilgini olmamakla beraber) 
Komisyonda başka bir eksikliği daha sıcağı sıcağına 
müzakerelerin başlamasını takiben ve elimden geldi
ği kadar, dilimin döndüğü kadar, belgelere dayalı ola- | 
rak itiraz ettim ve «Bu iş böyle olmaz.» dedim. Eğer, 
bu gerçekten özel bir usule tabi olarak, hani istida 
verir gibi, 99 pullu, 88 mühürlü bir istidayla oluyor
sa, onu bilmem; ama bu itirazı yaptım. Niyetim de, 
maksadım da buydu. Şu itirazın tetkiki (Sayın Ren-
deci'ye delâlet ediyorum) yapılabilir mi, yapılamaz 
mı? Usulünü bilmem; ama ciddî sayılır mı, sayılmaz 
mı? Bunu söylesinler, yeter, gider.... 

Arkadaşlarım; 
Sayın İsmail Cem'in bu kararnameyle bizim tara

fımızdan bu görevin basma getirildiği vakıasının el
bette varsa günahı, vebali şerefle yüklenmiş bir par
ti olarak her zaman ve her zaman böyle konuşmak
ta devam edeceğiz. Bu İsmail Cem'i şu veya bu fik
rinden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı sevdiği
mize, beğendiğimize delil de addedilse, edilmese de, 
yaptığımız hareketin elbette ki, vebalini biz taşıyaca
ğız. Ancak, «İsmail Cem şu kitabmda, bu kitabında 
savunduğu fikirlerinden dolayı komünisttir, aşırı sol
cudur, C. H. P. bunu getirmiştir. Binaenaleyh, C. H. P. 
de (Buna eskiden sureyi mantıkta kıyası batıl- der
ler) komünisttir.» gibi ucuz, yavan ve fevkalâde il
kel bir iftiraya boynumuzu uzatmayız. 

Biz, İsmail Cem ile veya sununla, bununla özdeş-
leştirilerck komünist olmayız. Biz komünist olursak; 
şayet olursak, onu ancak bize halk isterse, halkın is
tediği kadar, istediği yere kadar halkla beraber, halk
la... (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, müstehziya-
ne alkışlar). Boşuna.. i 
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Biz, komünist olduğumuz zaman da, komünist ol
duğumuzu söyleyecek kadar kendisine saygısı olan 
bir. partiyiz. Halkın istediği yere kadar gitmeyi amaç
layan, solunun hududu halkın arzusu olarak ilân 
edilmiş, halkın ifade ettiği ve halkın müsaade ettiği 
ölçüde solcu olmayı kendine şeref, kendine şan, ken
dine ilke edinmiş bir partiyiz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Bizi halkın dışına, halkın isteklerinin dışına çıkar
manın anlamı yoktur. Bizi başka kimselerle, solcu
larla, anarşistlerle özdeşleştirerek komünist etmenin 
de, sağcı etmenin de imkânı yoktur. Bizi ne ederse 
halk eder, en iyi eder. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, teşekkür ederim 
efendim. 

A. P. Grupu adına Saym Rendeci, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (Sam

sun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
13 .2 .1974 tarihli ve î l sayılı Kanun Hükmün

deki Kararnamenin Yüce Senatoda görüşülmesi do-
layısıyle, Adalet Partisi Grupu adına parti görüşle
rini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunu
yorum; Grupum ve şahsın adına Yüce Senatoya say-
gıyar sunarım. 

Yüksek malumları, kanun çıkarma yetkisi Türki
ye Büyük Millet Meclisine aittir. Anayasamn 64 ncü 
maddesi, Hükümete de kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermiş ve bu yetkiye dayandığını be
lirten eski C. H. P. - M. S. P. Koalisyon Hükümeti, 
1 3 . 2 . 1974 tarihinde ve güvenoyu aldıktan 6 gün 
sonra 11 sayılı Kararnameyi Bakanlar Kurulundan 
geçirmiştir. İşte bugün konumuz bu Kararname. 

11 sayılı Kararnamenin çıkış nedenlerini, şartla
rın], hukukî gereklerini, Anayasaya uygunluk veya 
uygunsuzluğunun derecelerini ve icraya kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisini veren Anayasa 
hükümlerini ve Anayasanın 121 nci maddesine göre 
çıkarılan 359 sayılı TR.T Kanununun özel hükümle
riyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve bu 
Kanunu tadil eden 1327 sayılı Kanun ve bu Kanun 
içindeki TRT Kanununun yerini ve adı geçen Ka
rarnamenin hukukî ve gayri hukukî yönlerini arz ve 
izaha çalışacağım. 

Sayın üyeler; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 4 ncü madde

si; ^'Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Mukîmindir. Mil
let, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organlar eliyle kullanır. 
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Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kim
se veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamaz.» der. 

Yine Anayasamızın 5 nci maddesi, «Yasama yetki
si Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev
redilemez.» der. 

Anayasamızın 8 nci maddesi ise, ikinci fıkrasın
da; «Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan te
mel hukuk kurallarıdır.» der. 

Bu hükümlerden hareketle; kimlerin, hangi yetki
leri, ne suretle kullanacaklarını tayin eden usulleri de 
daha sonraki maddelerinde hüküm altına almış bu
lunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyetinde kanun yapma yetkisi 
münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 
Bu yetki devredilemez; ancak Anayasamız 64 ncü 
maddesinde bazı ahvalde, bazı yetkilerin, önceden 
şartlan kanunla tayin edilmek suretiyle ne şekilde 
kullanılacağını göstermiştir. Hemen ilâve edelim ki, 
bu geçici kullanma şeklinin amacını, kapsamını, hu
dutlarını, ilkelerini ve sürelerini de katı ve kesin şart
lara bağlamıştır. Bu şartlara rağmen, yasama yetkisi
ni Meclis adına kullanan, icranın kullandığı yetkiyi 
derhal Meclise bildirmesini, Meclisin tasdik, tasvip ve
ya reddine bağlı tutmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Meseleye daha açıklık getirebilmek için 64 ncü 

maddenin birinci ve ikinci fıkralarını aynen okuyo
rum : 

«Madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak, Devletin bütçe ve kesinhesap kanun tasa
rılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, 
genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip kesin
leşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerinden-
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli ko
nularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
nameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren ka
nunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve 
ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlük
ten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösteril
mesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin 
hangi kanunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzım
dır...» diye açıkça şartlarını getirmiştir. 

Şimdi, Anayasanın çizdiği bu çerçeve içerisinde 
meselemize bakmaya çalışalım; 

64 ncü maddeye göre çıkarılacak yetki kanununun 
şartları açıkça ve kesin hatlarıyle belli edilmiş olacak
tır. 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra 
1972 yılında 1488 sayılı Kanun ile Anayasa değişikli
ğine gidilmiş ve bu kanun hükmündeki kararnameler 
çıkarma yetkisinin hükümete verileceği hükme bağ
lanmıştır. 

Bu değişiklikten sonra, 23 . 5 .1972 tarih ve 1589 
sayılı Kanun çıkarılmış; bu kanun ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ve onu tâdil eden 1327 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun belli maddelerinde ta
yin edilen hususlar içerisinde kanun kuvvetinde ka
rarname çıkarma yetkisi icraya verilmiştir. 

Bu suretle, Anayasanın 64 ncü maddesinin ilk uy
gulaması da yapılmış bulunmaktadır. 23 . 5 . 1972 ta
rihinde yürürlüğe giren 1589 sayılı Kanun ile verilen 
Yetki Kanununun birinci maddesi ile amacı, ikinci 
maddesi ile kapsamı, üçüncü maddesi ile ilkeleri, dör
düncü maddesi ile yetki süresi hudutlandırılmıştır. 
Beşinci maddesinde ise, a, b ve c bentleri ile 657 sa
yılı Kanunun ve bunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 
hangi maddelerinin değiştirilebileceği veya yürürlük
ten kaldırılabileceği maddelere yazılmıştır. 

Ayrıca, Resmî Gazetede yayımlanan metinde dip 
notu olarak kanunun numarası, başlığı, düsturun ve 
Resmî Gazetenin hangi sayılarında yayınlandığı «ilgi
li Kanunlar Başlığı» ile gösterilmiştir. Bu başlığın al
tında, 657 sayılı ve bunu değiştiren 1327 sayılı Kanun
lar tadat edilmiştir. 

Görülüyor ki; yetki, sadece ve sadece 657 ve 1327 
sayılı Kanunların çerçevesi içindedir. Başka kanunlar 
hususunda hiçbir bahis ima veya işaret yoktur. 1589 
sayılı Kanunun bir, iki, üç, dört ve beşinci maddeleri 
ve beşinci maddenin de kapsamını Kanundan bizzat 
okumak suretiyle kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Birinci madde de amaç neymiş? Bu kanunun ama

cı, 1589 sayılı Kanunun amacı neymiş, hangi amaç 
ile çıkarılmış? 

1327 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilen 
ve bazı maddeler eklenen 657 sayılı «Devlet Memur
ları Kanunu kaspamma giren konularda ve aşağıda be
lirtilen çerçevede Bakanlar Kuruluna kanun hükmün
de Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

Kapsamı ikinci maddededir. «Devlet memurları
nın istihdam, esas ve usullerine, disipline, aylıklarına, 
sosyal haklarına ilişkin intibak hükümlerinin yarattı-
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ğı farklılıkları, haksızlıkları gidermek için, ilkeleri, di
siplin hükümlerini düzenlemek, eski ve yeni personel 
rejimlerinden doğan farklılıkları gidermek, kıdem ve 
yetki dengesini tesis etmek, fırsat eşitsizliklerini gi
dermek» ve saire.. Yetkisi iki sene. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Kanunun 5'nci maddesini takdim ediyorum: 
5'nci maddenin A bendinde, 1327 ve 657 sayılı 

Kanunla değiştirilen bu Kanunların, 1589 sayılı Ka
nunla, 59'ncu ve 60'ncı maddelerinin değiştirilmesi 
için Hükümete yetki verilmiştir. Bu hususu da böyle
ce tespit ettikten sonra, 1589 sayılı Yetki Kanununa 
dayanarak çıkarıldığı iddia edilen 13 . 2 . 1974 tarih 
ve 11 sayılı kanun hükmündeki Kararnamede, bu 
Kanunun verdiği yetkinin dışındaki hususlara yer ve
rildiği açıkça görülmektedir. Şöyle ki, Hükümet tara
fından hazırlanan metinde bu cihet görülür. Bakın, 
müsaade ederseniz Hükümetin hazırladığı metni, Hü
kümetin gerekçesiyle birlikte arz edeceğim: 

Madde 1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ek geçici 10'ncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Mü
dürü hakkında Devlet Memurları Kanununun istisnaî 
memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır». 

Muhterem arkadaşlarım; 
«1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu 

maddeye bir fıkra eklenmiştir» denmekte ve Hükümet 
gerekçesinde de; bu gerekçeyi de takdim edeceğim, 
muhterem arkadaşlar bu gerekçe de çok enteresan. 

Şimdi, Hükümetin bu 11 sayılı Kararnameyi tek
lif ederken, sayın Başbakan Bülent Ecevit'in imzasıy-
le gerekçe olarak gösterilen kısmı takdim ediyorum. 

Hükümet gerekçesinde, «TRT'nin özel bir ihtisa
sı gerektirmesi nedeniyle, Kurumun Genel Müdü
rünün, Devlet Memurları Kanununun genel hüküm
leri dışında istihdamına lüzum ve zaruret görülmüş
tür. Eklenen bu fıkrayla, TRT Genel Müdürü hak
kında Devlet Memurları Kanununun 59, 60 ve 61'nci 
maddeleri hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 
Bu nedenle, ekli kanun hükmündeki kanun tasarısı 
hazırlanmıştır» diyor. 

Şimdi, bunu niçin okuduğumu aşağıda kısaca izah 
edeceğim. 

