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BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolaî (Konya), Ekrem Kabay (Burdur) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 42 nci Birleşim için yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı) 

/. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, geçen tutanak 
hakkında demeci. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geçen tutanakla ilgi
li bir önergem var. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade buyurunuz, 
önergeniz var. 

Sayın Sırrı Atalay'ın, geçmiş tutanakla ilgili bir 
önergesi var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 115 nci mad
desi gereğince geçen birleşime ait tam tutanağa iti
razda bulunuyorum. 

Geçen birleşimde görüşmeler sırasında kürsüde 
görüşlerimi açıklamam üzerine Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Sayın Âdemoğlu ile Ankara Üyesi Sayın 
Yiğit Köker yerlerinden «tekrarından ve bir önergeye 
kaydından» herkesin utanç duyabileceği küfürleri 
Cumhuriyet Senatosunun geçen birleşiminde yer al
mıştır. Anayasanın söz ve oy özgürlüğünü güvence 
altında tutan kurallarına aykırı bir saldırı niteliğin
deki küfürlerin, Devlet hayatı boyunca saklanması 
zorunlu resmî belge niteliğindeki tutanaklarda olduk
ları şekliyle kalmaları, her yönüyle sakıncalı ve Ya
sama Organının aziz varlığına gölge düşürücü olacak
tır. Küfürlerin niteliğinin tespiti, tutanaklarda bu kü
fürlerin neden ve hangi amaçla savrulduğunun açık
lığa kavuşması bakımından, geçen birleşime ait tam 
tutanak hakkında İçtüzüğün 115 nci maddesi gereğin
ce söz verilmesini saygıyle arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 42 nci Birle
şimi açıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önergenizde geçen 
Birleşimde Sayın Âdemoğlu ile Sayın Köker'in kul
lanmış olduğu birtakım kelimelerden bahisle zaptı 
sabık hakkında: geçmiş tutanak hakkında söz iste
minde bulunmuş oluyorsunuz. 

Bilirsiniz ki, geçmiş tutanak üzerinde hata düzelt
mesi amacı ile söz alınabilir. Bu isteminiz üzerine za
bıtları tetkik ettim. Gerçekten biraz da sizin tarafınız
dan söylenmiş, çok daha ağırı muhataplarınız tara
fından söylenmiş. Söylenmemesi arzu edilen ve söy
lendiği zaman esef uyandırması tabiî olan sözleri 
tespit ettim. Bu sözlerin sarfından sonra, Sayın Âdem
oğlu söz almışlar, yumuşak bir üslupla ve bu tür söz
lerin söylenmesine esef ifade eden ibareler ve ifade
ler de kullanarak bir konuşma yapmışlar. 

Şimdi size, bu tür sözlerin Cumhuriyet Senatosun
da söylenmemesi gerektiği ve zabıtlarımızda böyle 
sözlerin olmasına karşı duyduğunuz esefi, iyi temen
nileri belirtecek bir amaç için söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, teşek
kür ederim; 

Önergemde Sayın Âdemoğlu ile Sayın Yiğit Kö
ker'in, geçen birleşimde tutanaklara geçen sözlerinin 
nedenlerinin tespiti ve tutanaklarda bunların berrak
lığa kavuşması için geçen tutanak üzerinde söz istemiş 
bulunuyorum. 

Birleşimi müteakip Sayın Yiğit Köker koridorda, 
artık zabıtta okumayacağım sözleri kendisinin ifade 
etmediğini açıkça beyan ettiklerine göre, tutanakların 
buna ilgili kısmı ve buna değinen hususu hakkında 
herhangi bir şey söylemeyeceğim. Sayın Yiğit Köker 
bilmem buradalar mı ve zapta geçen sözleri ifade et-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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madiklerini beyan edecekler midir? Çünkü kendileri, 
böyle sözleri kendisinin ifade etmediğini açıkça kori
dorda bana söylediler. 

Sayın Başkan; 
Böyle olunca, sanırım ki, tutanak üzerinde söz 

vermenizde çok isabet buyurdunuz. Çünkü, Sayın Yi
ğit sanırım inkâr etmeyeceklerdir. Bu sözler kendisi 
tarafından asla sarfedilecek sözier değildir, «zapta 
yanlış geçmiş» diye ifade edilmiş idi. Temenni eder
dim ki, şimdi kendileri burada olsaydı ve bana birkaç 
arkadaşımızın yanında ifade ettiği bu sözleri söylese 
idi veyahut tasvip etse idi, işimiz daha kolaylaşır idi. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Her parlamentoda gerçekten sert tartışmalar olur. 

Her parlamentoda gerçekten bazen organik yapıya 
sahip insan olarak, insanın elinde olmayan sözler 
sarf edilebilir. Bunlar mümkündür. Fakat, öylesine 
sarf edilen sözler zabıtlarda talihsiz olarak kalır ki, 
önergemde de ifade ettiğim üzere, bunlar parlamen
tonun yüce varlığı üzerine daima gölge düşürür. 

Bu nedenle, bu tutanaklarda bu sözler niçin ve ne 
şekilde yer aldı?.. İzin verirseniz kısaca bunu arz ede
yim ki, gelecek nesiller tutanakları okudukları zaman 
sarf edilen bu sözlerin gerçek mahiyetini anlamış ol
sunlar. 

Sayın Başkan, izin verin kısaca belirteyim : 
Sayın Âdemoğlu bir önceki birleşimde aynen şun

ları söylemişti : 
«Hayatından memnun olan ve nüfusun çoğunlu

ğunu teşkil eden mutlu insanların semtine neden uğ
ramaz televizyon kameraları?.. 

Millet şeker kuyruğunda, yağ kuyruğunda, et kuy
ruğunda saatlerce bekler, iş günü kaybederken, ara
larından bir tek kameramanını g'öndermsyen TRT 
Televizyonu, velinimeti Ecevit'in peşine iki - üç tane
sini takar ta Kıbrıs'lara bile gönderir.»' 

Şimdi, ben Sayın Yiğit Köker'in bir önceki Birle
şimdeki beyanatını okurken, ifade ederken zabıttan 
aynen okudum ve dedim ki. Yiğit Köker aynen şun
ları söyledi : 

Âdemoğlu'nun bu görüşleri hakkında düşünceleri
mi ifade ederken dedim ki, «Sayın Âdemoğlu ifade 
etmek istemektedir ki, mutlu bir azınlık n:den veril
miyor?..» 

Kıymetli arkadaşımız mutlu azınlıktan değil de, 
mutlu çoğunluktan bahsettiğini, binaenaleyh, benim 
aynen tutanakları okumaklığımı istediler. Ben kıymet
li arkadaşımızın tutanaklardaki beyanını aynen oku-
madim. Sayın Yiğit Köker'in okudum. Sayın Adem-
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| \V;iun beyanını kendi görüşüm içerisinde değerlen
dirdim ve temennisini ümit ettiğini, arzu ettiğini, özle
minin bu olduğunu, özleminin mutlu bir azınlığın ne
den TRT tarafından takip edilip onların verilmediği
ni ifade ettim. 

Bunu söylerken arkadaşım bakın neleri ifade etti. 
«Komünist şeyi bizi rahatsız eden komünist he

rif. Moskof şeyi, bizi rahatsız ediyor, evet.» 
BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanızı istir

ham edebilir miyim lütfederseniz?.. 
Vermiş olduğunuz önergede, sarf edilmiş, gerçek

ten temiz dille olmayan bu ifadeleri önergenize kay
detmekten bile çekindiğinizi belirten bir hassasiyet 
ve dikkat var. O dikkat ve hassasiyetin devam etme
sini rica ediyorum sizden. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan, onlara dikkat ediyorum. 

BAŞKAN — Onlar zaten zabıtlara girmiş ve gir
mesinden de esef duyulduğu ifade edilmiş. Siz de bu 
esefe iştirak etmiş bulunuyorsunuz, tekerrürü halinde 
bunlar ağırlanmayacak mı?.. Takdirinize terk ediyo
rum... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim ifadem, benim, «sayın arkadaşımız bu özlemi 
taşıyor»un cevabı işte bu sözlerdir. Bunun üzerine 
ben ne diyorum? Özellikle dikkatinizi istirham ede
ceğim muhterem arkadaşlarım, çok ağır ağır okuya
cağım: 

«Şimdi TRT, TRT'nin komünistleri himaye etti
ği yargı kararları ile ispat edilmediği takdirde..» şar
tlı, «İspat edilmediği takdirde, Âdemoğlu aşağılığının 
aşağısı kelimeleri ifade eden şahıs olarak kalacak
tır.» 

Bunda benim arkadaşımıza herhangi bir şekilde 
hakareti tazammun eden hiçbir ifadem yok. Şayet 
eliyorum, bu kadar ağır konuşuyor, bu kadar ağır it
hamda bulunuyor, gitsin yargı organına, Ne diyor? 
«Komünist» diyor. «Komünist uşağı» diyor, «Komü
nist herif» diyor. Yargı oraganının önünde eğer bun
ları ispat edemezse, bu kelimeler, (Kendisi değil, dik
kat edin) aynen okuyorum: «Şimdi TRT'nin komü
nistleri himaye ettiği yargı kararlan ile ispat edilnıe-

i diği takdirde, Âdemoğlu aşağılığının aşağısı kelime-
j leri ifade şahıs olarak...» kelimeleri ifade eden. diyo-
i rtım. Bir arkadaşıma karşı ben bu derece müeddep, 

bu derece saygılı fakat karşılığı kelimeyi şimdi oku-
S mayacağım. 
| Muhterem arkadaşlarım; 
I Güreş karşılıklı kuvvet yarışmasıdır. güreş tutu-
| lur. Güreşlerin de usulleri vardır, hakemi vardır, kai-
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desi vardır, çeşitleri vardır. Kıran kırana yapılan, 
kafadan, fikirden çok, acı kuvvete dayanan güreş tü
ründe bile azıcık olsun kaide vardır, azıcık olsun bel
li bir edep usulü vardır. 

Arkadaşımızın benim bu biraz önce okuduğum 
ifadeler karşısında söylediği kelimeleri Cumhuriyet 
Senatosu huzurunda tekrar etmek istemezdim; ama 
gelecek nesiller hepimizi iyi tanısın, gelecek nesil
ler bu tutanakları takip ettiği zaman; çünkü Dev
let arşivinde bu tutanaklar Türk Devleti yaşadığı 
müddetçe kalacaktır ve ben bunların zabıtlardan 
çıkarılmasını istemiyorum. 

Benim bu sözlerim karşısında Sayın Başkan di
yor ki: 

«BAŞKAN — Sayın Atalay.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) —» 
Kelimeleri; üç kelimeyi, her insanın yüreğine 

bir kurşun gibi inercesine ifade edilen bu üç kelime
yi okuyorum: 

«MEHMET NURİ ÂDEOĞLU (Adana) — Hay
van oğlu hayvan. 

MEHMET VARİSLE (Konya) — Yuh yuh...» 
Sayın Köker'in bir kelimesini okuyorum, Çün

kü kendisi bu kelimeyi kullanmadığını ifade ettiler. 
Binaenaleyh, mesele yok. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben gayet serinkanlılıkla bunları okurken, benim 

mi daha çok acaba yüreğim sızlayacak, sizlerin mi? 
Hiç şüphe etmiyorumki, başta Adalet Partili arka
daşlarım olduğu halde, yüreklerinizde bir sızı duya
caksınız. Hepinizin hiç olmazsa yüzünde biraz kızat-
tı olacaktır, ama ne yapalım ki bu tutanakta bu ke
limeler kalmalıdır. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu tam tutanaklarında; 
siz tam üyelerden ricada bulunuyor ve sağduyunu
zun önüne serdiğim vicdanlarda ve vicdanlarınızda 
yargılamaya getirdiğim bu küfürler olanca kirlili
ği ile Cumhuriyet Senatosu tutanaklarında kalsın 
mı? Herhangi bir şekilde tutanaklardan çıkarılma
sını istemiyorum. Tutanaklarda kalsın bu küfürler. 

Geri kalmış demokratik düzene geçmenin dar
boğazında bulunan her ülkede aziz idealleri ve refa 
hin paylaşılması için bir neslin çile çekmesi, feda
kârlıklara katlanması zorunlu olmuştur. Türkiye' 
mizde de demokratik hayat tarzına kavuşmak, özgür 
ve kalkınmış bir toplum olarak dünyadaki bize ya
raşır yerimizi tam almak için çile çekmek, ıstırap
lara katlanmak bize düşmektedir. Aziz Türk Mille
tinin aydın ve ak yarınları çilelere, fedakârlıklara ger

çekten değer. Cumhuriyet Senatosunun tutanaklarını 
inceleyecekler ve gözden geçire~nler, bu kirli küfür
leri ülkenin içinde bulunduğu güç sorunları içinde 
fedakârlığı yüklenenlerle bu küfürleri edenleri iyi
ce tanıyabilmeleri.. 

OSMAN SALİIIOĞLU (Sakarya) — Bunların 
tahsis neresinde Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İyice tandabilme-
leri için bu küfürler tutanaklarda bütün ayrıntıla-
riyle kalmalıdır. Kalmalıdır ki, tarih ve tutanakla
rı okuyacak olanlar ve insaf sahibi herkes boy ay
nalarında, saldırıda bulunanları rahatlıkla seyrede
bilsinler. 

Saygılar sunarım. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

usul. hakkında söz talep ediyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın Ünal-

dı? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — 58 nci madde

nin verdiği hakla usul hakkında, bu Tüzük hüküm
lerine uyulmasına mütedair söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ünaldı; usul hak
kında. 

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

Şayet, İçtüzüğümüzün bir maddesi hükmü, Sayın 
Başkanımız tarafından yanlış tatbik edilmemiş ol
saydı huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Ancak, hata dahi olsa bu gibi tatbikat ileride bir 
emsal teşkil etmek suretiyle, Tüzük hükümlerinin yan
lış isitkâmetlerde tatbikatının devamına kadar yol aç- < 
maktadır. Bu itibarla, böyle bir emsalin ileride kul
lanılmaması için. zabıtlara tüzük maddesinin ne şekilde 
tatbik edileceğini tescil etmek için huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tüzüğümüzün 115 nci maddesini aynen takdim 

ediyorum:. 
«Cumhuriyet Senatosunda iki çeşit tutanak tutu

lur : 
1. Tam tutanak». Yani, bu tam tutanak nedir? 

İzah ediyor. «Bu tutanak, görüşmeleri olduğu gibi 
kapsamak...» Yani, bu kürsüdeki konuşmalar ve hat
tâ oturduğu yerden, bu kürsüden konuşanlara ya
pılan sataşmalar dahi ağızdan çıktığı gibi ve olduğu 
gibi tam tutanağa girer. «Görüşmeleri olduğu gibi kap
samalı üzere Tutanak Dergisi ile ve icabında Resmî 
Gazete ile yayınlanır.» Demek, tam tutanak bu. 
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«Bu tutanağın, itiraz halinde, itiraz edenin ilk 
birleşimde söz alması veya Başkanlığa göndereceği 
bir yazının gelecek Tutanak Dergisinin sonuna aynen 
konması suretiyle düzeltilmesi lâzımdır.» 

Yukardaki hükümden aşağı doğru indiğimiz tak
dirde, görüşmeleri tam kapsaması gereken tam tu
tanağın şayet bir sayın üye kendi ağzından çıkan 
sözlerin veya yaptığı konuşmanın mealen veya lâfzen 
tutanaklara yanlış geçip geçmediğini kontrol ettiği 
takdirde; şayet yanlış geçmiş ise, fazla veya eksik 
geçmiş ise bunu düzeltmek için Tüzüğümüzün 115 
nci maddesi söz alma hakkını üyeye tanıdığı gibi, 
itiraz hakkını da tanıyor. 

Şimdi, bu maddeye göre herhangi bir üye, zaptı 
sabık hakkında başkalarının söylediği sözlerin şöy
le veya böyle olmasını, şu manayı veya bu manayı 
ifade etmesini burada izah şeklinde konuşamaz; bu 
madde gereğince. 

Halbuki, benden evvel konuşan Sayın Atalay 
bu maddeden istifade ederek söz istemek suretiyle 
bu maddenin yanlış tatbikatına dair bir emsal koy
mak istediler. Sayın Başkan belki, kendilerine ait bir 
hususu düzeltecektir diye söz vermiş olabilir; ama 
konuşma esnasında, konuşmanın bu istikâmete git
mediğini anladığı anda sözün devamına müsaade 
etmemesi ve böyle bir emsalin yaratılmamasını sağ
laması gerekirdi. 

Saygılarımla. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Ünaldı'nm buna ait beş tane tatbikatı var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz Sayın Atalay. 

Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün belirtilen maddesi geçmiş tu

tanakta yapılmış olan bir hatanın sahibi tarafından 
düzeltilmesi hükmünü getirmekte ise de, ben. böy
le bir önerge bendenize intikal ettiği zaman, geçmiş 
uygulamalardan örnekler aradım ve geçmiş uygula
malardan yapılan örneklerden birisi zabıt halinde 
önümdedir. 

Sayın Başkan kürsüden Sayın Azmi Erdoğan'a 
söz \ermişler. Sayın Azmi Erdoğan, bir birleşim ev
vel Sayın Karaman tarafından yapılmış bir konuş
mayı eleştirmiş. Sayın Karaman bunun doğru olma
dığı, olmayacağı direnişinde bulunmuş; fakat Genel 
Kurulun genel temayülü ve Başkanlığın uygulaması 
ile bu konuşma bu çerçeve içinde yapılmış. Bendeniz 
de... 

18 . 3 . 1975 O : 1 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Başkan kimmiş? 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay Başkan. 
Bendeniz de bu uygulama örneğine dayanarak 

bu şekilde bir sözü verdim. Verirken de çerçevele
dim. Gerçekten esef verici birtakım konuşmalar 
gerek Saym Atalay tarafından «Biraz» ifadesiyle ta
nımladığım, biraz da daha ziyade oturan arkadaşla
rımız tarafından daha ağır bir şekilde ifade edilmiş. 
Bunlar temiz lisan usulüne ve üslubuna aykırı oldu
ğu için kendilerine bu konuda bir açıklama imkâ
nı vermiş bulundum. Bu konuyu böylece açıklıyo
rum ve kapatıyorum. 

2. — Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş 
bulunan Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Sadi Irmak'm. Bakanlar Kurulunu kurma görevi
ni yerine getirme imkânını bulamadığına dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (S 1591) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi 1 Mart 1975 gün ve 4-149 sayılı yazımız. 

İlgi yazımızla, Bakanlar Kurulunu teşkile me
mur edilmiş bulunan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sa
yın Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, vâki temasları sonu
cu, Hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı 
bulamadığını 13 Mart 1975 tarihli mektubu ile bil
dirmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

/?. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Melih Esenbel'e Devlet Bakanı Başbakan Yardımcı
sı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. .-
(3/590) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezekeresi 
daha var, sunuyorumı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Me
lih Esenbel'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat 
Baykara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

,00 — 
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4. — Ankara İmar Limited Şirketinin Ansoy Li
mited Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve 
keyfî davranışları hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının görev süre
sinin uzatılmasına dair tezkeresi. (3/529, 10/2) 

BAŞKAN — Bir komisyonun süre isteme talebi
ne ilişkin yazı var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Di-

keçligil'in, Ankara İmar Limitet Şirketinin Ansoy 
Limitet Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler 
ve keyfî davranışlar hakkında, kurulan Araştırma Ko
misyonunun çalışma süresini, içtüzüğümüzün 136 ncı 
maddesi gereğince 14 . 3 . 1975 tarihinden itibaren iki 
ay daha uzatılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
M. Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Mezkûr Komisyona istenilen süre
nin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'tn Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 ne i 
maddesi muvacehesinde Bolu Çimento Fabrikası ida
re Meclisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul eski Üyesi 
Ekrem Özdenin önergesi ve bu hususta Başkanlık 
Divanının ! Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 
1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 tarih ve 9, 13.11.1974 
tarih ve 2 sayılı kararlarının gündemdeki bütün işler
den önce görüşülmesine dair önergesi. (4/219) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
441 Sıra Sayılı Kanun tasarısının görüşmelerine 

geçmeden evvel, usul ve gündem üzerinde Sayın Sır
rı Atalay tarafından verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu İçtüzüğünün 58 nci maddesi gereğin

ce, gündem üzerinde söz istiyor, sözü geçen madde 
uyarınca gündemin İçtüzüğün 44 ncü maddesi uya
rınca tatbikini ve bu maddeye dayanarak C. Senato
su Bolu Üyesi Sayın Turgut Gülez'in, üyelik sıfatının 
Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca düşmesine dair 
eski C. Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Ekrem Özden' 
in 23 . 2 . 1970 tarihinde vermiş olduğu önerge bir
kaç kez gündeme alınmış, raporlar benimsenmiş şek
liyle gündemde beklemektedir. Üyelik sıfatının de
vam edip etmeyeceği ciddî bir sorun olarak belirtil

mesine rağmen, konuya ait Başkanlık Divanı raporu 
görüşme konusu edilmemiştir. 

Her ne kadar, 
1. Anayasanın 64 ncü maddesi yasa gücündeki 

kararnamelere ilişkin yasa görüşmelerine öncelik ta-
mmışsada bu tanıma münhasıran yasa tasarı ve tek
lifleri içindir. 

2. 11 sayılı Yasa gücündeki kararnamenin ilk gö
rüşülmesi sırasında bütün gündem içi konuları kap
samak üzere bir öncelik alınmış idi. Ancak, her birle
şim gündemi ayrı bir görüşmedir, ayrı bir gündem
dir; bir görüşme için bir birleşimde alınan karar, 
bitime değin geçerli sayılmaz. Ancak Genel Kurul 
her gündem için karar verebilir. 

Bu nedenlerle; 

Sayın Üye Turgut Gülez'in üyeliğinin düşüp düş
meyeceğine ait Başkanlık Divanı raporu açıklaya
cağım gerekçe nedeni ile ciddî nitelik taşıdığından 
gündemdeki bütün işlerden önce görüşülmesini say-
giyle talep ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Sırrı Atalay, Sayın Turgut Gülez'in üyeli

ği konusunda Başkanlık Divanının almış olduğu 
kararın her şeye takdimen görüşülmesi önerisinde 
bulunmaktadır ve konuşulmakta olan her konunun 
öncelik ve ivedilik usulünün her birleşim için ayrı
ca alınması ve geçerli olması görüşünü öne sürmek
tedir. 

Şimdi, bu konuda İçtüzüğümüzün ivedilik kara
rının nasıl verileceğine mütedair 46 ncı maddesini arz 
ediyorum: 

«Bir tasarı veya teklif Cumhuriyet Senatosuna 
sunulurken veya birinci görüşmesinden evvel Hükü
met veya teklif sahibi yahut ilgili komisyon ivedilik 
kararı verilmesini isteyebilirler. 

Bir tasarı veya teklifin yalnız bir defa görüşülme
siyle yetinilmesi için Cumhuriyet Senatosunun kabul 
edeceği esaslı bir sebep olmadıkça ivedilik kararı 
verilemez, 

İvedilik kararını isteyenler, gerektiğinde, o kara
rın geri alınmasını da isteyebilirler.» 

Öncelik kararını da arz ediyorum: 
«Madde 45. — Hükümet veya Komisyon tara

fından yazılı ve gerekçeli bir istek üzerine, Cumhu
riyet Senatosu, uygun görürse bir tasarı veya tekli
fin diğer işlerden önce görüşülmesine karar verebi
lir.» 
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Bu maddeyle alâkalı olarak Başkanlık Divanının 
almış olduğu 9 Aralık 1968 tarihli ve 4 numaralı ka
rarı ile Genel Kurula mevzu olan işlerin görüşülme
si için verilen ve öncelik kararı talep eden önerge
de, öncelik istenen hususun görüşülmesine değin de
vamının istenmesi kaydı varsa, o konu bitinceye ka
dar gündemdeki öncelik sırasını muhafaza etmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, bizim önümüzdeki 441 Sıra Sayılı Kanun 
tasarısı öncelik ve ivedilik prosedürünü Anayasadan 
almış, kuvvet itibariyle bir istemin de önüne geç
miş bulunuyor. 

Bu bakımdan, Sayın Atalay'ın önergesi üzerine ya
pılacak herhangi bir işlem bulunmadığını arz ede
rim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

441 S. Sayılı Kanun tasarısının konuşulmasına ge
çiyoruz. 

Sayın Hükümet?... Buradalar. 
Sayın Komisyon?.. Temsil ediliyorlar. 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş, 

oylanmış, maddelere geçilmişti. 
1 nci madde üzerinde sayın Hüsamettin Çelebi; 

buyurunuz Sayın Hüsamettin Çelebi. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz alanları 

lütfeder inisiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Söz alanların isimleri bundan evvel

ki birleşimlerde okunmuştu. Tekrar sayın Genel Kuru : 

lun bilgisine sunmak amacıyle okuyorum: 
Sayın Çelebi*den sonra Sayın Özmumcu, Sayın 

Varışlı, Sayın Zeren. Sayın Çelikbaş, Sayın Turan, 
Sayın Kırlı, Sayın Esatoğiu, Sayın Öztürk, Sayın Ha-
zerdağlı, Sayın Özer, Sayın Özlen, Sayın Adalı, Sa
yın Balkıs, Sayın Demir Yüce, Sayın Sırrı Turanlı, 
Saym Kutlar, Sayın Sarlıcalı söz almış bulunuyorlar. 

Ancak, önümdeki bu sıra, üzerinde, lehinde, 
aleyhinde sıralaması olmadan sunulmuştur. Buna göre 
sıraları ayrıca arz edeceğim. 

Sayın Çelebi'nin konuşması sınırlandırılmış olan 
15 dakikalık süre sınırı kaldırılarak, konuşması bi
tinceye kadar Yüce Heyetin kararına bağlanmıştı. 

(1) 441 S. Sayılı basmayan 25 . 2 . 1975 tarihli 
36 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Saym Çelebi konuşmasını, 15 dakikalık süre sının 
olmadan yapacaklar. 

Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın üyeleri; 

Geçen hafta Salı günü geç saatlede huzurunuza 
gelmiş; fakat sözlerimi tamamlamak imkânını bu
lamamıştım. Takdir buyurulacağı üzere, bir konuş
ma ancak bütünüyle değerlendirilebilir. Bu anlayış
la, Salı günü verdiğiniz sınırsız konuşma imkânını 
da dikkate alarak, o gün söylediklerimin bir özeti
ni sunmak istiyorum önce: 

Sayın Başkan; 
Salı günü, görüşmelerin uzamış olmasına rağmen, 

üzerinde bulunduğumuz konunun hâlâ aydınlanma
mış noktaları olduğunu söylemiştim. Bana göre bu 
noktalardan biri şu idi : 

Ülkemizin pek çok ve pek çetin sorunları bulun
duğu halde. Parlamentonun. TRT ve onun başında
ki kamu görevlisiyle uğraşır görünmesi veya o gö
rüntüyü vererek vakit kaybetmesi doğru mudur?.. Be
nim, bu soruya cevap için tercih ettiğim yol, çağ
daş dünyada radyo ve televizyonun kazandığı önemi 
belirtmek idi. Bu noktada şu hususları arz etmiş
tim: 

Çağdaş toplumda, radyo ve televizyon okulun ye
rini almak üzeredir. Bu yolda teoriler geliştirilmek
tedir. Çağdaş dünyada ülkeler, ordular sevk edile
rek değil, sonradan o noktaya varılsa dahi, önce 
radyo - televizyon aracılığıyle yapılan yıkıcı propa
gandalarla çökertilmektedir ve yine bugünkü dünya
mızda, geri kalmtş ülkelerde, geniş halk kitlelerine 
çağdaş kültürün temel bilgilerine götürmek; pratik 
olarak, çabul olarak, doğru olarak götürmek, ancak 
radyo ve televizyonla mümkün olmaktadır. 

Bundan sonra Türkiye'nin şartlarına değinmiştim. 
Türkiye'nin dört yandan propaganda faaliyetlerine 
maruz bulunduğunu geri kaldığını, kalkınmayı ger
çekleştirmek zorunda olduğunu, varlığını devam et-
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tirmek için propagandalara karşı; karşı propaganda, 
karşı yayın yapmak durumunda olduğunu arz etmiş
tim. Söylediğim şu idi: 

TRT, böyle bir ülkenin millî yayın organıdır. Tür
kiye'nin şartiarındaki bir ülkede TRT, sorunların çö
zümlenmesine, azaltılmasına veya ortadan kaldırıl
masına hizmet edebilir; ama yetersiz, belli ideoloji
lere şartlanmış kimselerin elinde kalırsa, aynı TRT, 
dertlerin artmasına, sorunların büyümesine, yeni so
runların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle
dir ki, Parlâmentonun, TRT konusunu görüşmenin 
normal olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştim: 

TRT konusunun görüşülmesi, olayların gelişme
sine bakıldığında kolaylıkla söylenebilir ki, bizatihi 
sorunların görüşülmesinden daha isabetli sayılabi
lir. Sayın İsmail Cem İpekçi'nin sorunların değil de, 
o sorunlarla çok yakından ilgili bulunan TRT'nin 
öncelikle görüşülmesini isabetli kılan icranın sadece 
Genel Müdürü değil, TRT'nin üst karar ve yönetim 
organı olan Yönetim Kurulunun da Başkanı bulun
duğunu arz etmiştim. Bu sıfatlariyle TRT'nin yayın 
politikasını tespit edebilir, bu politikayı uygulayabi
lir, demiştim. 

Bundan sonra cevabını aradığım soru; «Yayın 
politikasını tespit edebilir ve uygulatabilirse ne olur?» 
idi? Bunu yaparken de TRT'nin yıllık program plan
lamasının amaç ve ilkelerini gösteren iki kitabı mu
kayese etmiş, bunlardan 1974 yılında yayınlananın 
1973 yılı kitabında bulunan bazı cümlelerinin, bazı 
bölümlerinin tamamen çıkartıldığını arza çalışmış
tım. 

Meselâ demiştim ki, «Kişiler sadece Anayasal hak 
ve hürriyetlerinin bulunduğu gerekçesiyle Devletin 
yıkılması veya bölünmesi gibi sonuçlara varabilecek 
emellerini gerçekleştirmek için Anayasanın tanıdığı 
hak ve hürriyetleri vasıta yapamazlar.» I973'te var, 
1974'de yok. 