Burada, TRT'den, 61'nci maddeden ve 10'ncu 
maddenin G fıkrasından bahsedilmektedir. Devlet 
Memurları Kanununun genel hükümleri dışında, 
TRT'nin tutulduğu Hükümet gerekçesinde açıklan
mış. Ayrıca, Devlet Memurları Kanununun 59, 60 

I ve 61'nci maddelerinin değiştirileceği ve bunlar için 
de yetki istendiği belirtilmiştir. Tekraren arz ediyo
rum; halbuki, Yetki Kanunun 5'nci maddesinde, Dev
let Memurları Kanununun 61'nci maddesiyle, geçici 
ek 10'ncu maddeden bahis bulunmadığı görülmekte-

| dir. 
i FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — 90' 

ncı madde var. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECÎ (De
vamla) — Biliyorum, onu da izah edeceğim beyefen
di. 

Yukardaki izahlarımızdan anlaşılacağı üzere, Yet
ki Kanununda bahsedilen maddeler için Hükümete 
yetki verilmemiştir. Bu sebeplerle, bu kanun hükmün
deki Kararnameyi hiçbir hukukî mesnede dayanma
dan çıkaran Hükümetin, Meclislerin vazifesi olan ka
nun çıkarma yetkisini, yetkisi olmadığı halde kullan
dığı keyfiyetini ortaya çıkarmaktadır. Kısaca, Anaya
sada verilmeyen, Yetki Kanunu ile verilmeyen yetki
yi, verilmiş gibi kullanarak Hükümet hak tecavüzün
de bulunmuştur. Bunun gayri kastî de olduğu iddia 
edilemez. Kanun hükmünde kararnameyi çıkarmaya 
yeltenenlerin, nelere yetkili olduklarını tetkik etme
leri veya teknisyenlerine tetkik ettirmeleri gerekirdi. 

tşin kastî olduğu yolundaki kanaatimizi teyit eden 
bir husus da C. H. P. - M. S. P. Koalisyonunun ku
rulmasından hemen sonra ele alınmış olması ve 7 Şu
bat 1974 tarihinde güvenoyu alan Hükümetin, derhal 
bu hazırlıkların içerisine girerek 13 Şubatta kararna
meyi Bakanlar Kurulundan geçirmesi ve 15 Şubat ta
rihli Resmî Gazetede neşretmesidir. 

Bununla, acele olarak Meclis yetkilerinin bir an 
önce kullanılması ve hiç kimsenin işin tetkikine im
kân ve fırsat bulamamasının hedef alınmış olacağı 
kanaatindeyiz. Fikrimizi teyit eden bu tarihleri de 
tekrarda fayda umarım. Hükümet 7 Şubat 1974'de 
güvenoyu almıştır; 11 sayılı Kararname 13 Şubatta 
Bakanlar Kurulunda görüşülmüş, 15 Şubat 1974 ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe ko
nulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aynı konuya devam ediyorum. Gazete haberleri-

j ne göre de aynı gün veya ertesi gün TRT Genel Mü
dürü İsmail Cem İpekçi vazifeye başlattırılmıştır. Bu 
ne sürat? Bakanlar Kurulu müzakeresi, Sayın Cum
hurbaşkanının tastiki, Resmî Gazeteye yetiştirilme-
sindeki gayret, Resmî Gazetedeki neşri, TRT Genel 
Müdürünün derhal işe başlattırılmasındaki sürati an-

I lamak ve ölçmek mümkün değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bir söz vardır; «Acele işe şeytan karışır» derler. 

Hükümet işi çok acele tuttuğu için mi şeytan karıştı 
yoksa şeytanlık için mi acele tutulduğu hususlarını 
Yüce Heyetin takdirine arz ederim. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Yukarıda arz ettiğim gibi, Kararnamenin kusurla
rını, hukuka aykırılığını da bu aceleciliğin altında arı
yorum. Buradan sözü TRT Kanununa getirmek isti
yorum. 

Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 121 nci madde
sini müsaade ederseniz aynen okuyacağım: 

«b) Radyo ve televizyonun idaresi ve haber ajans
ları. 

Madde 121 — Radyo ve televizyon istasyonları, 
ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir ka
mu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir. Kanun, 
yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının kuru
luşunda tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koya
maz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsız
lık esaslarına göre yapılır. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde 
ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık gö
revinin yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, 
demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî gü
venliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, haber
lerin doğruluğunun sağlanması esasları ile organların 
seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları kanunla düzen
lenir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın bu hükmünden hareketle konuşmama 

devam ediyorum şimdi. 359 sayılı TRT Kanununun 
Anayasa muvacehesindeki durumu ne olacak? Bu 
Kanun, Anayasanın 121 nci maddesine göre ve bu 
maddenin verdiği yetkiye dayanılarak ve bu madde
nin emri olarak çıkarılmıştır. Kanun, TRT'yi taraf
sız bir tüzel kişilik olarak tarif eder ve kanunla dü
zenleneceğini emreder. Bilhassa yönetim ve denetim
de yönetim organlarının kuruluşunda, tarafsızlık il
kesini esas alır. Bu kanunda, bu şekilde düzenlemesi 
yapılmıştır. 

Görülüyor ki, Anayasamızın 121 nci maddesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisini dahi, TRT Kanununu 
çıkarırken kayıtlar altına almıştır. Yönetim organları
nın, çıkarılacak kanunla, kesin hatlara bağlanması is
tenmiştir ve TRT Kanununda bu esaslara uygun hü
kümler getirilmiştir. Bilhassa TRT Genel Müdürünün 
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vasıflarını açıkça ortaya koymuştur. Bilhassa ilgisi 
dolayısıyle TRT Kanununun Genel Müdür hakkında
ki, 9 ncu madde hakkındaki hükmünü bir defa daha 
kanun maddesinden okuyacağım; 

359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi: «Genel Mü
dür ve yardımcıları; madde — 9, (Maddenin yukarı 
kısmında bazı hususlar var, onları okumuyorum, Ge
nel Müdürle ilgili kısmını takdim ediyorum) Genel 
Müdür ve yardımcısı olabilmek için gerekli şartlar 
şunlardır; 

Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bulunma

mak, 
Genel Müdür yardımcılarından birinin yüksek 

elektrik veya yüksek elektronik mühendisi olması şart
tır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
9 ncu maddeyi de arz ettikten sonra açıklamaya 

devam ediyorum; 
Bunlar Anayasaya uygun ve Anayasadaki tarafsız

lık ilkesini gerçekleştirecek kesin hatlarla belli edil
miş hükümlerdir. Bu hükümler hiçbir suretle 657 sa
yılı Kanun ve onu değiştiren kanunlarla ilgili değildir. 
Devlet memurlarından aranılan vasıflardan ayrı va
sıflar aranmıştır TRT Genel Müdürlüğü için. 

Devlet Memurları Kanunu ile TRT Kanununun 
bir karşılaştırmasını yaptığımız zaman görülecektir 
ki, 657 sayılı kanun, genel bir kanundur. TRT kanu
nu ise, Anayasanın özel hükümlerine göre çıkarılmış, 
özel bir kanundur. Anayasa emrine göre çıkarılmış 
özel kanunlar, genel kanunlarla değiştirilemez ve ge
nel kanundaki şartlar, bu özel kanunlardaki şartları 
ve ilkeleri etkileyemez. 

Bu sebeplerle, TRT Kanununun, 657 sayılı Ka
nun ve onu değiştiren kanunla hemen hemen hiçbir 
ilgisi yoktur. Bilhassa 1589 sayılı Yetki Kanununda 
TRT ile ilgili en küçük bir ima ve işaret yoktur. Böy
le olmasına rağmen, Hükümet teklifinin gerekçesinde 
başka hususlara değinilmiştir. TRT nin özel bir ihti
sası gerektirmesi nedeniyle Kurumun Genel Müdürü
nün, Devlet Memurları Kanununun genel hükümleri 
dışında istihdamına lüzum ve zaruret görüldüğü açık
lanmıştır. 

Görülüyor ki, TRT Genel Müdürü, bir zorlama 
ile, bu kanunun içine alınmak istenmektedir. TRT 
Genel Müdürünün, Devlet Memurları Kanununun 
dışında olduğu, ayrı şartlar ve ayrı özellikler istediği 
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yukarıdaki maruzatımızla belirtilmiş idi. Hükümet 
de bu ciheti gerekçesinde ikrar etmiş; fakat neticesini 
yanlış çıkarmıştır. Bu çıkarmanın kastî olabileceğini 
yukarıda arz etmiştim. Yine ayrıca, 1589 sayılı Ka
nunla verilen yetkiyi yanlış anlayarak, 657 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinde bulunmayan 61 nci maddeyi 
de değiştireceğini beyan etmiş ve 61 nci madde için 
Hükümete yetki verilmemiştir. 

Yukarıdaki maruzatımızdan da anlaşılacağı üze
re, Hükümet 11 Sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameyi yetkisiz olarak çıkarmıştır ve bu yetkiyi kul
lanmak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
vazifesini görmeye yeltenmiştir ve Anayasanın 5 nci 
maddesine aykırı düşmüştür, hak mütecavizi duru
muna düşmüştür. 

Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hatalı veya kastî 
durumu 657 sayılı ve onu değiştiren 1327 sayılı Ka
nunun 90 nci maddesinde de tekrar etmiştir. Bu hu
susu da açıklığa kavuşturmak isteriz. Şöyle ki : 

657 ve 1327 sayılı kanunlar, Devlet Memurları 
Kanunu olarak tanzim edilmiş ve tespit edilmiştir. 
Bu kanunlar tedvin edildikleri sırada, Devlet Me
murları dışında kalan diğer görevlilerin malî hüküm
lerden, kat sayıdan istifade etmeleri ve Devletin ça
lıştırdığı ve bünyesinde tuttuğu kişiler arasında ücret 
ve maaş bakımından bir eşitsizliği gidermek için ge
çici maddeler derpiş edilmiştir. Bu geçici maddelerle, 
Devlet memurlarına verilen malî haklardan, diğer 
memurların da istifadelerini sağlama düşüncesi önde 
tutulmuştur. Hâkimler, savcılar, Danıştay üyeleri, 
kanun sözcüleri, Sayıştay mensupları, Ordu mensup
ları, üniversite ve akademi mensupları, İktisadî Dev
let Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler ile du
rumları Devlet Memurları Kanununa uymayan diğer 
vazifelilerin haklarında, kendi kanunları çıkıncaya 
kadar, Devlet Memurları Kanununun malî hükümle
rinin de bunlara tatbiki düşünülmüş ve yetki istenen 
90 nci madde ile geçici maddeler düzenlenmesi der
piş edilmiştir. 

Bu geçici maddeler sadece, Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinden ve katsayıdan istifade 
düşüncesi güder. Bu bakımdan, bu geçici madde ile 
kendi özel kanunlarına göre, memuriyet statüleri ta
yin edilen memurların, statülerinde değişiklik yapıl
ması düşünülemez, düşünülmemiştir ve 90 nci mad
denin gerekçesinde de açıklanmıştır. TRT Kurumu 
359 sayılı Kanunla ve Anayasanın emri gereğince özel 
olarak kendi kuruluşunu ve memurlarının statüsünü 
tayin ve tespit etmiştir. 90 nci maddeye eklenen ge

çici 10 ncu maddede TRT mensuplarının yan ödeme, 
katsayıdan istifade ve malî hükümlerinden nasıl ya
rarlanacakları hususlarını kendi özel kanunlarında 
koyduğu esaslara göre düzenlemeyi hedef almıştır ve 
yine bu maddede, ücret ve intibakların ve ödemelerin 
yapılmasını ve kendi yönetim kurullarının çıkaracağı 
tüzüklerle halledileceğini emretmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu da çok enterasan bir madde. Bizim buradaki 

fikrimizi yukarıda izah etmeye çalıştım. 90 nci mad
dede Hükümet yetki istemiş kararnameye dahil et
miştir. Biz diyoruz ki, Hükümetin bu kanuna göre 
bu madde hakkında yetki istemesi ve kanun çıkar
ması mümkün değildir. Şimdi bu fikre nereden varı
yoruz, onu da kısaca arz edeyim. 

Yukarıda 90 nci maddenin bu Kanuna koyuluş 
sebebini arz ettim. Şimdi muhterem arkadaşlar, 90 nci 
madde birçok maddelerden oluşuyor, onu arz ede
ceğim. 