«Devletlerin ve rejimlerin kendi varlıklarına kaste
decek teşebbüsleri himaye ettikleri tarih boyunca 
görülmemiştir. Milletlerarası modern hukuk da böy
le bir himayeyi tanımamıştır.» 1973'te var, 1974'de 
yok. 

«Anayasal Devlet organı olarak milletin haber al
ma hak ve ihtiyacına cevap verme durumunda bulu
nan TRT'nin yayınlarında hiçbir gerçek milletten 
saklanamaz.» 1973'te var, 1974'de yok. 

«Anayasa sınırları içinde kişilerin mutluluğunu 
sağlama esastır; ama bu sınırların aşıldığı noktada 

meşru devlet düzeninden yana oluş da görevdir.» 1973' 
te var, 1974'de yok. 

Bu ve buna benzer örnekler vermiş, bu arada 1973 
kitabının «Sosyal devlet ilkesi» bölümünün metinden 
tamamen çıkartıldığını arz etmiştim. 

Yine 1973 kitabında bulunan ve 1974 kitabından 
çıkartılan şu ilkeyi açıklamıştım: «Haberlerde ve ha
ber programlarında kamuoyunun serbestçe oluşumu
na tarafsız bir kamu tüzelkişisi olarak yardımcılık 
esası titizlikle korunmalıdır.» 

Haber yayınları üzerinde durmuştum. «Haber ya
yınlarında millî moralin çöküşüne yol açacak, karam
sarlığı yaygınlaştıracak, devlet güvenini yıkacak ge
lişmelere sırf habercilik heyecaniyle yer verilmeme
si, değerlendirmede devlet organı olmanın bilinci 
içinde hareket edilmesi şarttır.» 1973'te böyle denil
miş, 1974'te bu ibareden sadece «Karamsarlığı yay-
gmlaştırmamak» ibaresi kalmış. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Salı günü bu mâruzâttan sonra, 11 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname görüşülürken Sayın İsmail 
Cem İpekçi'nin adından söz edilmesinin nedenini 
de anlatmaya çalışmıştım. Sayın İsmail Cem İpekçi 
bu değişiklikleri yapabilen, radyo ve televizyon için 
yeni ilke ve amaçları tespit edebilen kişidir, demiş-
tmi. Sonra yayınlara girmiş ve değişiklik yapılırsa 
ne olur, onu anlatmaya çalışmıştım. 

.Şimdi, konuşmamın bu kısmını sunarken verdi
ğim örneklerle ilgili yeni açıklamalar da yapmak 
istiyorum. Çünkü, sınırlandırmayı kaldırmış ve sınır
sız konuşma imkânını bana verme lütfunda bulun
muş oluyorsunuz. 

Salı günü, yayın ilke ve amaçları değiştirildiği için
dir ki, 1975 Türkiye'sinde «Kadınlar çalışmalı mı, ça
lışmaman mı?» konusunda programlar yapılabildiği
ni belirtmiştim. Bu yapıldığı için de, uzun yıllardır 
Türk kadınlarını şerefle temsil eden Türk Kadınlar 
Birliğinin Sayın Genel Başkanı Günseli Özkaya'nın, 
Sayın İsmail Cem'le birlikte TRT'nin ilgililerine de 
bir mektup göndererek, Sayın İsmail Cem İpekçi'nin 
TRT'nin başından ayrılmasının gerektiğini belirtti
ğini söylemiştim. Bu noktada şimdi elimde bulunan 
mektubu ve hele benim yarım kalan konuşmamdan 
sonra meydana gelen gelişmeleri anlatmaya çalışa
cağım. 

Sayın İsmail Cem İpekçi'ye 28 Ocak 1975 tarihin
de yazılan 309/1975 tarihli mektubun geçmiş yıllarla 
ilgili bölümü var, onlar beni ilgilendirmiyor; deva
mını arz ediyorum: 
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«Dünkü beyanatınız gibi..» Yani şu Parlâmento
yu ve partileri hedef alarak kendisine bağlılık kam
panyası açtırdığı meşhur beyanatı gibi. 

«... sorumluluğu yüklendiğiniz ölçüde Türk Ka
dınlar Birliği olarak yapacağımız girişimlerde tüm 
kuruluş ve vatandaş imzalariyle karşı çıkmak, eski
den desteklediğimiz bir gence ters düşmek inanın 
ki, beni gerçekten üzecektir. 

Kanun dışı saydığımız bu uygulamada hâlâ bizim
le beraber olmanız dileğiyle saygılar sunarım.» 

Bunun altında şu not var: «Cevabınız süresince 
mektup kamuya açıklanmayacaktır.» 

Şimdi, kamuya cevap verilmediği için, 8 Mart 
1975 tarihinde Türk Kadınlar Birliği Genel Başka
nının basma; yani kamuoyuna yaptığı açıklamayı 
dikkatinize sunmak istiyorum. 

«İlişikteki yazı TRT Genel Müdürü İsmail Cem'e 
28 . 1 . 1975 tarihinde yazıldığı halde, Türkiye radyo 
ve televizyonlarında okutulmamıştır. Aynı tarihlerde 
kendini öven yazılan saatlerce Türkiye radyo ve 
televizyonlarında okutan Sayın Cem'in milletin ma
lını kendi kişisel menfaatinin bir aracı olarak kullan
dığına bu, güzel bir örnektir...» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Dikka

tinize arz ediyorum; «Bugüne kadar hiçbir şekilde 
TRT'nin milletin malı olduğunu unutan ve kişisel 
amaçları için araçları kullanan idareciler görmeyen 
Türk kadını, Sayın Cem'i istifaya davet etmektedir. 

Geçen yıla kadar Türkiye Millî Gençlik Teşkilâ
tından dış geziye, örneğin Rusya'ya teşkilât adına ve 
teşkilât parasıyie gitmek için kapıda heyecanla 
Türk Kadınlar Birliğinin oylarını rica eden bu gen
cin, bugün böylesine sorumlu bir kuruluşun Genel 
Müdürlüğü için yetişmemiş olduğunu ve hâlâ dün 
oy isteyen Cem'in üstüne çıkmadığını üzüntüyle ka
muya açıklıyoruz. 

İstifa etmediği takdirde, tüm kuruluş ve vatan
daşların imzalariyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine ve yetkili kuruluşlara başvuracağımızı da halkı
mıza bildirmeyi görev sayıyorum.» 

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanlığı basına ve 
kamuoyuna yaptığı bu açıklamadan sonra, 10 Mart 
1975 tarihinde TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına bir 
yazıyle resmen başvurmuş, TRT ile aralarındaki ko
nuyu yansıtmış, ilk mektubu 8 Mart tarihli açıklama
yı eklediği yazının son bölümünde şöyle demiştir: 

«Bu açıklamayla birliğimizin öteki faaliyetlerinde 
olduğu gibi, imza karşılığında TRT haber merkezine 

ulaştırıldığı halde yayın içine alınmamış, sadece Bay 
Mehmet Barlas beni telefonla arayarak özel görüş
meyi tercih etmiştir. 

Bu görüşmede Bay Barlas, kamuoyunu oluştur
mada daha etkin ve bildikleri gibi davranacaklarını 
söylemekten, bir bakıma tehdit etmekten geri kalma
mıştır. 

Fiilen Haber Merkezi Başkanlığı yapan ve ken
disini daima bu sıfat ve yetkiyle takdim eden Bay 
Mehmet Barlas'ın....» Bu, Sayın Günseli Özkaya'nın 
ifadesidir, aynen okuyorum: 

«... Kamu görevi yaptığını unutarak, kamu göre
vini özel ilişkilerine karıştırması ve yayın politikasını 
aklına geldiği şekilde düzenlemesi ve bunu açıkça ilân 
etmesi gerçekten üzerinde önemle durulacak bir ni
telik kazanmıştır. 

Yukarıdan beri arz ettiğimiz bu durum karşısın
da TRT yayın - program ve planlamasını yapmakla 
yetkili yüksek karar ve denetim organı olan Yönetim 
Kurulunuzun konuyu görüşerek sonucun Birliğimi
ze iletilmesini saygılarımla rica ederim.» 

Sayın senatörler; 
Bu resmî yazıdaki «tehdit» kelimesine dikkatleri

nizi özellikle rica ediyorum. Sayın Mehmet Barlas'ın 
kendisini danna Haber Merkezi Başkanı sıfatı ve 
yetkisi ile tanıttığı yolundaki ifadeyi dikkatinize 
özellikle sunuyorum. Konuşmamın devamında bu 
noktaya değineceğim. 

Geçen Salı günü 1973 yılı program, planlama, il
ke amaçlan arasındaki kamuoyunun serbestçe oluşu
muna yardımcılık ilkesinin değiştirilmesinden sonra
dır ki, İstanbul'da Kerim Yaman adındaki öğren
cinin müessif bir olay sonunda ölmesi ve cenazesinin 
kaldırılması ile ilgili haber yayınının tek yanlı yapı
labildiğini arz etmiştim. Söylediklerim şöyle idi: 

Birbirine bağlı iki olaydan biri en gizli şekildeki 
bütün ayrıntılariyle film ile yayınlanabilmiş; fakat 
diğeri, film çekildiği ve yetkili üniversitenin senato
su bir bildiri ile işin vahametini kamuoyuna açıkladığı 
halde film yayınlanmamış, senatonun bildirisi ise, 
sadece «Bir bildiri yayınladı» şeklinde kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

Bu noktada izninizle bir hususu belirtmek isterim. 
Bendeniz, kastettiğim İstanbul'daki ölüm hadisesin
de, cenaze merasimi hadisesinde, bu cenaze merasi
minin verilmiş olmasını kınamıyorum; «Habercilik 
yapılmıştır.» demiştim. 

«Dürüst hareket, onu verdiğiniz kadar, onun altın
da saklı olan rengi de vermek gereği idi. Yani, üni-

— 204 — 
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versitenin tahrip edilmesini de, üniversitenin duvar
larına bazı şeylerin yazıldığını da kamuoyuna bildir
mekti» demiştim. 

Bakınız, sayın senatörler; 
tstanbul Üniversitesinin Senatosu oybirliği ile al

dığı kararda ne diyor? Onu bugün okuyorum : 
«Üniversitemiz dışında cereyan etmiş dahi olsa, 

bir öğrencinin öldürülmesini Senatomuz nefretle kar
şılamakta; fakat bu olayın üniversitenin işgaline ve
sile yapılmasını da açıkça kınamakta, esef ve elem 
verici bir davranış olarak görmektedir. 

Senatomuz, işgal esnasında üniversite merkez bi
nası ve eklerinde tahribat yapanları, öğretim üyeleri
nin odalarına kapıları kırarak girenleri ve ne bulurlar
sa çalıp yokedenleri, milletin malına ve öz evine sal
dıracak kadar ileriye gitmiş bir ihanetin temsilcileri 
olarak ilân etmektedir.» 

Senato böyle diyor. TRT'nin haber değerlendirme
sinde bunlar yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olmaz, tarafsız
dır çünkü. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Üzerinde durduğum bir yayın da, Manisa'da bir 
öğretmenin, bir başka öğretmen tarafından öldürül
mesi olayı idi. Şunu belirtmiştim : 

Bu olay tarihimizde ilk defa ve çok müessif şekil
de, öğretmenlerle halkın karşı karşıya geldiği zamana 
rastlamıştır. 10 kadar ilimizde çıkan olayları yatıştır
maya, sorumlularını tespit etmeye ve cezalandırılma
ları için yargıç önüne çıkartmaya çalışıyoruz; yani 
olaylar henüz yeni; yani tarafların öfkesi geçmemiş. 
TRT, Radyo ve Televizyon'dan bir haber veriyor; 
sayfa üzerindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre, haber, 
TRT'nin kendi istihbaratıdır; yani ajanslardan alma
mıştır. Haber şudur, dikkatlerinize sunuyorum : 

«Manisa'nın Turgutlu İlçesine bağlı Ahmetli Bu
cağında Battal Öz adındaki ilkokul öğretmeni, son 
olaylar yüzünden çıktığı öne sürülen bir tartışma so
nucu... «Son olaylar yüzünden... Son olaylar ne? 
Öğretmen ile halk karşı karşıya gelmiş. «... aynı oku
lun öğretmenlerinden İbrahim Başaran tarafından ders 
sırasında tabancayla öldürüldü. 

TRT muhabirinin, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 
Fazıl Özdekmeci'den aldığı bilgiye göre, iki öğretme
nin karşıt görüşte oldukları ve zaman zaman bu yüz
den tartıştıkları belirlendi...» kesin. 

«Battal Öz'ü ders sırasında tabancayla vuran İbra
him Başaran olaydan sonra kaçtı. 

TRT muhabirinin edindiği bilgiye göre, öldürülen 
öğretmen TÖB-DER üyesiydi. Manisa Vali Yardımcı
sı Yahya Sait Ün'de TRT muhabirine yaptığı açık
lamada cinayeti doğrularken, İbrahim Başaran'ın ru
hî bir bunalım sonucu meslektaşına ateş ettiğinin sa
nıldığını belirtti. Turgutlu Cumhuriyet Savcısı olayla 
ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Olaydan sonra kaçan 
İbrahim Başaran aranıyor.» Haber bu. 

Sayın senatörler; 
Ertesi gün gazeteleri açtık, baktık ki, öldüren öğ

retmen cinnet getirmiş. Önce evinde annesini öldür
müş; çocuğunu bağlamış öldürememiş, kıyamamış en 
sonunda, cinneti yetmemiş. Sonra gitmiş bir okulda 
bir arkadaşını öldürmüş. Yani, basit bir zabıta olayı, 
cinayet olayıyla karşı karşıyayız; ama TRT, sadece 
bir öğretmenin başka bir öğretmeni öldürdüğünden, 
bunun son olaylarla; yani TÖB-DER toplantıları üze
rine çıkan olaylarla ilgili olduğundan söz ediyor; son 
zamanlarda yetkili kurullar gibi meşhur olan karşıt 
görüş «TRT bunu meşhur etmiştir» ifadesini kullanı
yor ve asıl mesajını veriyor : 

«TRT muhabirinin edindiği bilgiye göre, öldürü
len öğretmen TÖB-DER üyesiydi» diyor. Yani, TÖB-
DER üyesi öğretmen, bu derneğe üye olmayan öğ
retmen tarafından öldürülmüştür. 

Sayın senatörler; 
Bir kasıt olduğuna kesinlikle inanabilsem, bunun 

TÖB-DER'e verilmiş bir mesaj olduğunu; TÖB-DER 
üyelerine verilmiş bir mesaj olduğunu ifade edece
ğim. Genellikle erken saatlerde basan gazetelerde bi
le bu haber, annenin öldürülmesi, çocuğun öldürül
mek için bağlanması, öğretmenin cinnet getirmesi un-
surlarıyle verildiği için, TRT'nin Manisa Vali Yar
dımcısı Yahya Ün'ün olayla ilgili açıklamasını, «Sa
nılmak» fiiliyle ifade ettiği için ve bunu da son kıs
ma monte ettiği için; asıl mesajı ilk cümlelerde ver
dikten sonra, son kısma monte ettiği için, kasıt yok
tur da diyemiyorum. Asıl arz etmek istediğim şudur : 

1973 yılı program, planlama, ilke ve amaçlarından 
çıkartıldığını belirtmiş bulunduğum bir ilkenin, iç ba
rışı bozacak gelişmelere, sırf habercilik heyecanıyle 
yer verilmemesi, haber değerlendirmelerinin Devlet 
organı olmanın bilinciyle yapılması ilkesinin terk edil
mesinin tehlikeli sonuçlarına işaret etmek istiyorum. 

Şimdi soruyorum : Olayın gerçek mahiyetini değiş
tirmenin, adî bir cinnet ve cinayet olayını, siyasî bir 
olaymış gibi vermenin, o günkü şartlar içinde böyle 
bir haber yayınlanmasına imkân tanımanın, böylece 
Devlet organlığının bilincinden uzaklaşmanın sebeple-
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ri nelerdir?.. Çabuk olduğu kadar, doğru ve tarafsız 
haber de vermek zorunda bulunan TRT bu noktaya 
nasıl getirilmiştir?.. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Tespit edilmiş bulunan yayın politikası geniş bir 

yurttaş kitîesince benimsenmemektedir, zararlı bulun
maktadır, Anayasa aykırı bulunmaktadır. Bu politi
kanın tasfiye edilmesi ve TRT'nin Anayasal fonksi
yonuna döndürülmesi istendiğinde, işte bu noktada 
karşımıza TRT'nin başında Sayın İsmail Cem İpek-
çi'nin bulunduğu gerçeği çıkmaktadır. Bu nedenle de
ğişiklik gereğinin anlatılmak istendiği her yerde ken
disinden: yani Sayın İsmail Cem İpekçi'den söz edil
mesi normaldir. 

Millî Devletin yayın organı olan, milletin mutlu 
geleceği için büyük görevleri bulunan TRT, yanlış bir 
anlayış içine itilirse, bunu yapanlardan söz edilmesi, 
yapılanın devamına izin verilmemesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin hem hakkı, hem de görevidir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

TRT yayınlarına hâkim kılınan anlayıştan doğan 
yanlışlıklara, TRT'nin fonksiyonuna ters düşen sa
yısız olaylardan birkaç örneği vermiş bulunuyorum; 
ama bir kaynağa (dikkatinizi rica ederek arz ediyo
rum) atıfta bulunuyorum : 

TRT Yönetim Kurulunun görüşmeleri bantla tes
pit edilmektedir. Bu bantlar deşifre edilmeli ve söyle
nenler, görüşmeler incelenmelidir. Özellikle, 14 ve 15 
mart günü yapılan toplantıda, üyeler, TRT'nin hangi 
yayını için hangi kelimeyi kullanmışlardır? Genel Mü
dür bütün bu ifadeler karşısında nasıl bir tavır takın
mıştır, ne demiştir, ne diyebilmiştir? Gizli bir görüş
me niteliğindedir, bantla tespit edilmektedir; bantlar 
görüşmeler sonunda mühürlenmektedir. Bendeniz sa
dece bu kadarını arz ediyorum ve bu tutanaklar in
celendiği zaman, ibrete değer, dehşet verici çok ifade
lerin bulunabileceğini arz ediyorum. 

MUSTAFA GÜLCÜĞÎL (İsparta) — Hükümet 
neden yapmamış?.. 

ERDOĞAN ADALI (İsparta) — Başbakan yapa
cak... Başbakan bulacak. 

BAŞKAN - Müdahale buyurmayınız, lütfen efen
dim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

TRT'nin siyasal tartışmalara konu edilmesinden, 
orada feragatle çalışmak, huzur içinde hizmet etmek 
isteyen ve pek büyük çoğunluğu iyi niyette olan per-
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soneli üzdüğünü biliyorum. Bu gibi durumların, hiz
mette şevki kırdığını biliyorum. Buna rağmen şu an
da ben de bir tartışmanın içindeyim; bir çelişme gibi 
görünüyor, ama inanıyorum ki, yüzeyde kalan sürekli 
tartışmalar yerine, sorunun çözümüne yardım edici 
bir görüşme hem TRT için, hem TRT personeli için, 
hem ülkemiz, hem de milletimiz için yararlı olacak
tır. 

Esasen, bugünkü tartışma sadece Parlamentomu
zun çatısı altında yapılmıyor. TRT konusu, Parlamen
to kadar, basında, meslek kuruluşlarında, dernekler
de, kahvehanelerde veya tarlada çalışan vatandaşlar 
arasında günlük tartışma konusu haline getirilmiştir. 
Böyle bir durumda ne yapılmak gerektiğini, konuş
mamın son bölümünde, Sayın İsmail Cem İpekçi'nin 
zamanında, kanuna göre üçüncü kişilere karşı Genel 
Müdür Kurumu temsil ettiğinden, asgarî kendisi adı
na Danıştay'a gönderilmiş ve Devletin arşivine gir
miş bulunan resmî bir yazıya dayanarak anlatacağım. 
Şimdilik, saygıyle ricam şudur : TRT üzerindeki tar
tışmayı tam yapmalıdır ve bitirmelidir; fayda burada
dır, bendenizin kanaati budur. 

Sayın Başkan; 
Özerklik döneminde yanlış bir anlayış vardı. Ku

ruma Anayasa ile tanınan özerkliğin. Kurum perso
nelinin herbirinde bulunduğu, bazı kişiler ve resmî 
TRT görevlilerince söylenirdi, savunulurdu, gazetele
re bu yolda makaleler yazılırdı. Özerk bir Devlet ya
yın organını kurmak için dıştan gelen etkilere karşı 
direnmiş olan Sayın Adnan Öztrak, içeride de bu 
yanlış anlayışın yaygınlaşmasını önlemek için canla -
başla çalışırdı. Böyle bir ortamda sağlığını kaybet
miştir. 

Şimdi de burada ve genellikle dışarıda TRT'ye 
yanlış bir fonksiyon verilmek istenmektedir. Değişik 
ifadelerle belirtilmek istenilen şudur : «TRT'nin ka
muoyunu yapmakla, yaratmakla görevli olduğu...» 
Oysa, kamuo3ru yaratmakla görevli olan radyo ve te
levizyonlar. totaliter rejimlerin yer aldığı ülkelerin 
radyo ve televizyonlarıdır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Bu ülkelerde radyo ve televizyonlar hem iç posta 
yayınlarında, hem dış posta yayınlarında, egemen 
olan otoritenin, egemen olan ideolojinin kendileri için 
uygun gördüklerini, uygun görülen ölçüde yaymakla 
görevlidirler: yani bu radyo ve televizyonlar, kamu
oyunu egemen otoritenin uygun gördüğü biçimde şe
killendirirler, beyin yıkarlar. Oralarda vatandaşlar, 
egemen otoritenin iyi dediğine, iyi demek durumun-
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dadırlar. Çünkü, kendilerine iyi ile kötüyü birbirin
den ayırdetmek, tefrik etmek imkânı verilmemekte
dir. 

Bizim gibi hürriyetçi parlamenter demokratik re
jimlerin yer aldığı ülkelerde ise, radyo ve televizyon
ların görevi kamuoyu yapmak, kamuoyu yaratmak 
değil, kamuoyunun serbestçe oluşumuna yardım et
mektir. Anayasamızın 26 ncı maddesi açılıp okunur
sa, arz ettiğim bu ifade orada görülecektir; TRT mev
zuatı içerisinde bu ifade görülecektir. 

Bu yardımcılık nasıl yapılacaktır?... Demokratik 
parlamenter rejimlerde meşruiyetin yegâne kaynağı, 
vatandaşın doğru bilgiye dayanan hür oyu olduğu 
için, bu ülkelerde vatandaş doğru bilgiyi, başkaları
nın söylemesiyle değil, söylenenler arasında aklı ile 
tercih yaparak, söylenenleri birbiriyle mukayese edip, 
doğruyu bularak öğrenecektir. Basın, bunun için hür 
kılınmıştır. 

Örneğin, bizde Anayasanın 26 ncı maddesi bunun 
için, kişilere ve siyasî partilere, kamu tüzelkişileri elin
deki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından; ya
ni açık ifadesiyle TRT'den yararlanma hakkı tanı
mıştır. Nasıl yararlanacaklardır?.. Bunun şartlan ve 
usulleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine 
göre kanunla düzenlenecektir. (Ki, 1568 sayılı Kanun 
bu Parlamentodan geçerken. Parlamentonun uygun 
gördüğü bir düzenleme yapılmıştır.) 

Anayasanın 26 ncı maddesi bu kayıtlardan sonra 
şu hükmü getiriyor : «Kanun, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünü, insan haklarına dayanan millî, de
mokratik, lâyik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güven
liğin ve genel ahlâkın korunması hâlleri dışında ka
lan bir sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber 
almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu
oyunun serbestçe oluşumunu engelleyici kayıtlar koya
maz.» Kamuoyunun serbestçe oluşumunu... Demek ki, 
TRT'nin fonksiyonu, kamuoyunu yaratmak değil, ka
muoyunun serbestçe oluşumuna yardım etmektir. 

Bunun nasıl yapılacağı ise yine Anayasanın 121 nci 
maddesinde tespit edilmiştir. 

«Her türlü radyo ve televizyon yayımları, taraf
sızlık esaslarına göre yapılır.» Yani, Devlet yayın or
ganı olan TRT. Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğüne, insan haklarına dayanan millî, demokratik. 
lâyik ve sosyal Cumhuriyete, millî güvenliğe, genel 
ahlâka zarar vermemek kaydıyle ve tarafsız olarak 
yayın yapacaktır; yayın yapmak zorundadsr. 

Sayın senatörler; 
Bu esaslara uygun çerçevede kaldığı sürece TRT, 

makbul ve meşrudur. Çünkü, ancak bu şekilde ka-
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] muoyunun serbestçe oluşumuna yardım edilebilir. 
I Çünkü, ancak bu ölçülere bağlı kalınarak vatandaşın 

haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını, ül
kenin yönetimine hür iradeyle katılmasını sağlayabi-

I lir. Bu ölçülerden ayrılan, tek yanlı ve yönlü telkin
lerle kamuoyunu yaratma peşine düşen bir TRT ve onu 
bu yola sokan bir yönetim; kim savunursa savunsun, 
ne diyerek savunursa savunsun, bendeniz inanıyorum 

I ki, suçlu durumundan kurtulamaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Sayın Başkan; 
Bu noktada tarafsızlık kavramı üzerinde durma

ma izninizi rica ediyorum. TRT neye ve kime karşı 
tarafsızdır?... Okuduğum Anayasa esaslarından anla
şılıyor ki, TRT, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, 
layik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve ge
nel ahlâkın söz konusu olduğu yerlerde tarafsız de-
ğildir ve olamaz. 

Bu esasları detaylandıran 359 sayılı Kanun gös
teriyor ki, TRT, Anayasanın özüne ve sözüne bağlı 
kalmaya, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen ni
telikleriyle Cumhuriyete, Türk Devletinin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğüne bağlılığı güçlendirmeye çalış
makla yükümlüdür. Sadece onlar karşısında tarafsız
lık iddiasında bulunamamak gibi bir durumu yok; on-
lan güçlendirecek. Atatürk Devrimleri ve dünya gö
rüşünü yerleştirmek ve geliştirmek TRT'nin görevi-

I dir. TRT yayınlarında millî güvenlik ve genel ahlâ-
j km gereklerini ve millî gelenekleri gözetecektir. 

Bu durumuyla ve özetle TRT; Devlete, millete ve 
milletin değer yargılarına karşı tarafsız olamayacak, 
olmayacaktır. Şu halde tarafsızlık kime karşıdır?.. 

1 Uygulamadan gelen ve bu alandaki d'ş uygulama-
I lan da öğrenmeye çalışmış bir üye sıfatıyle hemen arz 

etmek isterim ki, TRT çoğulcu demokrasimizde siya
sî tartışmaların bir yanı durumunda. bulunan ve hü
kümet denilen siyasî heyete karşı tarafsız olmalıdır, 
tarafsız kalabilmelidir. Çünkü, hemen her ülkede ik
tidar partisi, hükümet ve devlet kavramlarının birbi
rine karıştırılmak istendiği, Devletin çıkarı diye bir 
siyasî kurul olan hükümet çıkarının, dolayısıyle ilcti-
dar partisi veya partilerinin çıkarlarının korunması 
için radyo ve televizyondan istekte bulunulduğu görül-

j mektedir. Devlet yayın organının bu baskılardan ko
runması, bu organı hükümetlerin etki alanı dışma çı-

i kartmakla mümkündür. 
\ Daha sonra arza çalışacağım üzere, 11 sayılı Ka-
] rarname TRT'nin başına kişisel ve partisel sempati-
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lere göre genel müdür ve yönetim kurulu başkanı ge
tirme kapısını açmıştır. Bu kapı açık kalırsa ileride 
359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasını 
cesaretle uygulayabilen bir hükümet, yönetimde de
ğişikliği kolaylıkla sağlayabilir. Bunu, kendi getirdiği 
genel müdürü yeterince partizan bulmayan bir hükümet 
de yapabilir. Daha partizanını, hizmet için ehliyeti ve 
tecrübesi olup olmadığına bakmadan, Devlet hizme
ti olup olmadığını aramadan getirebilir; bu kapı açık 
kalabilirse. İktidar değiştiğinde de bunu yeni iktidar
lar yapabilir. Dolayısıyle 11 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname kapısının açık kalması halinde genel 
müdürler iktidara hulûs etmek içinde, hulûs çakmak 
ihtiyacı içinde kalabilirler. Bu kapı bu nedenle tezel-
den kapatılmalıdır. 

Bu hatırlatmadan sonra tarafsızlık konusunda de
vam ediyorum. Tabiî TRT'nin tarafsızlığı bütün par
tilere karşı olmalıdır. TRT zorlamayla bir parti yarat
ma peşine düşemez. bir partiyi iktidara getirmek da
vası güdemez, bir partiyi iktidardan uzak tutmak ter
tibi içine giremez, başka bir partiyi önemsiz sayma 
yanlışlığına düşemez. Aksine bir tutum ise, tam bir 
Anayasa suçu olur. 

Sayın Başkan; 
TRT'nin peşin bir tarafsızlık veya taraflılık anla

yışı içinde değil; ama tam bir teyakkuzla değerlendi
rilmesi gereken kuruluşlarımız var. Bunların çeşitleri, 
sayıları, çalışmaları çok değişik. Denetimleri partile
rimize benzemiyor; denetimleri güç. Çok masumane 
amaçlar peşinde göründükleri halde, ideolojik kavga
ların içine itüebiliyorlar. «Türkiye Orduları, Türki
yeli işçiler. Türkiye'li öğrenciler, Türkiye halkları, 
Türkiye halklarının dostluğu» gibi sloganlarla yürütü
len yıkıcı ve bölücü faaliyetler hep bu grup içinden 
çıkmaktadır. 

Anayasamız: vatandaşlık bağı ile Devletimize bağ
lı olan harkesi Türk sayıyor. Herkesi dil, ırk, cinsi
yet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ay
rımı gözetmeksizin kanun önünde eşit sayıyor. Hiç
bir kişi, aile, zümre veya sınıfa imtiyaz tanınamayaca
ğını öngörüyor. Buna rağmen bütün bu ayrılıkları can
landırmak veya ihdas etmek isteyenler hep bu grup
lar içinden çıkıyor. TRT bu gruplara karşı müteyak
kız olmaya, onların paraleline düşmemeye mecburdur. 
Görünen odur ki, Parlamentomuz, TRT'miz, Yargı 
Organlarımız ile dikkat etmez isek, toplumumuz bu 
gruplardan çok çekecektir. TRT'nin dikkatsizliği bu 
kuruluşlara yayılma ve etkilerini artırma imkânı da 
verdiği için, müteyakkız olunması gereğini özellikle 
arz ediyorum. 