Ek geçici madde 1. — Snıflara intibak. 
Ek geçici madde 2. — Tablo - cetvel. 
Ek geçici madde 3. — Hizmetlerin derecelere in

tibakları, yevmiyeli teknik personel. 
Ek geçici madde 5. — Kademelerde ve kademe 

içinde intibak. 
Ek geçici madde 6. — İl özel idareleri ve bele

diye memurları. 
Ek geçici madde 7. — Hâkimler, hâkim yardım

cıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sa
yıştay meslek mensupları. 

3659 ve 2847 sayılı kanunlara göre yapılan inti
baklar ve nihayet 10 ncu maddeye geliyoruz. 10 ncu 
maddeden sonra da tiyatro, opera, bale sanatkârları 
ve orkestra teknik personeli, belediye opera ve tiyat
roları. Yani, 657 sayılı Devlet Memurları Personel 

Kanununun çerçevesine girmeyen, o Kanunun şü
mulü içerisine girmeyen kişiler hakkındaki hükümler. 

İşte 10 ncu madde de bunlardan birisi. 
Ek geçici madde 10 ne diyor : «Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalışan
lar hakkında 359 sayılı Kanunun ve o Kanunun atıf
ta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur.» Ancak : 

1. Kurumun haber ve program hizmetlerini 
doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerin yükseköğ
retim yapmış olanlar hakkındaki şartları derpiş etmiş. 
(B) fıkrası, (A) fıkrası dışında kalan personel hakkın
daki 36 nci maddenin uygulanmasını emretmiş. (C) 
fıkrası, esas meseleyi daha iyi hallediyor. (C) fıkrası 
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Türkiye - Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan 
personele ödenecek iş güçlüğü, iş riski ve temininde 
güçlük zamları ile, mahrumiyet zammı ve fazla ça
lışma ücretleri Kurumun Yönetim Kurulu tarafından, 
diğer Devlet memurları için tespit edilecek miktar ve 
şartlara uygun şekilde bir yönetmelikle tespit edilir. 
Malî hükümlerinin yani Personel Kanununun, Dev
let Memurları Kanununun, 657 sayılı Kanununun 
getirdiği meseleleri doğrudan doğruya da vermiyor, 
Yönetim Kuruluna diyor ki, bunu da lalettayin kendi 
kararını veremezsin, bir yönetmelik çıkaracaksın, bu 
yönetmelikle vereceksin. 

Ayrıca, (D) fıkrasında 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceler
den ihtiyacı olan kadroları, Kurum Yönetim Kurulu 
genel idarede bu derecedeki kadroların, yani umumî 
Devlet Memurları Kanunundaki kadroların, diğer 
kadrolara oranı ile bu kadrolara ilişkin görevlerinin 
önemine uygun şekilde tespit eder. 

Bir de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ha
ber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde her ne 
sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına iliş
kin hükümler uygulanmaz. Yani, Devlet memur
larına tatbik edilen başka yerde iş tutamaz, dükkân 
açamaz, şunu yapamaz hükümleri, başka yerde çalı
şamaz hükümleri TRT mensuplarına uygulanamaz. 
Yaptığı iş ne? Devlet Personel Kanununun malî hü
kümlerinin intibaklarının TRT mensuplarına nasıl 
tatbik edileceğini getiren geçici 10 ncu madde. Zaten 
sırf bunun için getirilmiş bir madde; ama şimdi ne 
yapmışlar, bu maddeyi nasıl bildikleri gibi okumuş
lar, kendi işlerine geldiği gibi okumuşlar, o ciheti de 
arz edeceğim. 

Görülüyor ki, 10 ncu maddenin TRT memurları 
ve yöneticilerinin memurlukları ve statüleri ile ilgili 
hiç bir tarafı yoktur. Sadece malî hükümleri tanzim 
eden bir maddedir. O halde buraya kararname ile 
getirilen TRT Genel Müdürünün nitelikleri ile ilgili 
bir maddeye nasıl monte edebiliriz, nasıl monte edil
miştir, bunu anlamak mümkün değil. 

Yukarda arz edilen sebeplerle geçici ek 10 ncu 
maddenin (G) bendi ilâve eden ve 11 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname maddesinin yapısına, ruhu
na, aslına ve espirisine aykırı düşmektedir. Ayrıca 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile de, Ge
nel Müdür Muavinlerinin de 10 ncu maddenin (G) 
bendi şümulüne alındığı görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
işi Genel Müdürde de bırakmamışlar, bir 12 sayılı 

Kararname var, yüksek huzurlarınıza gelecek; 12 sa
yılı Kararnamede de Genel Müdür muavinlerinin 
hangi şartlarla tayin edileceğini 9 ncu madde göster
miş. 9 ncu maddeyi de değiştirmek suretiyle Genel 
Müdür muavinlerinin de nitelikleri ile oynanmıştır, 
kararnamede. Bu da büyük bir hatadır, üzerinde 
müzakere yaptığımız Komisyon metni bu hatayı dü
zelterek getirmektedir. Hükümetin yaptığı kastî ha
tayı, yetkisiz koyduğu maddeyi kaldırmaktadır, bü
yük bir hatayı tashih etmektedir. Gaspedilen bir 
hakkı iade etmektedir, kanaatimiz bu. Komisyon 
metni bu.. 

Yukardaki maruzatımızdan sonra tekrar 121 nci 
maddeye ve dolayısiyle 359 sayılı Kanuna dönmek 
lüzumunu duyuyoruz. 

Şöyle ki; TRT Kurumu özel kanunla düzenlen
miştir, başka kanunlarla bu statüye dokunulamaz. 
Organlarının ve yöneticilerinin durumları başka ka
nunlarla değiştirilemez, istisna memuriyet haline ge
tirilemez ve kanunda yetki varmış gibi tasarruf yapı
lamaz. Böyle bir niyet varsa TRT Kanunu müstakil 
olarak ele alınır. Anayasa espirisi içerisinde deği
şiklik yapılma yoluna gidilebilir. Kendi statüsü için
de değerlendirmeye tabi tutulabilir. Buna da yetkili 
olan herhalde hükümet değildir, Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. Ek geçici 10 ncu maddeye böyle bir 
düşünce, böyle bir kasıt sığdırılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukardan beri yaptığımız hukukî tahlillerile Hü

kümetin bir hata içerisinde bulunduğunu belirtmeğe 
çalıştık. Bu hata mıdır, kasıt mıdır? Takdir elbette 
Yüce Heyetinize ait olacaktır. Bu hataları veya 
kastî hukuk açısı yönünden ortaya koyarken bir 
suçlamanın içerisinde bulunmak niyetinde değiliz. 
Suçluluğu veya suçlamayı tartışacak da değiliz. Onun 
yeri burası değildir. Biz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin haklarını korumak vazifesiyle mükellef insan
larız. Bu Meclisin içinde bulunan kişiler veya grup
lar olarak Meclislerin haklarına sahip çıkmaya mec
buruz. Bu bakımdan, bu hataları veya kastî hareket
leri belirtmeye ve açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. 
Bu tasarruflarından dolayı icranın düştüğü suçluluk 
halinin tahkikatını ve suçlamalarını da yapacak deği
liz. Bunların yeri Yüce Cumhuriyet Senatosu değil
dir. Anayasamızın açık emirlerine, Birleşik Toplantı 

— 37 — 



C Senatosu B : 36 25 . 2 . 1975 O : 1 

İçtüzüğüne göre suçlamaların ve suçluluk hallerinin 
tetkik edileceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısıdır. Orada suçlamalar ve yargıla
malar yapılır. Nitekim, 11 sayılı Kararname ile geti
rilen TRT Genel Müdürünün tutumu ve Hükümetin 
bu hadisedeki suçluluğunu tespit için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısına hazırlık soruş
turması için gerekli müracaatler yapılmış ve orada 
soruşturma devam etmektedir. Bu bakımdan, hadi
senin bu yönü üzerinde, yani suçluluk yönü üzerinde, 
icranın kusuru ve suçluluğu üzerinde durmuyoruz. 
Biz, müzakeresini yapmakta olduğumuz 11 sayılı 
Kararname ile hakları gasp edilmiş ve yetkilerine te
cavüz edilmiş bir Meclis olarak hadiseyi ele alıyoruz. 
Bu bizim en tabiî hakkımızdır. 

Kanun yapma yetkisi Meclislerimize aittir. Ayrıca, 
Anayasanın 64 ncü maddesi ve ona dayanılarak çı
karılan Yetki Kanunu, icra tarafından çıkarılacak 
kanun kuvvetindeki kararnamelerin Resmî Gazetede 
yayınlanmasından itibaren Meclislerin tetkikine tabi 
tutulacağını emretmiş ve bunun şekil ve usullerini de 
koymuştur. Kısaca, kanun çıkarabilme yetkisi verdi
ğimiz hallerde, yetkiyi kullanan icrayı tamamen ta
sarruflarında serbest bırakmamış olduğumuzu, yet
kiyi verenin, her zaman verdiği yetkinin kullanılışını 
denetlemek hakkına sahip bulunduğunu kanunlarımız 
kabul etmiştir. Kısaca, kanun kuvvetinde kararna
meyi olduğu gibi kabul etmek, reddetmek veya de
ğiştirmek suretiyle hataları tashih etmek hakkımız
dır. Bugün burada bir suçlama, bir kasıt halinin 
muhakemesi değil yukarıda arz ettiğim sebeplerle bi
ze tanınmış olan hakkımızı kullanıyoruz. 

Yukarıda da beyan ettiğimiz gibi, yasama yetkisi
nin devredilmezliği kesin olarak Anayasada belirtil
miştir. Buna aykırı tutum ve davranışın içinde oldu
ğuna inandığımız 11 sayılı Kararnameyi çıkaran Hü
kümetin yetki tecavüzü karşısında bütün hassasiye
timizle duruyoruz. Yetkileri varmış gibi kaide koy
maya kalkışanların karşısına dikiliyoruz. Milletin 
bize verdiği yetkiyi hiç kimseye kanunsuz olarak 
kullandırmayacağımızın mücadelesini yapıyoruz ve 
yapacağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu maruzatımızdan sonra, kanun kuvvetindeki 
kararname diye getirilen metnin komisyon raporun
daki gibi reddedilmesi icap edeceği kanaatindeyiz. 
Bu durumda bir ret kararı çıktığı takdirde, karar
namenin istihdaf ettiği hukukî ve fiilî durum ı:e 
olacaktır, bu hususa da kısaca değinmek istiyoruz? 

Yukarda da arz ettiğim gibi, kanun kuvvetinde 
kararname çıkarırken, kararnamede Yetki Kanunu
nun ve Anayasanın hangi maddelerine dayandığının, 
«Kanun» tabiriyle kesin olarak işaret edilmesi gere
kirdi. 

Anayasamızın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrası
nın son cümlesinde, «Kanun hükmünde kararname
de yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğunun belir
tilmesi lâzımdır» kesin hükmü vardır. Kararnamede, 
TRT Kanununa dair yetki bahis konusu edildiğine 
göre, Yetki Kanununun hangi maddesinin TRT Ka
nununun değiştirileceğine dair hüküm bulunduğunu 
göstermesi lâzımdı. Bu gösterilmediğine göre, 61 nci 
madde, Yetki Kanununa dahil bulunmadığına, Ek ge
çici 10 ncu maddece sadece malî hükümler tedvin 
edildiğine göre kararnameyi hukuku bakımından ma
lûl kabul etmek durumundayız. Yetkisi bir kişi tara
fından yapılmış hukukî muameleler, hukukta mute
ber muamele olarak kabul edilmez. Bunlar hukukî 
muamele olarak nitelenemez. Noksanlarından dolayı 
iptal edilen veya değiştirilen bir tasarruf olarak ka
bul etmek de mümkün olmaz. 