Bu bahsi özetlersek; TRT Anayasa sınırları içinde 
kalan her fikre ve her kuruluşa karşı tarafsız olmalı
dır, tarafsız kalmalıdır. Bu kaynaklardan gelen Ana
yasaya uygun fikirleri vatandaşa ulaştırmak TRT'nin 
görevidir. Bunu yapacak; fakat TRT, TRT olarak va
ziyet almayacak, kendisi mütalaa eklemeyecektir. Bu 
esaslar içinde kişisel veya partisel düşüncemize göre 
yanlış veya zararlı bulduğumuz görüşlerin yayınlan
mamasını TRT'den istemek hakkımız olduğuna da 
inanmıyorum. 

Şimdi başka bir hususa geliyorum : 

TRT Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Fikret 
Ekinci'nin, Kurumun yönetimi ve harcamaları konu
sunda yayınladığı açık mektup, ağır suçlamaları kap
samaktadır. Ankara Bayram Gazetesinde tam metin 
halinde yayınlanmıştır. Bu mektup, burada da söz 
konusu edilmiştir. TRT müzayaka içine itilmiştir. Üst 
yöneticilerin yeni ödenek istekleri, başka bir üst yö
netici tarafından, «Radyo yayınlarını 24 saate çıkar
tırken kime sordunuz? Parayı düşünmediniz mi?» şek
linde cevaplandınlabilmektedir. 

Personel harcamalarında büyük oranda artış oldu
ğu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun dik
katini çekmiştir. Bu artışın bir kısmının hizmet geliş
mesinin gereği olarak, yeni personel alınmasından doğ
duğu bellidir. Bir kısmının personel rejimindeki deği
şiklerden doğruğu açıktır; ama Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu ilk dört derece istihdamının 359 
sayılı Kanunun değişik 47 nci maddesinde öngörülen 
ilke ve esasları aştığını belirtmiştir. 

Kadrolu personel masraflarında 1974 Bütçesinin 
28 nci sayfası ile (Ki, buradadır) 1975 Bütçesinin 47 
nci sayfasındaki rakamlar karşılaştırıldığında 43 mil
yon liralık bir artış getirildiği görülmektedir. 1973 yılı 
Bütçesinde Kurumun 5 369 kadrosu için 135 180 000 
lira ödenek ayrılmıştır. Anlaşıldığına göre, personel 
başına ortalama 25 100 lira isabet etmektedir. Bu ra
kamı bir mukayese için arz ediyorum; bu yıllıktır. 

Bir de sözleşmeli personel var. Sadece televizyon
da ve münhasıran hizmet akti ile çalıştırılan sözleş
meli'personelin harcamaları yıllar itibariyle şu gelişi
mi gösteriyor : 

1973'te 170 214 lira, 1974'te 816 906 lira ve 1975 
Bütçesinde öngörülen ödenek 11 500 000 Türk lirası. 

Sayın senatörler; 
Bunlar yanında parça başı iş yapan; yani istisna 

akti ile çalıştırılan personel var. Yıllar itibariyle bu 
personele ödenen ödeneği de arz ediyorum : 
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1973'te 5 500 000 lira, 1974'te 10 755 446 lira, 1975' 
te istenen ödenek 32 250 000 lira. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Soyguncular 
bunlar.... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Yu
karıda hizmet aktiyle çalışan personel için ver
diğim rakamlar, önce de belirttiğim gibi, yalnız tele
vizyonu kapsıyor. 

Kurum genel bütçesinde tüm hizmet akti perso
neli için istenen meblâğ, 1975'te tam 42 727 000 lira
dır ve bu para 862 kişi için; affedersiniz tekrar ediyo
rum, bu para 862 kişi için ayrılmıştır; yani kişi başı
na yıllık ortalama 48 bin liradır. Kadrolu personel 
25 100 lira, sözleşmeli personel 48 bin Ura. 

Dikkat buyuruîsun, TRT'ye kaderini bağlamış, 
orada feragatle çalışmakta olan kadrolu personel için 
25 bin lira, hizmete girişleri herhangi bir sınava tabi 
bulunmayan ve durumlarını yöneticilerin kendilerine, 
sempatilerine borçlu olan sözleşmelilere 48 bin lira. 

Sayın senatörler; 
TRT'de kamu görevi yapılmaktadır. Anayasanın 

117 nci maddesine göre Devletin ve diğer kamu tü
zelkişilerinin bu ifadeye göre TRT'nin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler me
murlar eliyle yapılır. TRT'nin haberci, programcı. 
yönetimci gibi hizmetleri asli ve sürekli görevlerdir. 
TRT bu tip hizmetler için personel bulundurmaya 
her zaman muhtaçtır. Şu halde, bu gibi görev<e*-in söz
leşme ile yaptırılması Anayasanın 117 nci maddesine 
tamamen aykırı düşmektedir. Sözleşmeli personel ko
nusunda TRT Kanununun değişik 47 r.ci maddesinde 
şu hüküm yer alıyor : 

«Kurum, daimî kadro ile yaptınlamayan veya dai
mî kadro ile yapılmasında sakınca bulunan işler için 
sözleşme ile personel çalıştırabilir.» 

Dikkat buyurulursa Kanun, sözleşmeli istihdamını 
istisnaen öngörmüş ve «Çalıştırır» değil, «Çalıştıra
bilir» ifadesini kullanmıştır. Bu dahi görevin daimî 
kadro ile yaptırılamaması veya daimî kadro ile yap
tırılmasında sakınca bulunması şartına bağlanmıştır. 
Meselâ, Devlet Personel Dairesinde Umum Müdür 
Muavini bir zat çok iyi keman çalıyor; TRT'nin kad
rosuna almak mümkün değil yeri itibariyle. Kendisi
nin keman çalma hünerinden, sanatından yararlan
mak için sözleşme ile onu TRT istihdam edebilir. Bu 
anlamdadır ve Komisyonda başından sonuna kadar 
görüşmeleri takip ettiğim için biliyorum ki, tamamen 
böyle ekstrem istisnai haller gösterilerek bu madde 
tedvin edilmiştir. 
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Şimdi, bu izahtan sonra sözleşmeli personel öde-
J neklerinde öngörülen artışları nasıl izah edeceğiz?. 

Hizmetin gelişmesiyle mi, yoksa bir kayırma niyetiy-
] le mi? Başka bir ifade ile bu astronomik artışlar na-
J sil bir istihdam hazırlığı için öngörülmüştür?. 

Bilindiği üzere TRT, ihtiyaçları için gerekti kad
roları Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun 
kararıyle bizzat tespit edebilmektedir. Bu tespiti her 

I zaman yapabilir. Hizmet, kadro alınmasını gerektir
diği anda ve ay içinde TRT kadro alabilir. O halde, 
ihtiyaçları kadrolu personel atayarak karşılamamak 
özel bir sebebe dayanmak gerekmektedir. Ben bu nok
tada şunu arz etmek istiyorum: 

Devlet hizmeti olan TRT kadrolarına girişin belli 
nitelikler taşınmasına, sınav gibi belli elemelerden ge
çilmesine ve tatmin edici üst seviye ücreti alınabilme-

I si için de, belli ölçüde devlet hizmetini daha önce 
yapmış olmasına bağlı olduğunu hatırlatıyorum. 

i Sayın senatörler; 
TRT'nin reklâm gelirleri 230 milyon lirayı, ruh

satiye gelirleri 240 milyon lirayı geçmek üzeredir. 
J Buna rağmen TRT, elindeki Devlet tahvillerini rehine 

ederek faizle para almak durumuna getirilmiştir. Ay 
sonlarında personelin aylığını, tazminatını, fazla me-

i saisini ödemek büyük bir sorun haline gelmektedir. 
1974 Kasım ayı başında Kurumun kasa mevcudu, 

elimdeki bir resmî belgeye göre 10 865 040 lirayı bulu
yordu. Şubat 1975 sonu itibariyle çeşitli giderler top
lamı olarak 169 096 960 liraya ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç 
nasıl karşılandı, bugüne nasıl gelindi bilmiyorum; 
ama istihdam politikasının bu durumun unsurların
dan biri okluğunu arz ediyorum. 

Sayın senatörler; 
! Kadrosunda pekçok yetişmiş eleman bulunan TRT 

programlarını daşarıda başka işler ve özellikle rek
lâmcılık da yapabilen bazı kişilere hazırlattırmakta, 

I sundurmakta veya yönettirmektedir. 
Reklâm derken, notuma almadığım; fakat şu an

da arz gereğini duyduğum bir hususu belirtmek iste-
j rim: 
I Ekselans Pompidou zamanında Fransa'da gizli 
j reklâm yüzünden Fransız Radyo Televizyonu altüst 
i oldu. Haber içinde reklâm, program içinde reklâm... 

Bizde gazetelere yüz binlerce lira ödenerek; son 
günlerde yabancı bir petrol şirketinin gazetelere yüz 

I binlerce lira ve belki toplam olarak milyonlarca lira 
{ ödeyerek reklâm yapan bir şirket, TRT'nin haber bül-
i tenine haber olarak girebilmektedir. Yani. «Şurada 
' petrol arıyorum» diyerek gazetelere reklâm veriyor, 
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TRT'ye de haber veriyor ve TRT bunu haber yapa
bilecek kadar basiretsiz bir yönetim elinde bulunu
yor. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın senatörler; 
Rahmetli Halide Edip Adıvar'ın ünlü romanı «Si-

nekli Bakkal»ın senaristliği ve rejisörlüğü Kurum dı
şında bir tiyatro artistine yaptırılmıştır. Neden söy
lüyorum, izin verirseniz biraz sonra arz edeceğim. 

Bu noktada şunu belirtmek isterim: Genel Mü
dürlük makamının.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sadet diye 
bir şey yok mu Sayın Başkan? (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Siz devam ediniz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cevabı da aynı ola

caktır. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, siz mü

dahale etmeyiniz. Başkanlık eğer, konu dışına çıkma 
diye bir durum tespit ederse, müdahale eder. 

Siz devam buyurunuz Sayın Çelebi, buyurunuz 
efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Çoktan 
konu dışında Sayın Başkan.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bizim onun fikirlerinden korkumuz yok ki.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Genel 
Müdürlük makamının.. (C. H. P. ve A. P. sıraların
dan karşılıklı gürültüler.) 

BAŞKAN — Müzakerelerimiz şimdiye kadar na
sıl başlamışsa, c çerçeve içinde devam ediyor efen
dim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Genel 
Müdürlük makamının «Sinekli Bakal»ı.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Çelebi. 
SIRRI ATALAY (Kars) Sayın Başkan, aynı şe

kilde de cevap imkânını sağlarsınız. 

BAŞKAN — Elbette, elbette efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Genel 

Müdürlük makamının «Sinekli Bakkal»ı filme aldır
mak için bu artiste siparişte bulunduğu sırada, tele
vizyonda gösterilecek filmler konusunda değerlendir
me ve seçme yapmakla görevli heyetin önünde «Si
nekli Bakkal»ın Türk sineması için hazırlanmış bir 
kopyası vardı. Komisyonun çoğunluğu bu filmin bir 
defa gösterilmesinin 10 bin liraya, bir kopyasının (bir 
defa göstermek de dahil) 15 bin liraya satın alınması
nı Genel Müdüre teklif etmiştir. Genel Müdür ne gös-

J terme hakkının, ne kopyasının satın alınmasına mu-
I vafakat göstermemiş, aynı eseri televizyon için özel 

olarak programa aldıracağını bildirmiştir. 
Sipariş yapılmış, çalışmalar başlamış, izinden dö

nen ilgili şubenin müdürü bu eserin televizyon için 
filme alınması konusundan haberi olmadığını bildir
miş, düşündüğü sakıncaları da kaydederek üst üni
telere başvurmuştur. Belgesi buradadır, yapılan ya-

I zışmaların suretleri elimdedir; en son yazıdan an
laşılan, bu işin yapılamasına Genel Müdürlüğün emir 
verdiğidir. 

j İş yapılmış, eser kamuoyuna sunulmuş (hatırlaya-
, caksınız) ve işin erbabı, ortaya çıkartılan prodüksi-
| yonun «Sinekli Bakkal»! öldürdüğü üzerinde birleş-
; mistir. Yine o günlerde bu filmin maliyeti üzerinde 
i bir milyon lira ile daha aşağıdaki rakamlar üzerinde 
1 tartışmalar olmuş ve Genel Müdür, yaptığı açıklama

da, kendisi bir rakam vermiştir; 240 bin lira civarın-
i da. (A. P. sıralarından «Duyuyor musunuz bunları?» 

sesleri) 
I BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen 

efendim. 
i Buyurunuz Sayın Çelebi. 

; HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
• senatörler; 

Şimdi size bir haber veriyorum; hiçbir film çalış
ması olmadığı halde «Sinekli Bakkal»ın senaristliği ve 
rejisörlüğünü yapan tiyatro sanatçısı, şu anda, vaktiy
le mahkeme karanyle kapatılmış bulunan ve yeniden 
kurulan Vatan Partisinin kurucuları arasında yer al
mıştır. Bu parti, Hikmet Kıvılcımlı'nın partisidir ve 
basında çıkan.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yandaşları bu
rada. 

| BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim; müdahale 
etmeyiniz. 

i HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ve ba-
i smda çıkan haberlere göre bu zat, o partinin genel 
; sekreteri olmuştur. 
j Sayın Başkan; 

i TRT de yetişmiş yüzlerce personel var iken, dos-
! tumuz Libya'yı tanıtmak için yakın günlerde bu ül-
1 keye gönderilen ekip içinde ve ekibin başı olarak TRT 
I dışından bir zat gönderilmiştir. Sanıyorum ki, yarın 
İ akşam, eserini televizyondan seyredeceksiniz. 
! YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kim, Kim?.. 
j ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
i Bugün öğrenelim de. belki yarın vermezler, 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz yer
den konuşmak diye bir usulümüz yoktur. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Doğru, doğru. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — TRT sü

rekli olarak film seslendirmek ihtiyacında olan bir 
kuruluştur. Bunun için de sürekli olarak harcama yap
ması gerekmektedir. Stüdyo kendisinin olursa; yani 
film seslendirme stüdyosu kendisinde olursa daha 
az harcama yapacaktır. Uzmanlara göre bir stüdyo, 
bir milyon lira civarında bir harcamayle gerçekleştiri
lebilir. Buna rağmen, stüdyo yapılması yoluna gidil
memekte, özel bir stüdyoya sürekli para ödenmekte
dir. 

Şimdi bir belge sunuyorum: 11 Şubat 1975 tarih 
ve 769 sayılı yazı ile Televizyon muhasebesine film 
seslendirme için bu şirkete 1 012 585 lira 87 kuruş 
ödenmesi emri verilmiştir. Eğer, bu ödemenin esasını 
ve mesnedini teşkil eden istisna sözleşmesinin üzerin
deki kaşe incelenecek olursa, bu hizmeti yapan şirke
tin sermayesinin 250 bin lira olduğu da görülebilir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Başbakan çı
kacak bunları... 