Yukarda saydığımız hususlar, hukukî dayanakla
rında noksanlık olan tasarruflar içindir. Halbuki 
elimizdeki hâdisede, hiç olmayan bir yetki var gibi 
kabul edilerek bir tasarrufta bulunulmuştur. Anaya
sa ve Yetki Kanununa sureta yer verilmiştir. Bu su
reta yer veriş, hukukî bir örtü maksadına matuf 
olarak görülmektedir. Hattızatında hiçbir surette yet
ki bahis mevzuu değildir. Meclisin kanun yapma 
yetkisi hiçbir hukukî dayanağı olmadan, kastî ve ha
talı olarak kullanılmıştır. Kısaca Hükümetin bu Ka
nun Kuvvetinde Kararnameyi çıkarması gayrîhuku-
kîdir. 

Bu 11 sayılı Kararname iptali gereken bir muame
le olmayıp, batıl bir tasarruftur. Batıl tasarruflar hu
kukî hiçbir iz bırakmaz. Hadiseyi ve neticesini oldu
ğa gibi ortadan kaldırır, ve bu tasarruftan dolayı da 
hiçbir surette kazanılmış hak iddiasında bulunula
maz. Batıl bir tasarruf ile gelen de, geldiği yere gi
der. Gidişi için ayrıca bir karara, tasarrufa ve kanu
na gerek yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir hususu da yüksek huzurlarınızda tartışmak is

terim. 

Bu Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin Anayasa
ya uygunluğu veya uygunsuzluğu burada görüşülür 
mü? Görüşülür arkadaşlar. Nasıl görüşülür? 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci bir dakika, herhalde 
daha epeyce konuşacaksınız. însicami kesmemek için.. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECt (De
vamla) — On dakikada bitiririm efendim. 

BAŞKAN — Evet, insicamı bozmamak için uzat
ma kararı alacağız. A. P. Grup sözcüsünün konuş
ması bitinceye kadar Birleşimin devamına... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hangisi Sayın Baş
kan tasrih edin, bu konuşmanın bitimine kadar mı? 

BAŞKAN — Evet efendim, Adalet Partisi Grup 
sözcüsünün konuşmasının bitimine kadar... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergem vardı, okutur musunuz? 

BAŞKAN — Var efendim, önergeyi de okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Grupumuz adına sözcümüz tarafından yapılan 

konuşmanın hitamına kadar müzakerenin devamını 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Devam buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECt (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar, 

Anayasa ile yetkiler tayin edilmiştir. Herkesin 
hangi yetkiyi kullanacağı belli edilmiştir, tcra, ken
disinde bu haklar varmış gibi bir yetki kullanmış ve 
bu yetkinin Anayasaya uygunluğu iddiası içerisinde
dir. Yetkiyi veren ve hataları tashih etmekle vazifeli 
Meclisler de, bunların Anayasaya uygun olmadığı 
iddiası içerisinde bulunmaktadırlar. İşte bunu tartışı--
yoruz. «tcra yetkim vardır, aldım ve kullandım.» 
diyor. Komisypn raporundan da anlaşıldığı gibi, Mec
lisler de, «Yetki vermedik, çıkarılan kararname Ana
yasaya uygun değildir.» diyor. Acaba yetki verdik 
mi, vermedik mi? Yetki verdik ise mesele yok. Yet
ki vermedi isek, çok mesele vardır. O zaman tcra 
Anayasaya aykırı hareketin ta içerisindedir. Öyle 
ise meseleyi iki yönü ile ele almak lâzımdır. 

Birincisi, kararnamenin Anayasaya ve Yetki Ka
nununa uygun usulde çıkarılıp çıkarılmadığı, 

İkincisi, çıkan metin hukukî yönleri ile prensip
leri ile koyduğu kaidelerin Anayasaya ters düşüp 
düşmediği yönleri ile ele alınması lâzımdır. Bu ise 
Meclislere hem hak, hem de vazife olarak verilmiş
tir. 
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Verdiği yetkinin kullanılmasından sonra meydana 
gelen hukukî eseri tetkik etmek, tasdik etmek, değiş
tirmek veya reddetmek Meclislerin vazifesidir. Böyle 
yetkili bir Meclis işi her yönü ile (Esas yönü ile ve
ya usul yönü ile) kanunlara ve Anayasaya aykırılık 
veya uygunluk yönü ile tetkik edebilir. Bu onun en 
tabiî hakkı, aynı zamanda da vazifesidir. 

Anayasa mevzuunu ele almışken, kanunların çı
karılmasında konmuş kaideleri de tekrar etmeden ge
çemeyeceğiz. Bir iddia vardır: «Kanun Kuvvetinde 
Kararname alelacele çıktı. Partizanca bir tayin için 
çıktı. Hatta 12 sayılı Kararname de genel müdür 
yardımcıları için çıktı.» denir. 11 sayılı Kararname 

7 günde Bakanlar Kurulundan çıktı. Cumhurbaşka
nı tarafından tasdik ve Resmî Gazetede ilân edildi. 
Aynı gün TRT Genel Müdürü İsmail Cem İpekçi 
atandı ve işe başladı. Bu ne sürat? Acaba bu Kanun 
Kuvvetinde Kararname hakikaten bir noksanlığı gider
mek için mi, yoksa bir şahsı, şartları uymayan ve 
oraya gelmesi mümkün olmayan bir kişiyi getirmek 
için partizanca mı çıkarıldı, partizanca menfaatler 
için mi çıkarıldı? İşte bizi yukardaki münakaşaya 
getiren sebep de budur. 

Şahıslar için kanun çıkarılamaz, âmmenin men
faati olmayan iş için kanun çıkarılamaz, kanunlar 
objektif olur, genel olur, herkese hitabeder. Bu ölçü
ler içerisinde çıkarılan kararnamenin bu yönü ile 
noksan olduğu ve bu sebeplerle alerjik olduğu ma
lûmlarıdır. Türk umumî efkârında şüpheli karşılan
mıştır, buna dayanılarak yapılan tayin de kimseyi 
tatmin etmemiş ve birçok dedikodulara yol açmıştır. 
Bu şekilde gelen kimse de güven duygusu yaratama
mıştır. Kaldı ki, sonradan tutum ve davranışlariyle 
oraya yanlış getirildiğini de kendisi ispat etmek için 
çok gayret sarfetmiş ve halen de bu gayretine devam 
etmektedir. Geliş şeklini örtmek için gayret gösterse 
ve kanunun emrettiği gibi hareket etseydi belki bu 
kadar alerjik olmaz, kendisini umumî efkâra kabul 
ettirebilirdi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, TRT 
Televizyonuna çıkıp millete hesap vermeye kalkışma
sı da çok acayiptir, gariptir ve gayri kanunidir. 

Devlet kurumlarının nasıl murakabe edileceği ve 
kime hesap verileceği kanunlarla belli edilmiştir. 
Devlet kuruluşları içinde bütün müesseseler Türkiye 
Büyük Millet Meclisince murakabe edilir ve millet 
adına oraya hesap verilir. Kendisinin doğrudan doğ
ruya, «Ben millete hesap veriyorum.» diye ortaya 
çıkması, evvelâ kanunlara aykırıdır. Hesabını, Hükü
mete, Türkiye Büyük Millet Meclisine verecektir. 
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Sayın TRT Genel Müdürü bu tutumu ile de yanlış 
kapı çalmıştır. Gelişi yanlış olandan, doğru kapı çal
ması zaten beklenemezdi. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sözlerime son verirken, Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonun da tanzim edilen rapo
ru benimsediğimizi ve 11 sayılı Kararnameyi redde
den kanun metnine olumlu oy vereceğimizi arz eder 
Yüce Senatoya Grupum ve şahsım adına saygılarımı 
sunar, teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Rendeci. 
Sayın arkadaşlarım, 

441 sıra sayılı kanun tasarısının tumu üzerinde
ki konuşmalarda gruplar sözcülerinin sözleri bitmiş ve 
kişisel görüşmelere başlanmıştır. 

t* ^ 1 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmacanın, tarım ürünlerinin fiyatlarına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Halûk C ili ov'un yazılı ce
vabı. (7/332) 

18 . 9 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasını saygiyle rica ederim. 
Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

Soru : 
1. Traktör - akaryakıt, gübre, ziraî ilâç gibi ziraî 

üretimde kullanılan araç ve malzemelerin fiyatları 
geçen yıla nazaran büyük mikyasta artmış bulun
maktadır. Bu yüzden çiftçi mahsulünü geçen yıllara 
nazaran daha pahalıya maletmiştir. Bu maliyet artı
şı dikkate alınarak buğday, pamuk, üzüm ve pancar 
gibi ürünlerin alım fiyatlarına zam düşünülmektemi-
dir?. 

2. Traktör, akaryakıt ziraî ilâç ve sulamanın 
1970 yılı fiyatları ile 1972 yılı fiyatları arasında ne 
kadar fark vardır? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz. Yaz
madınız, Grup adına gönderirsiniz, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müddet bitti. Saat 
19,00'u geçmek üzere. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müsaade edin de konuşsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Grup 
adına şimdiye kadar iki kişi söz istemişti, onlar bit
miş oldu. 

Bugünkü çalışma müddetimiz bitmiştir; 27 Şubat 
Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,03 

!•» • • 

3. Ürettiğini ucuza satması, aldığını pahalıya al
ması nedeniyle Türk çiftçisi borcunu ödeyemez, za
ruri ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşmüştür. 
Yapılan zamlar dolayısiyle emeğinin karşılığını ala
mamanın zorluğu ile karşı karşıya getirilen çiftçiyi 
güç durumdan kurtarmak için alınan ve alınacak ted
birler nelerdir? 

4. Ticaret Bakanının, tarım ürünleri fiyatlarının 
artırılmayacağına ve tarım ürünlerinin üretiminde
ki giderlerin artmadığı hakkındaki beyanatlarına ka
tılıyor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 17 . 2 . 1975 
Dosya No. : 15.1/257-1-47 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1975 tarih ve 7/332-15504-795 sayılı 

yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At
maca tarafından 1 8 . 9 . 1972 tarihli sözlü soru öner
gesi ile Sayın Başbakana yöneltilen ve Başbakanlıkça 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

— 40 — 



C. Senatosu B : 36 25 . 2 . 1975 O : 1 

Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması tensip Du
yurulan; bilâhara adı geçenin 28 . 1 . 1975 tarihli 
önergesi ile yazılı soruya çevrildiği bildirilen trak
tör, akaryakıt, gübre, ziraî ilâç gibi ziraî üretimde 
kullanılan girdilerin 1970 - 1972 fiyat farkları ile 
buğday, pamuk, üzüm ve pancar gibi ürünlerin alım 
fiyatlarına bir zam düşünülüp düşünülmediği hak
kındaki sorular incelenerek aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkra
sı uyarınca Hükümet, görülecek lüzum üzerine ko
ruma ergesi ile bazı tarım ürünlerini destekleme ka
rarı alır. 

Destekleme alımı yapılacak tarım ürününe, resmî 
ve özel kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı isti-
şari mahiyette görüşmeler sonunda ürünün türü, böl
gelerin özelliği, kullanılan girdi fiyatları, iç piyasa 
fiyatlarına ürünün etkisi, dış piyasadaki fiyatları, 
kredi imkânı, destekleme alımını yapan teşekkülle
rin zararı halinde Devlet bütçesine yüklenmesi muh
temel yük, ve stok durumu gibi faktörler de gözönün-
de bulundurularak taban fiyatları tespit edilmekte
dir. 

3491 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre her 
sene Haziran ayının ilk yarısında dünya pazarların
daki buğday fiyatları karine ittihaz edilerek Ortak 
Pazar ülkelerindeki buğday fiyatları ile üretici ve ih
racatçı, tüketici ve ithalâtçı ve kendi kendine yeter 
ülkelerdeki himaye fiyatları gözönünde bulunduru
larak hububat fiyatları tespit edilmektedir. 

Bu esaslara göre tespit edilen soru önergesinin 
konusu ürünlerin 1970 ve müteakip yıllara ait fiyat
ları şöyledir : 

A) Buğday; 

1970 devalüasyonundan sonra tarım ürünlerinin 
maliyetlerinde husule gelen % 18 civarındaki artış
tan dolayı 1971 alım devresinde ekmeklik yumuşak 
(topbaş) buğday fiyatı bu artışın inikası ile 100 
Kg./Kr. olarak tespit edilmiş 1972 alım devresinde 
girdi fiyatlarında husule gelen cüzi artış nedeni ile 
buğdaya yapılacak zammın meydana getireceği zin
cirleme fiyat artışı gözönünde bulundurularak 1971 
fiyatı muhafaza edilmiştir. 

Bundan sonra 1972 - 1973 kampanyası için 
18 . 5 . 1972 tarih ve 7/4468 sayılı Kararname ile 

Baş Baş 
alım Fi. satış Fi. 
Kg/Kr. Kg/Kr. 

Makarnalık Anadolu ve Trakya 
durum buğdayları 106 116 
Makarnalık Güneydoğu durum 
buğdayı 103 113 
Ekmeklik buğdaylar grupu I 103 113 

» » » II 100 110 
» » » III 98 108 

Çavdar 75 85 
Beyaz arpa 80 90 
Beyaz yulaf 73 83 
olarak tespit edilmiş iken 1973 - 1974 kampanya 
devresi için makarnalık Anadolu ve Trakya durum 
buğdaylarının baş alım fiyatı 125, baş satış fiyatı 
130; makarnalık Güneydoğu durum buğdaylarının 
123, 128; ekmeklik buğdaylar grupu I 123, 128; ikin
ci grup 120, 125; üçüncü grup 115, 120 kuruşa yük
seltilmiş; çavdarın baş alım fiyatı 90, baş satış fiyatı 
95; beyaz arpanın 95, 100; yulafın 88, 93 kuruş ola
rak saptanmıştır. 

1974 - 1975 kampanya döneminde 7/8342 sayılı 
Kararname ile buğdaya geçen seneki fiyatlara naza
ran % 70 - 90 civarında bir zam yapılmıştır. 

Bu kampanya döneminde makarnalık Anadolu, 
Trakya ve Güneydoğu durum buğdaylarının baş alım 
fiyatı 230, birinci grup ekmeklik buğdaylar baş alım 
fiyatı 215, ikinci ve üçüncü grup ekmeklik buğday
lar baş alım. fiyatı 205 Kg/Kr. olarak tespit edilmiş
tir. Diğer hububat için saptanan baş alım fiyatı ile 
baş satış fiyatı da şöyledir : 

Çavdar baş alım fiyatı 158, baş satış fiyatı 168; 
beyaz arpa 165 - 175; siha beyaz arpa 158 - 168, 
siha arpa 137 - 147; beyaz yulaf 154 - 164; siha beyaz 
yulaf 147 - 157; siha yulaf 137 - 147; Kg/Kr. tur. 

Bundan başka Orta Anadolu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgeleri buğdaylarına kilo başına 10 kuruş faz
la fiyat ödenecektir. Bu ödemelere rağmen ekmek fi
yatlarında 31.1.1975 tarihine kadar bir değişiklik ya
pılmamıştır. 
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Ancak, 31 . 1 . 1975 tarih ve 7/9383 sayılı Karar
name ile I, II ve III ncü gruptaki ekmeklik buğday
lar için 240 Kg/Kr. fiyat tespit edilmiştir. Çavdarın 
ekmeklik buğday paçalına katılması halinde, çavdara 
168 kuruşluk baş satış fiyatının uygulanacağı karar
laştırılmıştır. 

B) Pamuk, 
2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesi (c) fıkrası

na dayanılarak destekleme alımı yapılan pamuğun 
bölge özelliklerine göre; 

1971 1972 
1971 Ortak 1972 Ortak 

Ortak dışı Ortak dışı 
fiyatı fiyatı fiyatı fiyatı 

Kg/Kr. Kg/Kr. Kg/Kr. Kg/Kr. 

Ege Böl. ürünü 340 320 375 352 
Antalya Böl. ürünü 335 315 370 347 
Çukurova Böl. ürünü 320 300 355 332 
fiyat tespit edilmiş iken 7/6855 sayılı Kararname ile 
1973 kampanyası standart I beyaz kütlü pamuklara; 

Ortak üreticiye Ortak olmayan 
Kg/Kr. üreticiye Kg/Kr. 

Ege Böl. ürününe 600 570 
Antalya Böl. ürününe 590 560 
Çukurova Böl. ürününe 560 532 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, iç piyasa fiyatları taban fiyatlarının üs
tünde seyretmesi nedeniyle mezkûr kararnamenin 
6 ncı maddesine istinaden, destekleme alımları ile gö
revlendirilen Tariş, Ege Bölgesi pamuklarının kilo
sunu ortak üreticiden 1 000, ortak olmayan üreti
ciden 970, Antbirlik, Antalya Bölgesi pamuklarını 
ortak üreticiden 1 000, ortak olmayan üreticiden 970, 
Çukobirlik Adana Bölgesi pamuklarını ortak üreti
ciden 960, ortak olmayan üreticiden 930 Kg/Kr. tan 
mubayaada bulunmuşlardır. 

Bundan başka 2 . 10 . 1972 tarih ve 7/5123 sayılı 
Kararname ile serbest döviz karşılığı olmak kaydı ile 
1972 yılında çırçırlanmış, balyalanmış pamuk ihra
catında c/c 5 vergi iadesi uygulanması sebebiyle de 
pamuk fiyatlarında üretici lehine bir artış husule 
gelmiştir. Vergi iadesinin tatbiki ile istenilen netice
ye ulaşılmış ve birliklerin elinde 1972 ihraç sezonunun 
özelliği olarak fazla miktadarda bulunan pamuğun 
ihracı kolaylaşmıştır. 

I Diğer taraftan pamuk için destekleme alımlarına 
tahsis edilen mubayaa kredisi 1971 yılında 
1 200 000 000 lira, 1972 yılında 1 505 000, 000 lira 
ve 1973 yılında ise 2 750 0Q0 000 lira; işletme kre
disi 1971 yılında 120 000 000 lira 1972 yılında 
165 000 000 ve 1973 yılında da 175 000 000 lira
dır. Bunun yanında Sümerbank'a kütlü ve preseli 
pamuk alımlarında kullanılmak üzere ayrıca 
700. 000 000 lira kredi tahsis edilmiştir. 

C) Üzüm : 
15 .7 .1972 tarih, 7/4703 sayılı Kararname ile 

I normal vasıfta ve ihracata salih hale getirilmiş 
I 9 numaralı üzümün beher kilosu için ortak üretici-
I ye 292, ortak olmayan üreticiye 275 kuruş ödenme

si kararlaştırılmış, ancak günün şartları nazara alı
narak bilâhare bağcılığın ve üzümcülüğün geliştiril
mesi maksadı ile teşekkül ettirilen fondan karşılan
mak üzere ortak olmayan üreticiye 9 numaralı üzüm 
için kilo başına 15 kuruşluk ek bir ödeme yapılmış
tır. 15 .8 .1973 tarih ve 7/6944 sayılı Kararname ile 
1973 ürünü 9 numaralı üzüm için ortak üreticiye 
7QQ, ortak olmayan üreticiye 665 kuruş ödenmiştir. 
Ayrıca kararnamenin 6 ncı maddesine istinaden 
Tariş ortak üreticiden kilosu 1.5 liraya kadar alım-

I larda bulunmuştur. 

Ancak, 26 Ocak 1974 tarih ve 14781 sayılı (mü
kerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan, 4951 sayılı Ka
nun hükümlerine göre Başbakanlığın teklifi, Cum
hurbaşkanlığının onayı uyarınca teşekkül eden hü
kümette, evvelce bakanlığımız bünyesinde bulunan 
«Genel hükümlere tabi kooperatifler» «Tarım Kredi 
Kooperatifleri» ve «Tarım Satış Kooperatiflerinin» 

I Köy İşleri Bakanlığına Köy İşleri ve Kooperatifler 
I Bakanlığı adı verilerek bu Bakanlığa bağlanması ne

ticesinde, pamuk ve üzümün destekleme alımları ile 
ilgili görevler halen Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca yürütülmektedir. 

8 .10 .1974 tarih ve 7/8966 sayılı Kararla 1974 
yılı ürünü «Ege Bölgesi Standart I beyaz» kütlü pa-

I mukların kilosu 8QQ; «Antalya Bölgesi Standart I 
I beyaz» kütlü pamukların kilosu 790 ve «Çukurova 

Bölgesi Standart I» kütlü pamukların kilosu 760 ku
ruş olarak saptanmış ve kütlü pamuk alım ve işlen
mesinde kullanılmak üzere (10 milyar) liralık rees-

I kontabl kredi sağlanmıştır. 

16 .8 .1974 tarih ve 7/8724 sayılı Kararname ile 
j de 1974 yılı ürünü normal nitelikte ve ihracata uy-
I gun duruma getirilebilecek temizlikte 9 numaralı na-
I türel üzümün her kilosu için 10 lira ödenmesi, diğer 
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tiplere ait fiyatların da bu esasa göre saptanması ka
rarlaştırılmıştır. 

D) Pancar fiyatlarının tespiti, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığınca yapılmaktadır. Bu bakanlıktan alı
nan bilgilere göre pancar fiyatları 7 . 8 . 1970ı tari
hinde 20 Kg/Kr. iken 7/7028 sayılı Kararla 
20 .8 .1973 tarihinde 30 Kg/Kr. olarak tespit edil
miştir. 

4 . 7 . 1974 tarih ve 7/8558 sayılı Kararname ile 
1974 yılı kanpanyasına münhasır olmak üzere erken 
tesellüm edilen pancarın beher net kilosu için üre
ticilere 

20-30 Temmuz tarihleri arasında 12,25 Kr. 
1-10 Ağustos tarihleri arasında-9,5Q Kr. 

11 - 20 Ağustos tarihleri arasında 6,75 Kr. 
21-31 Ağustos tarihleri arasında 6, — Kr. 
Erken söküm tazminatı ve ayrıca net kilo başına 

5 kuruş erken söküm teşvik primi ödenmesi kararlaş
tırılmış ve 1974 kampanyası pancar fiyatları 40 Kg/Kr. 
olarak tespit edilmiştir. 

E) Akaryakıt fiyatları: 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan 

bilgilere göre 10 .8 .1970 tarihinde tespit edilen ve 
20. 7 . 1971 tarihine kadar yürürlükte kalan mahallî 
akaryakıt azamî satış fiyatları, 

1. Dünya hampetrol fiyatlarını devamlı artış kay
detmesi sebebiyle, itibarî anadepo azamî satış fiyatla
rının yeniden ayarlanması, 

2. Toptancı ve perakendeci kârlarına 1 Kg/Kr. ' 
luk ilâvenin yapılması, 

3. Tonaj tahdidî dolayısiyle akaryakıt nakliyesi 
için yeniden yapılan rayiç hesaplamaları neticesinde 
eski rayiçlere nazaran Ton/Km. olarak 7,16 kuruşun 
fiyatlara intikal ettirilmesi gibi sebeplerden dolayı 
21 . 7 . 1971 tarihinde değiştirilen ve 25 . 1 . 1974 günü
ne kadar yürürlükte olan fiyatların iller itibariyle, aza
mî perakende litre satış fiyatlarında, ortalama ola
rak, 

Süper benzinde 12 Kr/Lt. Gazyağında 11 Kr/Lt. 
Normal benzinde 11 Kr/Lt. Motorin 12 Kr/Lt. 

lik bir artış olmuş idi. 
Ancak, dünya hampetrol fiyatlarında meydana gelen 

mühim ve sürekli artışların zarurî bir neticesi olarak 
ve akaryakıt nakliye rayiçlerinin yeniden ayarlanması 
sebebiyle 26 . 2 . 1974 tarihinde yeniden tespit edilerek 
yürürlüğe giren mahallî akaryakıt azamî litre satış fi
yatlarında 21 . 7 . 1971 yılı fiyatlarına nazaran iller 
itibariyle ortalama olarak, 

I Süper benzinde 135.-
Normal benzinde 116.-
Gazy ağında 107.-
Motorinde 107.-
Kr./Lt.'lik bir artış olmuştur. Halen bu fiyat sevi

yeleri muhafaza edilmektedir. 