MEHMET SİRRİ TURANLI (Adıyaman) — Ara
cı da, sömürücü de yerleşmiş TRT'ye... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen; lütfen efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — TRT'nin . 
Haber Merkezi Başkanlığı bir yıldır boş tutuluyor. 
Bunun nedeni; kurum içinde veya dışında bu merkezi 
liyâkatle yönetecek bir kimsenin bulunmaması mı
dır? Yoksa, bir arkadaşın tatmin edilmesi isteği midir? 
Hukukî statüsü danışman olan Haber Merkezini fiilen 
yöneten ve Türk Kadınlar Birliğinin biraz önce arz. et
tiğim yazısından anlaşıldığı üzere kendisini daima Ha
ber Merkezi Başkanı yetki ve sıfatı ile tanıtan bu ki
şi, gazetelere de yansıdığına göre, benim size okudu
ğum belgede de görüldüğüne göre, kendisi gibi düşün
meyenleri tehdit edebilmektedir. Bu cüreti nereden 
alıyor? 

Tekrar ediyorum; Haber Merkezini fiilî olarak 
elinde tutan kişi, bu arkadaş, TRT'nin sözleşmeli da
nışmanıdır. tş bu noktaya gelince, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu'nun 1973 yılı raporunun (ki, 
bu raporda yer yer rastlanan ifadelere göre, 1974 yı
lının Haziran ayma kadar olan durum dahi ele alın
mıştır) bir bölümünü okuyacağım: 

15 nci sayfada deniliyor ki; «Müşavir ve uzmanla
rın ihtisas, bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması, ye-
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niden müşavir ve uzman kadrosu ihdas edilmemesi, 
münhal müşavir ve uzman kadrolarının kaldırılma
sı...» 

Şimdi öğrenmek istiyorum: Bu rapora rağmen ye
ni müşavir, danışman ve uzman kadrosu ihdas edil
miş midir? Atama yapılmış mıdır? Radyo - Televiz
yonda TRT'den kaydıyîe kamuoyuna tanıtılan ve ya
yın fonksiyonunu fiilî müdahaleleriyle yönettikleri bi
linen arkadaş takımı, sözleşmeli olarak bu sıfatlarla mı 
çalışmaktadırlar? Bunlara ne ücret verilmektedir? On
ların yaptığı hizmete benzer hizmeti kadro ile yapan 
personel ne ücret almaktadır? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Tasa
rıyı Komisyona iade edelim, bu hususları tespit için.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. Müdahale etmeyiniz efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ayrıca.. 
Ayrıca... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyonla ne 
alâkası var, hesabı siz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyiniz. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ayrıca.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İşinize gelmiyor 

değil mi?... 
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Çelebi. 
Sayın Ucuzal, rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ayrıca 
bu danışman ve uzmanların TRT'ye yarar sağladıkla
rı öne sürülen alanlardaki uzmanlıklarını, TRT ka
muoyu bu işe gelmeden önce bilmediğine göre nerede 
kazanmışlardır? Bütün bunlardan Yönetim Kurulu 
üyelerinden birisinin basına akseden açık mektubun
daki keyfî idare iddiasının doğru olduğunu mu çı
kartmamız gerekiyor? 

Sayın Başkan, dikkatinizi rica ederek bir hususu 
daha arz edeceğim. 

TRT'de Araştırma, İmalât ve Televizyon Teknik 
Dairesi diye bir daire var. Büyük ümitlerle kurulmuş
tur. Radyo ve Televizyonun ithal edilen bazı araçları
nı veya yedek parçalarını imal edeceği düşünülerek 
kurulmuştur. Şu anda bu dairede, (dikkat buyurunuz) 
16'sı mühendis, 13'ü uzman, 15'sı teknisyen olmak üze
re 57 personel vardır. 

Şimdi size söyleyeceğim cümlenin garipseneceğini 
biliyorum; ama Dairenin yetkilileriyle yaptığım te
masa dayanarak arz ediyorum: Bir yıl içinde bu Dai
reye bir tek iş verilmemiştir. Bu Dairedeki personel, 
özellikle de 'var, Türkiye'de televizyonu ilk kuran, ilk 
naklen yayını gerçekleştiren personeldir. 
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Türkiye teknik eleman sıkıntısı çekiyor, teknik ele
manları elinden kaçırmamak için adil bir statünün 
esaslarını tespit etmeğe çalışıyor, TRT ise, gelişmesi 
özlemle beklenen bir yayın organı; böyle bir ülkede 
ve böyle bir organda tecrübeli teknik personel emek
li hayatına sevkedilebiliyor. Böyle olunca Sayın İs
mail Cem ipekçi TRT'ye sözleşme ile mühendis ve 
teknisyen nasıl alabiliyor? Onu da arz ediyorum: Bun
lar var; çalıştırılmıyor, oturuyor, emekli hayatı yaşı
yor, sözleşmeyle TRT'ye yeni mühendisler, yeni tek
nisyenler alınabiliyor. Tabiî bu arada sözleşmeyle ge
lenlere dışarıda bulabildiklerinden daha cazip imkân
lar sağlanmış olması lâzımdır. 

Şu durumu ile TRT'nin verimli şekilde çalıştırıldı
ğı, israfa imkân vermediği söylenebilir mi? Yetişmiş 
personelini bu şekilde atalete sevkeden bir kuruluş, 
programlanmış yatırımlarını gerçekleştirebilir mi? Bu
nun çok örneği var. Bir tanesi 300 kilo vatlık Karade
niz Radyosu, (ki, Samsun'da kurulacaktı.) 1974 yılı 
çalışma programı ve bütçesi kitabının 23 ncü sayfasın
da bu radyo için ne söylenmişse, şunlar şunlar yapıla
cak diye ne yazılmışsa (okumuyorum, vaktinizi almak 
istemiyorum.) 1975 de de aynı şeyler yazılmıştır. Yal
nız paragraflar değişmiştir, yalnız sayfalar değişmiş
tir. Yapılmayan sadece Karadeniz Bölge Radyosuda 
değildir. İzmir Televizyonu Prodüksiyon Merkezi ya
pılmamıştır. Malmeze gelip, stüdyo olarak kullanıla
cak yere yığıldığı halde yapılmamıştır. 14 Mart günü 
yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bir üyenin kul
landığı ifadeyle arz ediyorum; «Milyonlarca liralık 
malzeme ve kablo farelerin kemirmesine terk edilmiş
tir.» 

Ankara Kavaklıdere'de televizyon prodüksüyon 
merkezi için kiralanan bina, Planlamanın aksine bir 
yerleşmeye tabi tutulmuş, stüdyolar, malzemeleri gel
diği halde çalışır duruma sokulmamıştır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkarr, 
1 nci maddeyle ilgisi ne, bir basın toplantısında anlat
sın bunları. (A. P. sıralarından «Otur yerine» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim ben 
yönetiyorum. Rica ederim Sayın Öztürk, lütfen efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, il
gisi yok. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Lâfa 
tahammülünüz yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 1 nci maddeyle 
ilgisi ne bunun?... 

! BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk rica ede
rim bulunduğunuz yerden konuşma usulü yoktur, ri
ca ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Konuşsun, 
konuşsun 

BAŞKAN — Lütfen efendim siz de müdahale et
meyiniz.. 

Sayın üyeler; bu konu başladığı andan bu ana ka
dar gruplar konuştu; gruplar konunun lehinde, aley
hinde, üzerinde konuştular. Kişiler konuştu lehinde, 
üzerinde, aleyhinde; ama hem lehinde, hem aleyhin
de, hem üzerinde konuşan gruplar ve kişiler, hep bu 
muhtevada ve çerçevede konuştular; bir özelliği yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aman ko
nuşsun efendim, konuşsun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, takdir benim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hiç 

kimse bu kadar konuşmadı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Konuşsun 
efendim, konuşsun.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Zabıtlar şahit efendim, rica ederim. 
Buyurunuz Sayın Çelebi, Sayın Çelebi devam bu

yurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 

Başkan, «Konuşsun konuşsun» ifadesiyle bir lütuf 
gösteriliyor gibi davranılıyor. 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ben bir 

yıldır burada çok konuşma dinledim, hiç sadetle ilgisi 
yoktu 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — De
mek ki, sadet dışı konuştuğunuzu kabul ediyorsunuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ben, ben.. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, sizin konuşmanız.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ben bu 
yönetimin neden değişmesi gerektiğini anlatıyorum, 
gelirsiniz cevap verirsiniz. (A. P. sıralarından alkışlar 
ve «Bravo» sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aynı tahammülü gös
tereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, kürsü hürriyeti İçtü
züğün teminatı altındadır, Anayasanın teminatı altın
dadır. Siz kimsenin lütfuyle değil, İçtüzüğün ve Ana
yasanın temlnatıyle konuşuyorsunuz. 

Devam buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beyefendi ce
vap fikre verilir, burada fikir yok. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tasarının 
maddesiyle ilgisi yok. 

212 -* 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
hangi sınırsız konuşma?. Geçen Oturumun tutanağı 
burada, önümüzde var, lütfen okuyunuz. Hangi sınır
sız konuşma için oylamaya başvurulmuş, nasıl bir ka
rar alınmış? Bu güne kadar, şu ana kadar sükûtla din
liyoruz, dinleyeceğiz; ama bilinsin ki, siz Senatoyu iğ
fal ettiniz. Okuyun tutanağı. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarîıcah, müsaade buyurunuz 
efendim. Müsaade buyurunuz; sayın üyeler, sayın 
Sarlıcalı, sayın üyeler.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Okuyun tu
tanağı Sayın Başkan, hangi oylama, hangi sınırsız ko
nuşma? insaf be.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Sa
yın hatip 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üze
rinde ve bu Kararnameye dayanılarak yapılmış Hü
kümet tasarrufu üzerinde, bunun sonuçlarıyle ilgili 
bir konuşma yapmaktadır. Şimdiye kadar yapılan ko
nuşmalar bu muhtevada ve çerçevede yapılmış der
ken, gerek sayın C. H. P. Grupu adına, gerek sayın 
C. H. P. Grupu mensupları kendi adlarına, diğer bü
tün gruplar da yine öyle yaptıklar: konuşmalarda TRT 
Genel Müdürü Sayın İsmail Cenrin ve onunla bera
ber bu görevi yürüten sayın arkadaşlarımızın, görev
lilerin kimisi gayet iyi çalışmalar yaptığını ve TRT' 
yi halkın sesi haline getirdiğini ifade etmişlerdir. 

Bir kısım arkadaşlarımız ve gruplarımız da bunun 
böyle olmadığını ifade etmişlerdir ve «sınır, muhte
va» derken bunu ifade ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 

Başkan...... 
BAŞKAN — Sayın Çelebi müsaade buyurun, efen

dim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sınırsız ko

nuşma kararını okuyun lütfen. Senatonun kararını 
okuyun lütfen. Senatonun geçen oturumda Sayın Çe-
lebi'nin sınırsız konuşması hakkında vermiş olduğu 
kararı lütfen tutanaklardan okuyun efendim.. 

BAŞKAN •— Sayın Sarlıcalı, lütfen heyecansız 
ifade buyurunuz. Bendeniz de iyi anlamak istiyorum. 
Biz süre üzerinde mi itirazda bulunuyorsunuz? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN —Yani, 15... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sınırsız ko

nuşma üzerinde: 15 dakikanın ötesinde konuşması 

üzerinde geçen Oturumda Senatonun verdiği bir ka
rar yoktur. Tutanak burada.. 

BAŞKAN — Ben özür dilerim. Müsaade buyu
runuz efendim. (A. P. sıralarından «Var, var» sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim. Sayın üyeler lüt
fen Başkanlığa cevap imkânını veriniz. 

Sayın Sarlıcalı, sınırsız konuşma imkânını, ben 
bundan evvelki Birleşimde bulunmadım, yalnız Yüce 
Senatonun sayın Çelebi'nin konuşmasında 15 dakika
lık sınırı kaldırarak, konuşmasının sınırsız yapılması 
konusunda karar verdiği noktasında bana ifade edilen 
sözlerle kendimi bağlı telâkki ettim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tutanak, tu
tanak!... Alın okuyun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica 
ederim. Eğer sınırlı ise, şimdi zabıtları getirteceğim ve 
ona göre muamele yapacağım. Şimdiye kadar vermiş 
olduğum cevaplar bu anlama gelmesin. Rica ediyo
rum ve özür diliyorum. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bir dakika
nızı rica edeyim efendim. 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
Pir dakika var efendim, 15 dakika.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, 
o iddia ile ilgili.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Zatiâliniz 

Celseyi açtığınız da, şimdiki beyanınızı o zaman da 
söylemiştiniz. 

BAŞKAN — İfade ettim efendim. 
Efendim, müsaade buyurunuz, zabıtlar burada, 

zabıtları tetkik edelim efendim.. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O zaman 

dinleme tahammülsüzlüklerinden yapıyorlar. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik edelim. Zaman, Baş
kanlığın tasarrufunda değildir. Zaman, Cumhuriyet 
Senatosu Yüce Kurulunun tasarruf undadır. 15 dakika 
ile konuşmaları tahdit etmiştir. Bu karar bendenize 
intikal etmiştir. Şimdi iddia ediliyor; 15 dakikayle 
tahdit kaldırılmamıştır, ya da başka bir sınır konmuş
tur diye. 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ünaldı. Bundan 

önceki Birleşimi siz yönetiyordunuz. Siz lütfen ifade 
buvurunuz efendim. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bundan önce
ki Birleşimde, bendeniz Başkanlık makamında aynı 
mevzuu bir takrir üzerine oylamak istemedim. Heye
ti Umumiyenin temayülü oylanması cihetindeydi, ko
nuşmanın uzatılması istikametindeydi. Oylamaya mec
bur oldum ve sadece 15 dakikalık sınırın, sayın Çele-
bi'nin konuşması bitinceye kadar kaldırılması husu
sunu bizzat oyladım efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Okuyun.. 
BAŞKAN — Okuyacağım efendim, okuyacağım. 
Sayın Çelebi, konuyu tespit etmek için bana im

kân bahşetmenizi rica ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, za

bıt okununcaya kadar bir cümlenin daha tespitini 
rica edeceğim.. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Ataîay, müm
kün değil efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir 
cümlenin tespiti.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Eğer süresi geç
mişse, zaten herhangi bir şekilde konuşma imkânı 
yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, lütfen 
beni dinler misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Çelebi aynen 

şunu ifade etti, zabıtlarda, acaba ben mi şey yaptım; 
«Ben, Genel Müdürün görevden alınmasını istiyor ve 
bunun için konuşuyorum» şeklinde miydi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Söz
leri kendisini bağlar, zabıtlardadır efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Atalay 

bu kürsüde bize yalnız Türk hukukunu değil, dünya 
hukukunu da öğretir konferanslar verdi; fakat bu
gün gördük ki, senelerce burada başkanvekilliği yap
tığı halde; öncelik ve ivedilik takririni kasten, yanlış 
vermiştir.. 

BAŞKAN — Geçmiş muamele üzerinde müzakere 
açmıyoruz efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Koceli) — İkinci olarak, yi
ne İçtüzük gereğince bir senatörün, konuşan bir se
natöre sual sorması hakkı yokken, bu hakkı kullan
mıştır. 

BAŞKAN — Ona da müsaade etmedik efendim, 
müsaade etmedim efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu hakkı da sui
istimal etmektedir. Rica ederim, bu hususlarıda zap
ta geçirilsin. 
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BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, ona müsaade etme
dim efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-
| kan usulsüz bir yol tuttunuz. Müsaade ederseniz bu

nu ifade edeyim.. 
BAŞKAN — Sayın üyeler.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bir 
daha oyla sayın Başkan.. 