F) Sulama ücretleri : 
1. — 6200 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, sula

ma ve kurutma tesislerinde yapılan yıllık işletme - ba
kım masraflarının tamamının faydalananlar tarafın
dan geri ödenmesini amirdir. Ancak, işletme - bakım 
masraflarındaki artışa rağmen Bakanlar Kurulu (6200 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesi Bakanlar Kuruluna 
teklif edilen tarifelerde indirim yetkisi tanımakta
dır.) 1966 - 1970 yılı sulama ücret tarifelerinde her
hangi bir artışa taraftar olmamış ve hazırlanan ücret 
tarifeleri ile 1966 yılında yapılan yıllık işletme - ba
kım masraflarının % 99'u tahakkuka bağlanmış iken 
1970 ücret tarifesi ile işletme - bakım masraflarının 
% 41'i tahakkuka bağlanabilmiştir. 

2. — 1971 yılında Bakanlar Kurulu 1970 sulama 
ücretlerine nazaran ortalama % 27,5 artış yapmış ve 
böylece yıllık işletme ve bakım masraflarının ancak 

• % 54'ü tahakkuka bağlanmıştır. 
I 3. — 1972 sulama ücret tarifeleri ise yıllık işlet

me - bakım masraflarının % 86'sını karşılayacak şe
kilde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır. 

j 4. — 6200 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereği 
I olarak yatırım masraflarının faydalananlarca geri 
• ödenmesi kararlaştırılmış iken 12.10.1972 tarih ve 
I 7/5218 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile sulamalar için 
\ % 25 indirim yapılması öngörülmüş, 1972 sulama ta-
! hakkuku % 25 indirimli olarak tespit edilmiştir. 

I 5. — 1973 ve 1974 yıllarında da 1972 yılı ücret 
i tarifelerinin aynen uygulanması kabul edilmiş, ku-
j rutma ücreti 7 liradan 5 liraya indirilmiştir. 

Tarımsal üretimde kullanılan diğer girdilere ge-
| linçe : 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alı-
| nan bilgilere göre : 

G) Ziraî mücadele ilâçları : 
i 10 .6 .1970 tarihinde alınan bir kararla ziraî mü-
j cadele ilâçlarının satış kârı % 25'ten % 15'e düşü

rüldüğünden 1969 yılı endeksi 100 kabul edildiğine 
j göre bazı ilâçlarda 1970 ve 1971 yıllarında % 12'lik 
j bir fiyat düşüşü olmuş, değişen dünya konjonktürüne 
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ve devalüasyona tabi olarak ilâç fiyatları da bilâhara artmıştır. En çok kullanılan 20 ilâç üzerinden yapılan 
bir değerlendirmeye göre durum şöyledir : 

Ziraî mücadele ilâçlarının 1970 - 1974 yıllan itibariyle fiyatları : 
1974 

İlâçlar 1970 1971 1972 1973 Kg/Kr. 

Toz kükürt 
Göz taşı 
D. D. T. (% 10) 
Malation (% 20 M.) 
Cupravit (% 21) 
Güsathion (M 20) 
Potasa (K2C03) 

80 
330 
228 

1 116 
1 971 
2 663 

235 

80 
400 
198 

1 479 
2 345 
3 105 

340 

80 
400 
198 

1 479 
2 345 
3 334 

340 

80 
400 
365 

1 559 
2 345 
3 334 

350 

— 
— 

365 
1 300 
3 555 
6 275 

— 

Ziraî mücadele ilâçlarının 1970 - 1974 yılları itibariyle fiyat endeksi : 1969 = 100 

İlâçlar 1970 1971 1972 1973 1974 

Toz kükürt 
Göz taşı 
D. D. T. (fc 10) 
Malation (% 20) 
Cupravit (% 21) 
Güsathion (M 20) 
Potasa (K2C03) 

100 
100 
106,0 
92,0 

130,9 
100 
107,8 

100 
121,2 
92,1 

121,9 
155,7 
116,6 
156,0 

100 
121,2 
92,1 

121,9 
155,7 
125,2 
156,0 

100 
121,2 
160 
140,0 
155,7 
125,2 
160,5 

—. 
— 

160 
116 
180 
237 

— 

Dünya petrol buhranı ile hammadde fiyatlarında olduğu gibi ambalaj malzemelerinde, işçi ücretlerinde 
ve enerji üretiminde kaydedilen fiyat artışlarının tabiî bir neticesi olarak ziraî mücadele ilâçları da artmış 
bulunmaktadır. 

H) Sertifikalı tohumluk : 
Tarımsal ürünlerin destekleme, alım veya piyasa fiyatlarına tabi olarak bu ürünlerin sertifikalı tohum

luklarında da 1970 - 1974 devresinde % 50 - 100 arasında bir fiyat artışı vukubulmuştur. Ürünlerin satış fiyat
larındaki artış % 200 civarında olduğuna göre bu artışı ve gelecek üretim yılı içinde vukubulacak artışları 
normal karşılamak gerekir. Dünyanın her yerinde sertifikalı tohumluk fiyatları, normal ürün fiyatının üstün
dedir. Ayçiçeği, pamuk hariç hububat ve emsali tohumlukların 5 senede bir değiştirilmesi gerekmektedir. Bu 
ise genel üretim masrafının </c 1 - 20'sini teşkil etmektedir. 
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Sertifikalı tohumlukların 1970 - 1974 yıllan iübarıjte fiyatları : 

Tohumluklar 1970 1971 1972 1973 1974 

Sertifikalı sert buğday 
Sertifikalı yumuşak buğday 
(Vulgare) 
S. Arpa 
S. Yulaf 
S. Ayçiçeği 
S. Pamuk (Ege) 
S. Pamuk (Çukurova) 
Meyve fidanı aşılı elma 
Sertifikalı tohumlukların 1970 • 

90-95 

90 
93 
87 

250 
125 
110 
200 

• 1974 yılları 

106 

103 
125 
118 
270 
150 
150 
200 

itibariyle 

106 

103 
115 
108 
290 
175 
175 
250 

fiyat endeksi 

125 

123 
135 
128 
320 
185 
185 
350 
: 1969 = 

165 Kg/Kr. 

160-163 Kg/Kr 
135 Kg/Kr. 
128 » 
375 » 
260 » 
270 » 
350 Ad/Kr. 

= 100 

Tohumluklar 

S. sert buğday 
S. yumuşak buğday (Vulgare) 
S. Arpa 
S. Yulaf 
S. Ayçiçeği 
S. Pamuk (Ege) 
S. Pamuk (Çukurova) 
Aşılı elma fidanı 

1970 

104,5 
107,1 
105,7 
104,8 
100 
100 
100 
100 

1971 

120,5 
122,6 
142,0 
142,2 
108 
120 
136,4 
100 

1972 

120,5 
122,6 
130,7 
130,1 
116 
140 
159,1 
125 

1973 

135 
146,4 
153,4 
154,2 
128 
148 
168,2 
175 

1974 

178 Kg/Kr. 
192,3 > 
153,4 » 
154,2 » 
150 » 
208 » 
245,5 » 
175 Ad/Kr. 

t) Gübre : 
Tarımsal üretim girdilerine en önemli artış ticaret gübrelerine 1974 yılı içinde yapılmıştır. Artış nispeti 

% 207 - 248'i bulmaktadır. Bu oranın yüksekliğinde üreticiyi gübre tüketimine alıştırmak için gübre fiyatlarının 
yıllardan beri sabit tutulmasının da etkisi olmuştur. 

1970 - 1974 yılları itibariyle gübre fiyatları : 

Adı 1970 1971 1972 1973 1974 

Amonyum sülfat 21 
Amonyum nitrat 21 
Amonyum nitrat 26 
Süperfosfat (% 16 -18) 
Trebli süperfosfat (% 43 -46) 

60 
60 
71 
45 

104 

60 
60 
71 
45 

104 

60 
60 
71 
45 

104 

60 
60 
71 
45 

104 

188,0 
188,0 
221,0 
113,6 
283,0 
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1970 - 1974 yılları itibariyle gübrenin fiyat endeksi : (1969 = 100) 

Adı 1970 1971 1972 1973 

Amonyum sülfat 21 
Amonyum nitrat 21 

» » 26 
Süperfosfat (% 16-18) 
Trebli süperfosfat (% 43 - 46) 

K) Traktör : 

10 Ağustos 1970 devalüasyonundan sonra traktör 
ve ekipmanlarından 1969 yılından bu yana istikrarlı 
bir şekilde piyasaya sürülen mamullerin fiyatları esas 
alınmak suretiyle aşağıda gösterilmiştir. 

Traktör cinsi 

Traktör Ford (77) (5000) 
Traktör Massey Ferguson 135 
Traktör pulluğu 2 soklu 

» » 3 soklu 
» » (Çeliksiz) 

4 Hatz Motopomp 
Sırt Atomizeri MKE 

1974 

111,1 
111,1 
109,2 
121,6 
122,4 

111,1 
111,1 
109,2 
121,6 
122.4 

111,1 
111,1 
109,2 
121,6 
122,4 

111,1 
111,1 
109,2 
121,6 
122,4 

348 
348 
340 
307 
333 

1970 
TL. 

54 076 
59 596 
2 350 
3 250 
3 900 
6 875 
1 181 

1971 
TL. 

67 000 
59 596 
2 563 
3 330 
3 900 
9 080 
2 051 

1972 
TL. 

108 250 
65 800 
2 563 
3 330 
4 400 
9 800 
2 052 

1973 
TL. 

108 250 
65 800 
2 563 
3 330 
4 400 
10 200 
2 052 

Traktör cinsi 

Traktör fiyatlarının 1970 - 1973 yılları itibariyle 
fiyat endeksi : (1969 = 100) 

Traktör Ford (77) (5000) 
Traktör Massey Ferguson 135 
Traktör pulluğu 2 soklu 

» » 3 soklu 
Çeliksiz 
4 Hatz Motopomp 
Sırt Atomizeri MKE 

1970 1971 1972 1973 

110 
144,5 
100 
130 
100 
114,9 
100 

136,3 
144,5 
109 
133,2 
100 
151,7 
173,6 

220,2 
159,6 
109 
133,2 
112,8 
163,8 
173,6 

220,2 
159,6 
109 
133,2 
112,8 
170,4 
173,6 

Bu mamullerin 1974 fiyatlarında kayda değer bir 
artış olmamıştır. 

Ziraî Donatım Kurumunca imâl edüen Ford 3 000 
traktörünün orijinal imalâtçısının 1970 yılı sonu iti
bariyle uygulandığı komple İngiltere ihraç fiyatı 
2 712 $ iken, bugün dış fiyatı 3 900 $'dır. Bu traktör
lerin 1970 satış fiyatları 58 500 lira idi. Halen cari pe
rakende peşin fiyatı 72 500 liradır. Yani dış piyasa 
fiyatlarındaki artış nispeti % 45 olmasına rağmen iç 

piyasa fiyatları % 25 nispetinde bir artış göstermiştir. 

Tarımsal üretimde kullanılan gübre, ziraî ilâç v.s. 
gibi zaruri girdilerin mühim bir kısmı üreticiye T. C. 
Ziraat Bankası, Tarım Satış ve Tarım Kredi Koope
ratifleri aracılığı ile piyasa fiyatlarının altında bir fi
yatla ve borçlandırılmak suretiyle verilmektedir. 

Bu suretle de üretici korunmuş olmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haluk Cillov 

Ticaret Bakanı 

» © « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1975 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna üye seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat po
litikasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından sözlü sorusu (6/40) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-
lettin İnkaya'nın, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun. TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

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

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



19. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar İli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

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

21. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil'in, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/54) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın son günlerde vuku bula.ı bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarhcalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru
su. (6/56) 

IIÎ 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 1 3 . 2 . 1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 
1/324) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 . 1975) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2 — 

i 2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
I Uçak Servisi- Anonim Ortaklığının durumuna dair 
I Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 

ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 
I 3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh

san Topaloğlü ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
I ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 

çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste-
I yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
I di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır-
I ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
I Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
I dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

I 6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

I 8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
| Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe~ 
j likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 

müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-: 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

I 9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
I Ömer Ucuzai ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
I hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
I seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
I Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir

manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma-
I sı isteyen önergeleri. (10/14) 

I 11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
I Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
i Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

I 12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi-
I ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt-

I ma tarihi: 12 . 12 . 1974) 



— 3 — 
13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 

Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve bu 
hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idari işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kadroları İl özel idarelerine ait bulunan kü
tüphane ve müze personelinin aylıklarının Genel Büt
çeden ödenmesi hakkında Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1 163; C. Senatosu : 1/311) (S. Sayısı : 439) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1975) 

2. — Belediyelerin. belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1975) 

3. —• 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/187; C. Senatosu : 1/329) (S. Sayı-; 
sı : 442) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2 .1975) 

X 4. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay-: 
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/144; C. Senatosu : 
1/303) (S. Sayısı : 443) (Dağıtma Tarihi : 20 .2 . 1975) 

X 5. — Cenazelerin nakli Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/127; C. Senatosu : 1/304) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma Tarihi : 20.2 .1975) 

6. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma Tarihi : 
20 .2 .1975) 

7. —• 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge-
cici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1150; C. Sena
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 
20.2.1975) 

8. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/149; C. Se-: 
natosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 2 .1975) 





Toplantı: 14 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak çıkarılan, 1 3 . 2 . 1 9 7 4 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanusı Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52P 

C. Senatosu : 1/324) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 113) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 391 - 4335 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 - 7 . 2 . 1975 tarihli 36 ncı Bileşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince önce
likle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 saydı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak çıkarılan 13 . 2 . 1974 tarinli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18 . 2 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
6 - 7 . 2 . 1975 tarihli 36 ncı Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince öncelikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 113) 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 10 . 2 . 1975 

Esas No.: 1/324 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 - 7 Şubat 1975 tarihli 36 ncı Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince ön
celikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 23 Mayıs 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak çıkarılan, 13 Şubat 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 Mayıs 1974 ta
rihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1975 tarih ve 351 - 4335 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan-
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hğına gönderilmekle, Komisyonumuza «Anayasanın 64 ncü maddesine £öre:> şerhi ile havale edilmiş ve buna 
göıe düzenlenen Komisyon gündemine ahumış ve Konv. yönümüzün 9 - 10 Şubat 1975 tarihli Birleşimlerinde 
Hükümet adına Başbakanı temsilen Devlet Bakan; M-: lih Fer hazır bulunduğu halele tetkik ve müzakere edil
miştir. 

I. - Tasan, 23 Mayıs 1975 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği, yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 Şubat 
1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3i Mayıs J974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

23 Mayıs 1972 tarihli ve 1589 sayılı Devlet Memn" 1ar? Kanunu ile ilgili Yetki Kanunu Bakanlar Kuruluna: 
a) 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Mcnıurian Kanununun 2, 5, 22, 39, 45. 46, 47, 49, 51, 

52, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 82. 37, 90, 97, 99, 110, 116, 120. 121, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 152, 153, 157, 164, 165. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, İSO, 181, 
187, 205, 209, 210, 224, 225, 226, 227, 228, 229. 230 231, 233. 234 ncü maddesiyle geçici 3, 16 ve 24 ncü mad
deleri, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kammımda değişiklik yapan 31 Temmuz 1970 tarihli 1327 sayılı Kanunun 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 14, 17, 18, 25. 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 
50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 70, 71, 74, 77, 78. 79. 80, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91 : 92. 93, 94 ncü mad
deleri, 

c) 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesi kapsamında Kanun Hükmünde Kararname 
koyabilme yetkisi verilmişti. 

Bu yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca çeşitli tarihlerde ve çeşitli düzenlemeleri kapsayan 
12 adet Kanun Hükmünde Kararname konulmuştur. 

İşbu tasarıya esas Kanun Hükmünde Kararname de, 657 say):i Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
Kanunun 90 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi, 23 Mayıs 1972 tarihli 
ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak. Bakanlar Kurulunca 13 Şubat 1974 tarihinde kararlaş
tırılan ve «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanununun is
tisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır » hükmünü getiren kanun hükmünde bir düzenlemedir. 

Tasarının Komisyonurnuzdaki görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürmüş ve konu usul ve esas yönlerinden 
derinliğine ve genişliğine tartışılmıştır. 

1. — T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunun ve dolayısı ile Komisyonumuzun kuruluş tarzının Ana
yasaya uygunluğu tartışması : Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 17 nci maddesinin (A) fıkrasının (I) bendinin 2 işaretli kısmında tanımlaması yapıldığı üzere, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine Cumhuriyet Senatosunca seçilen 15 üyeden 
kurulur. Bu İçtüzük hükmü ileri sürülerek bazı üyeler tarafından T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunun 
Anayasanın 94 ncü maddesindeki emredici hükümlere uygun teşekkül etmediği görüşü sonucu Komisyonu
muzun da teşekkül tarzının Anayasaya uygun olmadığı iddiasında bulunulmuştur. 

Anayasamız, yasama meclislerinin ihtisas komisyonlarının kuruluş biçimine ilişkin temel kuralı 85 nci mad
dede belirlemiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunun kuruluşuna ilişkin 94 ncü madde bu temel kuralın bir istisnasını teşkil et
mektedir. 94 ncü maddenin ikinci fıkrasında « bu komisyonun kuruluşunda iktidar grupuna veya grup
larına en az otuz üye verilmek sartiyîe siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz 
önünde tutulur.» hükmü yer almıştır. Bu hüküm değerlendirildiğinde görülür ki. Anayasa, iktidar olma yü
kümlülüğü altında bulunan siyasî parti grupuna veya gruplarına, yasama meclisleri bütçe komisyonlarında, 
hükümetlerinin sorumluluğunu ve hizmetlerini taşıma yükümlülüğünü vermiş ve bu yükümlülükler, hükümet 
olma keyfiyeti yönünden zorunlu telâkki edilmiştir. (Anayasanın 94 ncü maddesinin Temsilciler Meclisin
deki görüşme tutanakları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sayfa 2796. Millî Birlik Komitesindeki görüşme 
tutanakları aynı eser sayfa 2836). 

Anayasalar, olağan düzenleri esas alan ve bunların işleyişini belirli ilkelere ve sistemlere bağlayan temel 
hukuk metinleridir. 

Irmak Hükümeti, Anayasanın ilgili hükümleri esaslarında değerlendirildiğinde tespit edilebilir ki,. Sui Ge-
neris yani nevi şahsına münhasır bir Hükümet oluşumudur. 
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Böyle Sui Generis yani nevi şahsma münhasır Lir Hükümet döneminde, Anayasanın yasama meclisleri 
bütçe komisyonları teşekkül tarzına ilişkin 94 ncü maddesinin ikhıoi fıkrası metninde yer alan ve iktidar ol
muş bir siyasî parti grupuna veya gruplarına iktidar elma keyfiyetinin sonucu olarak Bütçe Komisyonunda 
hükümetlerinin sorumluluğunu ve hizmetlerini tabıma yükümlülüğünü getiren hükümlerin değil, 85 nci mad
denin her şart altında geçerli olan ve Lcmel kuralı koyan hükümlerin gözetilmesi ve uygulanması zorunlu 
bir mahiyet kazanmaktadır: 

Nitekim, 1971 senesinde kurulan Birinci Erim Hükümeti de, yine olağan dışı koşulların sonucu idi ve 
yasama meclisleri bütçe komisyonlarının teşekkülünde de Anayasanın 94 ncü maddesinin ikinci fıkrası hü
kümleri değil 85 nci maddesinin hükümleri geçerli olmuştu. 

Kaldı ki, bütün siyasî partilerin katıldığı bir Hükümetin kurulması şeklinin geçerli olduğu bir dönemde 
hiçbir siyasî partinin diğerlerine kıyasla iktidar cima y^hut muhalefet görevini yürütme yükümlülüğü ve 
bunun zorunlu sonucu birtakım sıfatlar altında bulunamayacakları cihetle Bütçe Karma Komisyonunun Ana
yasanın 94 ncü maddesinde öngörülen kurallara uygun bir teşekkül değil, Anayasanın 85 nci maddesinde ko
nulan genel kurala ilişk:n bir kahlma durumunun geçerli olacağı şüphe götürmeyecek bir gerçek ve kaçını-
lamayacak bir sonuçtur. 

Diğer taraftan halen hiçbir siyasî parti iktidar yahut muhalefet olacak nitelikte bulunmadığı cihetle bun
lardan hiçbirinin ne yükümlülük görevini kaldıracak ve de katılma hakkını elinden alacak bir uygulama 
da söz konusu olmadığı cihetle bu kapsamda ileri su.ru.icn su çlamalar dahi sadece bir suçlamadan öteye an
lam ve değer ifade edecek beyanlar olarak kabul edilemez. Sorulmak gerekir ki hangi siyasî parti grupunun 
hakkı elinden alınmış yahut hangi siyasî parti grupuna hakkının üstünde bir yetki tanınmıştır? 

Bu kısmın sonucu olarak açıklıkla beyan etmek zorunluluğu vardır ki hiçbir siyasî partinin - iktidar - ya
hut - muhalefet - sıfatları tammlanarnayacak olağan dışı bir dönemde gerek T. B. M. M. Bütçe Karma 
Komisyonunun ve gerek Komisyonumuzun teşkil tarzı Anayasanın her şart ve her zaman için geçerli temel 
ilkesi olan siyasî partilerin kuvvetleri oranında katılma hali ile teessüs etmiştir ve bu nedenlerle Anayasaya 
aykırılıktan söz etmek mümkün değildir. 

2. Tasarının Millet Meclisindeki görüşmelerinde usulsüzlük olduğu nedeni ile Komisyonumuzda ele alı
namayacağı iddialarının tartışılması : Komisyonumuzda!;i tartışmalarda, tasarının Millet Meclisindeki görüş
melerinde usulsüzlük olduğu cihetle tasarının Komisyonumuzda görüşülemeyeceği yolunda görüşler ileri sürül
müştür. 

Tartışma dışı bir gerçektir ki, gerek Cumhuriyet Senatosu ve gerek Cumhuriyet Senatosuna niyabeten 
görev yapan Komisyonumuz, Millet Meclisinin üstündeki heyetler değildirler. 

Çift meclisli yasama organlarında meclisler, bir diğerinin - çalışmalarını - değil, tedvin ettikleri - metin
leri - incelemekle görevli ve yükümlü kanun yapıcılarıdır. 

Gerçek böyle olduğuna göre Cumhuriyet Senatosunun ve ona niyabeten görev ifa eden Komisyonumuzun 
da yetki ve sorumluluğu münhasıran, kendisine havale olunan metni inceleyip görüşlerini tespit etmek ve bu 
yolda tasarrufta bulunabilmektedir. 

Tasarı Komisyonumuza, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1975 tarihli ve 351 - 4335 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmesi sonucunda Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı havalesi ile 
gelmiş olup, Millet Meclisindeki görüşmelerde usulsüzlük yapıldığı yolundaki iddialar hakkında Komisyonu-. 
muzda bir görüşme açılmasına imkân bulunamamıştır. 

3. Komisyonların kanun tasarısı hazırlama görev ve yetkileri ile ilgili tartışma : Gerek Cumhuriyet Se
natosu ve gerek Millet Meclisi İçtüzüklerinde Komisyonların kanun teklif edemeyecekleri ilkesi hükme bağ-. 
lanmıştır. Ancak, bu ilkenin istisnaları vardır ve Dilekçe Karma Komisyonunun özel af teklifi getirebilmesi 
ve Millet Meclisi Adalet Komisyonunun ölüm cezala ;n;n yerine getirilmesine dair kanun teklifi hazırlaya-
bilmeleri bunun örneklerini teşkil eder. Keza, bundan böyle Anayasanın 64 ncü maddesinin hukukî dayana
ğını teşkil ettiği kanun hükmündeki kararnamelerin onaylanmasına ilişkin kanunların tanzimi de ilgili ihti
sas komisyonunun yetki ve görev kapsamı içinde mütalaa edilmek zorunlu bir nitelik kazanmıştır. Bir kanun 
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hükmündeki kararnamenin yasama meclislerince ka ulü, metnin aynen benimsenmesi ve muhafaza edilmesi 
biçiminde olabileceği gibi değiştirilerek yeni eklentiler yahut çıkartmalar ile de gerçekleştirilebilir ki işte bu 
halde ilgili ihtisas komisyonu o yolda bir kanun tanzim etmek zorundadır. 