BAJŞKAN — Saym üyeler; önümde, kişisel konuş
maların 15 dakikayla tahdit edilmesine dair takrir var 
ve bu önergenin kabul edildiğine dair zabıt var. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu mensubu 
arkadaşlarım ifade buyuruyorlar ki, bu aynı zaman da 
Sayın Çelebi "yi de bağlar. 

Şimdi, zabıt bulundu, okuyorum. Eğer Sayın Çe
lebi, 15 dakikalık sınırlamanın dışında hakkı olma
dan konuşmuşsa, bendenizin buna imkân vermeye 
hakkım da yoktur. Şimdi bu durumu tespit ediyorum, 
okuyorum efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Buyurun 
okuyun efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Zabıt ancak 
bulundu, önüme geldi, okuyorum: 

«BAŞKAN — Yalnız sayın Çeîebi'nin konuşma
sının uzatılması... (A. P. sıralarından «Yalnız onun» 
sesleri) 

Evet, oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Teşekkür ederim Saym Başkan.» 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, zabıt bu. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Devam etsin. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
«Bu nedenle..» (C. H. P. sıralarından «Devam, 

devam» sesleri) — Müsaade buyurunuz efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Bilelim ne olduğunu, istediği gibi konuşsun...» 

Sonra : 
«BAŞKAN — Yalnız Sayın Çelebi, bir önerge 

var, o önergeyi oylamak zorundayım. Aksi takdirde 
beş dakika sonra sözünüzü kesmek zorunda kala
cağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir ricada bulunabi-

j lir miyim?... 
BAŞKAN — Nedir efendim? 
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SIRPvI ATALAY (Kars) — Şayet, hepimiz isti
yoruz, Sayın Çelebi konuşsun. Çünkü, tabiî cevaplar 
verilecektir. Yalnız, eğer önerge uzatılmaya ait ise; 
yani bu görüşmelerin devamının şeyi ise; o zaman 
biz eğer yoklama istersek sanılmasın ki, Çelebi'nin 
konuşmasını istemiyoruz. 

BAŞKAN — Orası size ait bir keyfiyettir efen
dim. Ben önergeyi takdim edeyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu şekilde anlaşanla
sın. Sayın Çelebi'nin konuşmasını istiyoruz; ama... 

Sayın Başkanlığa 
441 S. Sayılı tasarının hitamına kadar çalışılma

sını arz ve teklif ederim.» diyor ve orada bitiyor 
efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, rica ediyorum; bir sayfa kaldı, rica ediyorum 
okuyun. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sizin emrinize tabi 
değilim. 

Say m Çelebi, buyurunuz efendim; konuşunuz. 
Buyurunuz Sayın Çelebi, buyurunuz, devam buyu
runuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Oylama ya
pıldı, oturum tatil edildi. Sınırsız konuşma kararı 
alınmadı. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcah, müsaade buyurunuz, 
efendim. Oylama yapılmadan evvel; ekseriyetin ol
madığı tespit edilmeden evvel Sayın Çelebi'nin ko
nuşmasının bitimine kadar sınırsız konuşması oya 
sunulmuş ve kabul edilmiş efendim. 

Devam buyurunuz efendim... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 15 dakikalık 
müddet sınırsız değildir. «Sınırsız» kelimesi yoktur, 
orada. 

Devam buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Neyse, madde

nin tekniği üzerinde konuşsun, genel değil. 
BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 

Başkan, geciktirilen programlar, yatırımlar Erzu
rum'da, Kars'ta, Gaziantep'te, Van'da TRT'nin ya
tırım yapma durumunda olduğu başka yerlerde de 
bulunabilir, görülebilir. Durum böyle iken, Genel 
Müdür veya kendisini destekleyenler zaman zaman 

televizyon yayını kapsam alanının genişlediğinden 
söz ediyorlar. Meydana gelen gelişmenin ise bir iki 
ciddî i.ş dişmda yansıtıcılarla sağlandığını kaydetme
liyim. Bu yansıtıcıları da birçok yerde mahallî ku
ruluşlar temin ediyor. Gerek Kurumun kurduğu yan
sıtıcılar, gerek mahallî teşekküllerin çabalanyle kuru
lan yansıtıcılar planlama gerçekleştirilebilseydi ge 
reksiz olacaktı. Geç de olsa planlamalar gerçekleş
tiğinde görülecektir ki, bu yansıtıcılar için boşuna 
harcama yapılmıştır. 

Sayın İsmail Cem yönetimi hem yapmıyor, hem 
de yapılmış bulunanı işletemiyor. 

Elimde 22 . 7 . 1974 tarihiyle 1 . 3 . 1975 ta
rihi arasındaki dönemi kapsayan resmî bir rapor var. 
Televizyonun yayın durumunu özetliyor. Diyor ki, 
«Başkanlığımıza bu süre içindeki bütün yayın rapor
larının gelmediği, bulunan raporların pek çoğunun 
okunamayacak kadar silik olduğu, pek çoğunun gü
venilir olduğu tartışılabilir. Cihaz arızaları yüzünden 
2 saat 13 dakika 4 saniye, naklen yayınlardan 19 da
kika 15 saniye, film kopması yüzünden 12 saat 54 
dakika 49 saniye yayın yapılamamıştır. Yayında 31 
dakika 52 saniye ses kesilmiştir.» 

Bu raporun altında iki mühendisin imzası var, 
burada duruyor. 

Şimdi, bir başka örneği basından veriyorum. Ba
kınız 16 Mart 1975 tarihli Günaydın Gazetesinde 
Sayın Reşit Aşçıoğlu ne diyor : 

«Televizyon vergisini ödemek üzere postaneye 
yollandığımız şu sıralarda geriye doğru bir yıllık ic
raata bakıp ta, (çekil aradan, filmi gene kopardınız, 
Göreme'nin bir görüntüsü girdi araya, göremiyoruz.) 
diye bağırdığını hatırlamaktan kendimizi alamıyo
ruz.» Bunu da basın söylüyor. 

Sekiz ayda film kopması yüzünden 12 saat susan 
bir televizyon yeryüzünde her halde yoktur. Bu te
levizyonda aynı süre içinde 31 dakika da ses kesin
tisi vardır. 

İnanıyorum ki, böyle bir televizyon yayınını yö
neten kişinin başarılı olduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

Verdiğim örnekler TRT'nin teknik yönetim ve 
harcamaları yönünden içine düşürüldüğü durumu göz
ler önüne koyuyor. 

Ben birkaç örnek verdim. Gündemimizdeki öner
geler kabul edilir ve araştırma açılırsa, daha pek çok 
örnek bulunacaktır. 

TRT yönetimi bu yönüyle de, Sayın Gündoğan'a 
arz ederim ki... 
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BAŞKAN — Genel Kurula lütfen efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — TRT yö

netimi bu yönüyle de görüşmeye ve kısa zamanda 
karara bağlanmaya muhtaç duruma gelmiştir. 

Sayın Başkan; 
Yakın zamandaki tartışmalar içinde yaygınlaştırıl

maya çalışılan bir anlayış var. Bu anlayış kaynağını, 
İcmail Cem İpekçi'nin 26 Ocak 1975 akşamı radyo 
ve televizyonda yayınlanan ünlü demecinden alıyor; 
özeti şudur : «Cem gider, radyo ve televizyonda ta
rafsızlık biter. Cem gider, radyo ve televizyonun hal
kın sorunlarına ilgisi biter.» İddia ediyorlar, böyle 
söylüyorlar. 

Gerçek ise şudur : Radyo ve televizyon, falanca 
veya İsmail Cem İpekçi adındaki kamu görevlisi is
tedi diye değil, Anayasa Türk Milleti için sürekli ya
şama tarzı olarak çoğulcu demokrasiyi seçtiği için 
tarafsızdır. Radyo - televizyonun tarafsızlığı bu ne
denle hiç kimse vehmetmesin ki, kendi iütfundan do
ğuyor; radyo ve televizyonun tarafsızlığı Anayasadan 
doğuyor. Kaldıki tarafsızlık, TRT'ye İsmail Cem 
îpekçi'yle gelmemiştir ki, o gittiği zaman tarafsızlık 
da gitsin. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 1973 
seçimlerinin sonuçlarında da tarafsızdı. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Gelece
ğim, geleceğim, geleceğim... 

1961 Anayasası yürürlükte kaldıkça radyo ve te
levizyon tarafsız olacaktır. Zaman zaman görülebile
cek tarafsızlıktan sapmaların Türk Parlamentosu 
önüne geçecektir. Buna hiç değilse bugün inanmalı
yız artık. 

Halkın sorunlarına eğilmeye gelince : Hatırlaya
caksınız, teşvik tedbirleriyle ilgili tasarı üzerinde fır
tınalar kopmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Sayın Ecevit, «Bu tasarının, büyük sermayeyi 
daha da büyüteceğini, küçük sermaye sahibi halkın 
daha da ezilmesine yol açacağını» konuşmaları ve 
açıklamalarıyle söylemiştiler. 

12 Ocak 1973 günü televizyonda bütün fikirlerin 
temsil edildiği bir açık oturum yapılmış, ertesi gün 
Sayın Bülent Ecevit, partisinin resmî haber bültenin
de yayınlanan bir demeçte şöyle demişti; işte bülten 
burada, uzundur, tamamını okumuyorum, bir cümle 
okuyacağım : 

«TRT'deki açık oturum büyük yatırım yapabile
cek güçte firmaların aşırı ölçüde kayırıldığını göz
ler önüne sermiştir.» Ben söylemiyorum; 1973, Sa
yın Bülent Ecevit söylüyor. Bu demeci, şimdilik bir ör

nek olsun ve halkın çıkarlarını korumanın İsmail Cem 
İpekçi'yle başladığı yolundaki iddiaların yanlışlığı 
anlaşılsın diye arz ediyorum. Gerçek şu ki, Türkiye'
de halkın sorunlarına eğilmek, halkın sorunlarının 
bitmesini, çilelerinin bitmesini istemek, bu yolda ça
lışmak, aslında kanun işi değil, vicdan işidir. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Vicdanlı olmak ise, yalnız İsmail Cem İpekçi 
adındaki vatandaşımıza mahsus bir imtiyazdır, bir 
niteliktir diye düşünmek, asgarî, Yüksek Parlamen
tonun varlığıyle çelişir. Bu iddialara itibar edilmeme
lidir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Böy
le bir iddia yok. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Şahsa konuşma
sın. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
senatörler; 

Türkiye'nin pek çok sorunu var; ama bir de TRT 
sorunu var. Bunun inkâr edilmez delili, Cumhuriyet 
Senatosunun gündemlerinde 10 kadar maddenin 
TRT ile iîgiii oluşudur. Beiki bir o kadar da, (ince
lemedim) Millet Meclisinin gündeminde vardır. İşçi 
kurultaylarında TRT konuşuluyor, meslek kuruluş
larının kongrelerinde TRT tartışılıyor, meydanlarda 
veya salonlarda siyasî toplantıların tartışma konusu, 
başlıca konulardan birisi TRT; yani TRT her yerde 
tartışılıyor, TRT'nin başı her yerde ve basında po
lemik konusu. Böyle bir yönetimin sorumlusu için 
ne yapılabilir? Bunu; yani ne yapmak gerektiğini 
Sayın İsmail Cem İpekçi zamanında TRT'den Da-
niştaya gönderilmiş olan resmî bir yazıdan okumak 
istiyorum. Önceden belirteyim ki; bu, kurum hiyerar
şisinde dördüncü dereceyi işgal eden bir sorumlu 
personelin görevden alınmasının gerekçesidir. Bakı
nız, ne deniliyor; o da buradadır. 

«Sorumlu yöneticilerin yanlış yapma ihtimalini 
alt düzeyde tutmaları, Genel Müdürlüğe bu yolda 
güven vermeleri, güvenilir olmaları ve kişilikleri ile 
yıpranmamış olmaları görevin selâmeti bakımından 
zorunludur...» 

Başka bir cümle : «... Hele söz konusu kişinin, 
zaten çeşitli polemiklerin hedefi olması nedeniyle, 
her insanda rastlanabilecek bir zihin yorgunluğu 
içinde bulunması ihtimali de göz önünde tutulursa, 
bu görev değişimi bir ihtiyaçtır.» 

Sayın senatörler; 
Demek ki, güvenilir olmayan, kişiliği ile yıpranan 

kişilerin TRT'de sorumlu olmaları sakıncalı imiş. 
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Demek ki, çeşitli polemiklerin hedefi durumuna gel
miş olan bir kimsenin TRT'deki görevinden alınma
sı zorunlu imiş, ihtiyaçmış.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendisini de al
mak lâzım. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şimdi 
dikkatinizi rica ediyorum; TRT Genel Müdürü İsmail 
Cem İpekçi 29 Ekim 1974 tarihinde zamanın Başba
kanı Sayın Bülent Ecevit'i ziyaret etti. Sayın Ecevit, 
bu ziyaretten sorîra verdiği demeçte, Genel Müdürün 
kendisine o anda 11 milyon yurttaşın seyrettiği tele
vizyon yayınlarını 1974 yılı sonunda 21 milyon 
yurttaşın seyredeceğini söylediğini, bu başarılı çalış
madan dolayı kendisini ve arkadaşlarını kutladığını 
açıkladı. 

Nitekim, Sayın İsmail Cem İpekçi de o günlerde 
verdiği bir demeçte şu cümleyi kullandı : «Günümüz
de 11 milyon kişiyi kapsamına alan televizyon şebe
ke yayını (o paket yayınlar da değil; doğrudan şe
beke yaymı) önümüzdeki üç ay içerisinde 21 milyona 
ulaşacaktır.» 

Sayın senatörler; 
Bu demecin verilmesinden 93 gün sonra yürürlü

ğe giren TRT 1975 Yılı Çalışma Programı ve Büt
çesinin 77 nci sayfasında ikinci paragrafı okuyorum: 

«1974 yılı sonuna kadar hizmete girmiş bulunan 
26 televizyon vericisi toplam 375,5 kilovat güçte 
104 749 kilometrekare alan içerisinde 14 milyon 
515 bin kişi tarafından rahatlıkla izlenir bir seviye
ye ulaşmıştır... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söyleyecek; ya
lan söylemiş; o kadar. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — ... De
vam ediyor. «... 1975 yılı sonunda TV verici sa
yısının 32'ye ulaşacağı ve 20 milyon kişi tarafından 
izlenilebiieceği düşünülmektedir.» 

Sayın Ecevit'e söylediği. 1974 yılı sonunda 21 
milyon, ondan 93 gün sonra Yönetim Kurulundan 
geçirilip yürürlüğe koyduğu 1975 yılı Bütçesinde he
def olarak 1975 sonunu aldığı rakkam 20 milyon. 