Netice olarak denilebilir ki, İçtüzüklerin sözü edilen yasaklayıcı hükümleri kanun hükmündeki kararna
meleri T. B. M. M. deki görüşmelerinde geçerli olamaz. 

4. 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin diğerlerine öncelikle görüşülmesi uygulamasına ilişkin 
tartışma : Komisyonumuzdaki görüşmelerde 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin diğer kararname
lere öncelikle ele alınmış olması tartışmalara konu kılınmıştır. 

Şu gerçeği tespite zaruret vardır ki, 23 Mayıs 1972 tarihli ve 1589 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
ilgili Yetki Kanununa dayanılarak konulan 12 adet kanun hükmündeki kararnameden 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname dışında kalanlar, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında bir düzenlemeye 
tabi tutulmuş ve 12 sayılı Kararname, kendisinden önce konulan kararnameleri bünyesinde ihtiva eden bir 
hüviyete sahip kılınmıştır. 11 sayılı Kararname ise diğerlerine kıyas ile - istisnai bir nitelikte olup diğerle
rinden ayrı olarak ele almaya engel bir durumu söz konusu bulunmadığı gibi bu özel düzenlemeye ilişkin iş
lemlerin öncelikle sonuçlandırılmasında yarar vardır. 12 sayılı Kararname çok geniş kapsamlı ve çok teknik ni
telikte olduğu cihetle üzerindeki çalışmaların sonuçlandırılması hayli zamana ihtiyaç göstermekte olduğu ve 
bu iş içinde Millet Meclisi Plân Komisyonunda teşkil olunan alt komisyonun çalışmalarının henüz devam 
ettiği Komisyonumuz görüşmelerinde açıklanmış bulunmaktadır, 

Kaldı ki, görülmelere konu İl sayılı Kararnamenin konulduğu tarihte Devlet Memurları Kanununun ak
sayan ve acil tedbir isteyen çeşitli uygulama sorunları mevcut iken bütün bu hususlara öncelik tanınarak 11 
sayılı Kararnamenin konmasına ilişkin gerekçe, bugün de bu kararnamenin öncelikle görüşülmesi için geçerli 
bir gerekçe olarak kabul edilmek gerekir. 

Tasarının bir tatil gününe isabet eden bir günde Komisyonun toplantıya çağrılarak görüşme konusu edil
mesine ilişkin ileri sürülen eleştirilere de kısaca değinmekte ve Komisyonumuzun işbu tasarının mahiyetinin 
ötesinde bir öncelik tanınarak görüşülmesi yolunda bir gayrete girişmediği konusuna açıklığa kavuşturmakta 
zaruret vardır. Cumhuriyet Senatosunun kurulduğu tarihten zamanımıza kadar geçen 14 yıllık yasama haya
tında komisyonların çalışma düzenleri gözetildiğinde görüîürki, en fazla çalıştıkları dönem. Bütçenin yasama 
meclislerinde görüşüldüğü günlerdir. Zira sayın üyelerin sürekli olarak Cumhuriyet Senatosu toplantılarına 
katılmaları, Komisyonların diğer zamana kıyasla çok daha kolay toplanmalarına ve çok daha uzun süreli ve 
verimli faaliyet göstermelerine imkân sağlamaktadır. Nhekim anılan tasarının Komisyonumuza tevdi edildiği 
tarihte Yüce Cumhuriyet Senatosu Bütçe Kanununu görüşmekte idi ve Komisyonumuz Başkanlığı bundan 
yararlanarak böyle bir günde Komisyon toplantısı tertiplemekte sakınca değil yarar mütalaa etmiş ve Ko
misyonumuz sayın üyelerinin ortaya koyduğu üstün vazife anlayışı da bu görüşün isabetini bir defa daha tes
pit ve tescil etmenin gururuna vesile teşkil etmiştir. 

5. — 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Kanun metninde 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin bir hükmünün kaldırılıp kaldırılamayacağının tartışılması : Kanun hükmünde kararname mües
sesesi Anayasa düzenimize 1971 değişiklikleri sırasında girmiştir. Kanun hükmünde kararnamelerin (dekla 
rua) yasama meclislerince onaylanmaları anayasalarda çeşitli şekillerde düzenlenmiş ve dolayısı ile ilgili ül
kelerde farklı uygulama ile karşılaşılmıştır. Ülkemizde kanun bükümünde kararname müessesesinin henüz yer
leşmekte bulunuşu nedeni ile onaylama işlemlerinin yönünden tartışılabilecek hususların mevcudiyeti bir ger
çektir. Ancak salt bir görüş ile denebilir ki, Bakanlar Kurulunca her an bir başka kanun hükmünde kararna
me ile herhangibir hükmünün her zaman için değiştirilebilmesi imkân dahilinde bulunan bir kanun hükmün
de kararname hükmünün, yasama organı tarafından konulan bir kanunla herhalükârda ve mutlaka gerekli 
değişikliklere tabi tutulabileceği - evleviyet kuralı - nm zorunlu bir sonucu olarak kabul edilmek gerekir. 

Sonuç : 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 10 ncu mad

desine «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanununun istisnaî 
memurluklarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını» öng'i-ren bir hüküm getirmektedir. 
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Komisyonumuz, Öncelikle böyle bir düzenlemenin kanun hükmünde kararname ile yapılmasının doğru 
olmadığı görüşünde birleşmiştir. Zira konu müstacel bir nitelik taşımamakta aksine geniş ve derin bir araş
tırmayı gerektirecek niteliktedir. 

Ayrıca Komisyonumuz, 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun 9 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrasının a ve b bendlerindeki hükmün getirdiği ve Genel Müdürde aranmasını zorunlu koştuğu vasıf
ların, kanun hükmünde kararname ile bir anda kaldırılarak hiç bir şart aranmaksızın atanması olanağının 
sağlanmasını uygun bulmamış ve T. R. T. gibi kültür üretiminde önemli hizmetler veren, kamuyu oluştu
ran ve bizaat 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesinde özel bir ihtisas gerektirdiğine işaret 
edilen T. R. T. Genel Müdürünün istisnaî memuriyetlerden sayılmasının yesinde olmayacağını ve kişileştiril-
me halinde ise, Anayasanın ikinci kısmında yer alan temel hak ve ödevlere ait ilkelerin örselenmiş olacağı 
ve bu konuda da yine Anayasanın 64 ncü maddesinin son fıkrasının emredici hükmü gereğince kanun hük
münde kararname konulamayacağı kuralının mevcudiyeti gerçeğini tespit etmiş ve bunun yanı sıra ve yu
karıdan beri arz edilen nedenlerle, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin reddine ilişkin bu tasarıyı be
nimsemiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince işleme tabi tutulmak üzere Genel Kurul'un tasviplerine arz edil

mek için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ankara Konya Uuşak 

Y. Köker Muhalefet Şerhi eklidir M. F. Atayurt 
F. Özlen 

Kâtip 
Yozgat 

S. E. Ergin 
Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
/. C. Ege 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Talâ 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Rize 
Muhalefet şerhi eklidir 

Ti Doğan 

Sivas 
Muhalefet şerhi eklidir 

K. Kangal 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

S. Karaman 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
İ. Halil Balhs 

Yozgat 
Muhalifim, şerhim eklidir 

V. Uyar 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

1. Kanun tasarısını müzakere eden Millet Meclisi Plan Komisyonu Anayasanın 94 ncü maddesine uy
gun olarak kurulmamıştır. Anayasaya aykırı olarak kurulan Komisyonun bu tasarrufu batıldır. 

2. Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu da Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak ku
rulmuştur. Bu Komisyon da teklif ve tasarıları müzakere edemez. 

3. Bütçe Plan komisyonlarının Anayasaya aykırı biçimde kuruldukları iddiası üzerine Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonundan mütelâa alınmamıştır. 

4. 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 11 sayılı Kararname, Anayasanın 64 ncü 
maddesinin istisna hükümleri dışındadır. Bunun sonucu olarak da, Anayasaya aykırı olamaz. Esasen öyle 
olsaydı, 1589 sayılı Yetki Kanunu çıkartıîrnazdı. 

5. Kararname, Yetki Kanununun amaç, kapsam ve ilkelerine de aykırı değildir. Bu kararname ile 
TRT Kurumu Genel Müdürü istisnai memuriyetlerden kabul olunmuştur. İstisnai memuriyetleri 657 sayılı 
Kanunun 59, 60, 61 nci maddeleri kabul etmiş bulunduğundan eşitlik, genellik ilkesine aykırılık söz ko
nusu olamaz. 

6. 359 sayılı Kanun özel bir kanun ise de. 657 sayılı Kanunun (ek geçici 10 ncu maddesi) TRT personeli 
ile ilgili hükümler getirmiş bulunduğundan bu maddej'e bir fıkra eklenmesinde de yasal bir sakınca yoktur. 

7. 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinde buna benzer hizmetler istisnai memuriyetlerden sayılmıştır. 
Bakanlıklar, basın müşavirleri ve halkla ilişkilerde görevli memurlar gibi. 

8. 933 sayılı Kanunda gösterilen istisnai memuriyetlerden sayılan görevlerin TRT Genel Müdüründen 
daha az yetkili olduğu da iddia edilemez. 

9. Anayasa, Yetki Kanunu ve konu ile ilgili kanun hükümlerine aykırı bir tasarruf söz konusu değildir. 
O halde kararname neden reddediliyor? Kişisel nedenlerle demekten başka cevap bulmaya olanak yoktur. 

Genel müdür görevden uzaklaştırılmak isteniyor. Amaç gayet açık. Amaç bu olunca, yolu bu olmama
lıdır. Bu usul, hukuk dışı olur. İleri sürülecek hiç bir gerekçe de geçerli olamaz. 

10. Kararnamenin reddi hakkındaki tasarıya bir de ikinci madde eklenmiştir. Anayasanın 64-ncü mad
desi gayet açık. T. B. M. M.'ne sunulan kararnameler, ya (ret) edilir. Ya (değiştirilerek kabul olunur) ya da 
(kabul olunur) bunun dışında bir şekil, yoktur. 11 sayılı Kararname (ret) edilmiştir, (değiştirilerek ret) di
ye bir karar olamaz. İkinci maddenin eklenmesi bu yönden Anayasaya aykırıdır. 

11. İkinci maddenin iptal ettiği Kararname Komisyon ve Millet Meclisinde müzakere edilmeden karara 
bağlanmıştır. Bu da Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

12. Reddedilen bir Kararname ile henüz müzakere edilmeyen bir Kararname hükmü iptal edilemez, ve 
hükümsüz sayılamaz. Çünkü o Kararname içinde sa dece (ret) kararı verilebilir. 

13. Her Kararname kabulü için, yasama meclislerine sunulacağından yasama meclislerinin yetkisizliği 
de iddia edilemez. Ama bu yetkinin kullanılması Ana yasa ve İçtüzük hükümlerine göre, olabilir. 

S O N U Ç : 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Komisyon raporuna muhalifiz. 

10 . 2 . 1975 

Konya Üyesi Sivas Üyesi Yozgat Üyesi Rize Üyesi 
Fakih Özlen Kâzım Kangal Veli Uyar Talât Doğan 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN i 

23. 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak çıkarılan 13.2. 1974 tarihli ve 
11 sayılı Kanım Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) ] 
bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14300 sayılı j 
Resmî Gazetede yayımlanan, 13 .2 .1974 tarihli ve 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname reddedilerek ş 
yürürlükten kaldırılmıştır. j 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ek geçici 10 ncu maddesine, 3 1 . 5 . 1974 tarih
li 14901 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 30.5.1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen aynı konudaki (g) bendi reddedilerek yürürlük- j 
ten. kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

23 . 5. 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak çıkarılan, 13.2.1974 tarihli ve 11 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31. 5. 1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) 
bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir, 
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