Bu ifadede, yayının kapsadığı alanın rakkamına 
dikkatinizi rica ediyorum; 1975 Bütçe Kitabının 77 
nci sayfasında «104 749 kilometrekare» kaydı var. 
Oysa Sayın İpekçi, 26 Ocak 1975 tarihinde; yani 
Bütçenin yürürlüğe girmesinden 26 gün sonra Dev
let Radyo ve Televizyonundan siyasî partiler ve Par
lamentoya karşı, kendisine bağlılık kampanyası baş
latmak için verdiği ünlü demeçte, yayın kapsam 
alanının 140 bin kilometrekareye ulaştığını söyle

mişti. 104 bin nerede, 140 bin nerede?... (A. P. sıra
larından «Ters okumuş» sesleri) TRT'nin dağıttığı 
metinlerden kontrol ettim, acaba bir baskı hatası mı 
vardır diye; aynen arz ettiğim gibidir. 104 bin, 140 
bin... 

Görüyorsunuz ki, rakkamlar çelişik, ifadeler ger
çek dışı ve anlaşılıyor ki, Devletin Başbakanı Sayın 
Bülent Ecevit aldatılmak istenmiş ve maalesef kendi
sine verilmiş yanlış bilgiye dayanarak, o da halka bu 
beyanı arktarma durumunda bırakılmıştır. Bende
niz o tarihte kendilerine çektiğim bir telgrafta «Sizi 
istismar etmek istiyorlar, dikkatinizi rica ederim.» 
demiştim; benim dediğimin doğru çıktığını, şimdi 
TRT'nin belgelerine dayanarak burada söylemek 
imkânını bulmuş oluyorum. Tabiî, bu beyanından 
veya İsmail Cem İpekçi ile arkadaşlarını kutlamış 
olmasından dolayı Sayın Eceviti kınamak mümkün 
değildir. Çünkü o, bir Devlet görevlisinin kendisine 
gerçek dışı bilgi verebileceğini düşünemezdi. 

Sayın senatörler; 
Kaldı ki, Sayın İsmail Cem îpekçi'nin kamuoyu

na ve Sayın Ecevite karşı yapılmış gerçek dışı be
yanı, sadece kendi yaptıklarına da inhisar etmiyor. 
Kendisinden önce yapılmış bulunan televizyon şebe
ke yayınının 60 000 kilometre kareyi kapsadığı be
yanı da gerçek dışıdır. Kendisine 76 409 kilometre 
kare alan içerisinde 10 milyon kişinin izleyebileceği 
bir yayın şebekesi teslim edilmiştir. Kendi zamanın
da açılanları büyütmeye pek meraklı Sayın İpekçi, 
kendisinden öncekileri küçültme merakına da fazla-
sıyle sahip bulunuyor. Nitekim 1972 ve 1973 yılın
da 310 kilovat güçlük televizyon verici sistemi hiz
mete girmişken, kendi bir yıllık döneminde ancak 
65 kilovat güç şebekeye eklenebilmiştir. 

Başbakana yanlış bilgi verilmiştir. Kamuoyuna, 
Radyo - Televizyon ve basınla yanlış bilgi verilmiş
tir. Bunu yapan, TRT'nin hiyerarşisinin başı; yani 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

Şimdi soruyorum : 
Dördüncü derece bir yönetici için güvenirlilik, 

yıpranmamışlık, polemik konusu olmamışlık nitelik
lerini arayan Genel Müdür Sayın İsmail Cem İpekçi, 
bu niteliklere haiz midir?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Millet haiz gö
rüyor, çoğunluk çok beğeniyor. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bu mu
dur güvenoyucu... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sosyalistler gö
rüyor, millet sosyalist değil. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Anket açtılar 
anket. Halkın yüzde 80'i beğeniyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk, rica edi
yorum, lütfen efendim müdahale etmeyiniz. 

Devam buyurunuz lütfen efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Hatır

layacaksınız, Sayın Çelikbaş'm bir önergesi var; 
TRT Genel Müdürünün soyadını kullanmamasının 
nedenini soruyorlar. «Kendisini savunan bir üye, bu 
kürsüden bir tek resmî belge gösterilemez ki, soya
dını kullanmamış olsun.»demiştir. Bendeniz 10 adet 
resmî belge, hemen arz ediyorum buradadır, kendi
lerine de vermeye hazırım. Hiç birisinde soyadı yok
tur. (C. H. P. sıralarından» Ne oldu?... sesleri.) 

İsmail Cem... 
Efendim, ne oldu; var yok, ben önemini aramı

yorum. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ta

sarıyla ilgisi ne?... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Güve

nirliği arıyorum beyefendi, müsaade edin güvenirli
ği arıyorum, söyleyeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Birinci madde
nin tekniğine iniyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Öztürk ri
ca ediyorum, müsaade ediniz efendim, böyle bir 
usul var mı Sayın Öztürk?... Yoktur. 

Sayın Çelebi devam buyurunuz. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Herhal

de bunu bu kürsüden söyleyen üye, kendisiyle ko
nuşmuş veya arkadaşlarıyle konuşmuş ve buraya 
çıkmış olması lâzımdır. Ben kendisine doğru beyan
da bulunulmadığını tespite çalışıyorum. 

Bu mudur güvenilir olmak?... Şimdi ben, bu ifa
delerden sonra, TRT Yönetim Kurulunun görüşme 
tutanaklarına yeniden atıfta bulunuyorum. İddia 
ediyorum ki, TRT'de ne iyi yapılmışsa, Sayın İs
mail Cem ipekçi ona sahip çıkmıştır. Kötü diye ne 
söylenmişse, Genel Müdür bizzat kendi emriyle ya
pılan işler dahil, «Haberim yok.» diyerek İşin altın
dan çıkmaya ve kurtulmaya çalışmıştır. Bu mudur 
güvenilir olmak?... 

Danıştaya gönderilen yazının polemik bölümüne 
gelince, Sayın İpekçi ve yönetimi için yazılanlar, 
söylenenler bir kişinin yanında taşıyamayacağı ka
dar büyük hacme ulaşmış bulunuyor. Ben bu ko
nuda sadece Ankara'da yayınlanmakta olan Yedi 
Gün Dergisinin 31 . 12 . 1974 tarihli nüshasında çı
kan bir yazı arz etmek istiyorum. 

18 . 3 . 1975 O : 1 

Şöyle diyor; «Bir genel müdür; Türkiye'deki bir 
genel müdürün durumu gerçekten hayret vericidir. 
Genel Müdür, C. H. P. Genel Başkanının bir umu-

J du olarak, başından büyük bir örgütün basma getiril-
i mistir ve hiç kuşkusuz, cafcafm dışında C. H. P.'ye 
i hiç bir yararı olmamıştır.» 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bi-
i zim umudumuz halktır!... 

BAŞKAN — Lütfen, Esatoğlu, rica ediyorum 
efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Dergi 
herhalde sizden başka bir partili değil... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Umudumuz 
Ecevit!... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Özür di
lerim, müsaadenizi rica ederim. 

«... Üstelik, Genel Müdürün getiriliş biçimi, hiç 
de alışılmış usullerle olmamıştır. Genel Müdür, Ka
nun Gücündeki Kararname marifetiyle, yaşamının 
hiç bir döneminde Devlet memuriyeti yapmamışken, 
bürokrasinin en geniş olduğu, Genel Müdürün hiç 
alışık olmadığı, hatta hiç görmediği usullerin uygu
landığı bir kocaman kuruluşun, bir kocaman koltu
ğuna oturtulmuştur. Genel Müdürle ilgili Kanun Gü
cündeki Kararname henüz Meclise sevkedilmemiştir.» 
Diyor; bu bir yanlışlık «ve Genel Müdür, sırf yü
rütmenin bir tasarrufuyle orada oturmaktadır. 

Kurum içinde ayyuka çıkan yolsuzluk dediko-
* daları bir yana, yaran kayırma öte yana, bilgisizlik, 

işgüzarlık, yanlışlar, hatalar birbirini kovalamakta
dır. Genel Müdür önce kendi meslektaşlarının hay
siyetiyle oynamış; garip bir sınav ile kendine hizmet 
arz edecekleri TRT'ye doldurmuştur. Bu Genel Mü
dürden, şu anda belli bir çevre; salon sosyalistleri 
dışında, memnun olan yoktur.» (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Efendim, bu «Bravo» sözlerini Yedi Gün dergi
si adına kaydediyorum. (A. P. sıralarından gülüş
meler.) 

«... Hükümet, kendisinin orada oturmasında sa
kınca görmektedir. Elaltmdan C. H. P. ilgililerine so
rulmuş ve C. H. P.'den gelen cevap No - commend 
olmuştur; yani C. H. P.'liler bile, kendi getirdikleri 
Genel Müdüre sahip çıkmamaktadırlar.» Bir tarih 
tespiti yapıyor; ondan sonraki tutum ayrı. 

«... Genel Müdürden hiç bir parti memnun de
ğildir; ama o, durmadan yaptıklarının reklâmını 
TRT ekranlarından yaymakta, öte yandan Yeşilçam, 
da bir «TV pazarı» kurulup durmaktadır. 
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Kargaşa ortamında, görevinden atılınca kahra
man olacağını uman Genel Müdür, kendisini getiren 
güç iktidardan çekildiği halde, koltukta oturmaya 
çalışmaktadır. Niçin?... Ama bu kadarı da fazladır 
ve Devletin ciddiyetini TV ekranında iki paralık 
etmek kimsenin haddi olmamalıdır. 

Sayın Irmak bir kez TRT'nin eski dosyalarına 
eğilmek zahmetini ihtiyar ederse. «Diyor Yedi Gün 
Dergisi» yeni ile eski arasında kuşkusuz büyük fark
lar görecektir. Yaşı hayli aşkın Irmak'da da ekran 
merakı olamayacağına göre, yasalara uygun düşen 
bir işlemin yapılması gerekli hale gelmiştir; hem de 
hiç vakit kaybetmeden.» 
Yedi Gün Dergisi böyle söylüyor. 

Bu metindeki... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Onun da bir 
kuyruk acısı vardır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, rica ediyorum 
efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hep böy
le mi oluyor yani?.. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, Sayın Öztürk, ri
ca ediyorum efendim; sükûnetle takip buyurunuz 
lütfen. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efendim, 
TRT Genel Müdürüne ne için, kaç defa gittiğinizi 
biliyorum. Sayın Sivas Senatörü, biliyorum; açık
larım... (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Senin gibi va
zifesini yapamayanları çıkardığı için kutlamaya gittim. 
Burada konuştuğumu yanlış aksettirenleri şikâyete 
gittim, benim söylediğimi ters anlayanlara, doğrusu 
budur diye, tutanakları götürdüm. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hatibe müdahale hak
kı nereden doğuyor? 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ediyorum efendim. 
Sayın Çelebi, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Öztürk, siz yıllarca burada görevli arka

daşlarımız arasında görev yaptınız. Kürsüden konu
şan bir arkadaşımıza müdahale usulümüzün olup 
olmadığını bilmiyor musunuz? Rica ediyorum efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne için gittiği
mi söyledim Sayın Başkan. Ters anlayıp da, ters an
lattıklarını ispat etmek için gittim. 

BAŞKAN — Ama, müdahale ediyorsunuz yeri
nizden. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Çelebi, 
senin gibi yetersiz insanları... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale 
ediyorsunuz yerinizden. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — «Açıklarım, 
söylerim» dedi, onun üzerine ben de anlatmak mec
buriyetinde kaldım efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, sizin mü
dahaleniz karşı müdahaleyi davet ediyor ve müza
kere çığîrından çıkıyor. 

Buyurunuz Sayın Çelebi. Lütfen Genel Kurula 
hitap buyurunuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bendenize «yetersiz» diyen senatör, Sivas'ta 
başka bir Öztürk'ün «Yazısını ben yazdım, birinci
liği ben kazandım.» diye 15 gün gezmiş adamdır. 
Onları burada söylemez. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, lütfen Genel Kurula 
hitap ediniz efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Cum
huriyet Gazetesinin koileksiyonları şahittir. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, lütfen kişisel söz at
malara cevap vermeyiniz ve konuşmanızı tabiî sey
rinde devam ettiriniz ve bitiriniz efendim. Buyuru
nuz, 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efen
dim, Yedi Gün Dergisinden arz ettiğim bu metinde
ki, «Üstelik Genel Müdürün getiriliş biçimi, hiç de 
alışılmış usullerle olmamıştır.» ifadesinin altını çizi
yorum. Hangi usullerle olmuştur şu halde?... Bu so
runun cevabını, kendisini o Genel Müdürlüğe geti
ren Hükümetin bir üyesi Sayın Orhan Birgit, Yüce 
Senatonun kürsüsünden, 14 Mart 1974 tarihinde, 12 
nci Birleşimde samimî olarak vermiştir. Sayın Bir
git, Sayın Raif Eriş'e cevap verirken, şöyle demiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sataşma var 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum. El
bette elbette efendim, herşey usulü içinde olur Sa
yın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O halde mü
saade edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, kürsüde ha
tip varken olur mu efendim?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sataşma var
dır efendim, konuşmalarından sonra söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Öztürk, sataşma var ise onu belirterek Sa

yın hatibin konuşmasından sonra söz istersiniz, usu
lü içinde size söz veririz. 

Sayın Çelebi, buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efen
dim, 12 nci Birleşimde Sayın Eriş'e, Sayın Birgit şu 
cevabı veriyor : «Hükümet buraya herhangi bir ata
ma yaparken sübjektif kıstaslarla hareket etmemiş
tir. Genel Müdür olarak seçtiği ve atayacağı, yasalar 
bakımından durumunu arkadaşımın söylediği gibi, 
açık yürekle kabul ediyorum; kanun kuvvetindeki 
bir kararname ile düzeltmiştir.» Ben söylemiyorum.. 
Yani kişiye özel kanun çıkartmıştır; yani bile bile 
ve kasten çıkartmıştır. Daha başka örnek istiyorsa
nız, derhal başka vesika gösterelim, ki aslında Sa
yın İsmail Cem tpekçi'nin TRT'nin Genel Müdürlü
ğüne atandığı Hükümet sözcüsü tarafından resmen 
açıklandığı gün, ortada hukuken geçerli bir kararna
me yoktu. Açıklama, ayın İ4'ünde yapılmıştır, Ka
rarname, Resmî Gazetede 15'inde yayınlanmıştır. Pe
şinen atanma yapılmış, bir genç adama ümit bağlan
mış, sonra engeller görülmüş, islim arkadan gelsin 
hesabiyle, bu atama bu şekilde gerçekleştirilraişt=r. 
Bu, TRT'nin arşivinde, benim dosyamda, belgelerle 
sabit olan husustur. Vaktinizi almamak için okumu
yorum. 

Sayın Birgit devam ediyor : «... Bir şahsın niteli
ği, herhangi bir devlet görevine getirilmekte yeterli 
ise...» Buradan devam buyuruyor; «... kanunların 
verdiği hizmet süresi aksaklıkları, o niteliği engelle
yecek hükümler olarak yasalarımızda kalmayacak
tır...» diyor. «... Böyle yapmaya devam edeceğiz,» 
diyor; fakat bugüne kadar da 7 aylık, 9 aylık ikti
darları döneminde, bir başka örnek getirmiş bulun
muyor. O kadar sübjektif bu tasarruf... Bir tane da
ha getirmiş olsa diyeceğim ki... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 12 
Sayılı Kararname çıktı, gereği kalmadı. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Görece
ğiz, göreceğiz. Gelecek göreceğiz. 

Sayın senatörler; 
Lütfettiğiniz imkândan yararlanarak TRT'nin 

içine itildiği durumu, bazı örneklerle anlatmaya çalış
tım. Daha fazlası, araştırma önergeleri kabul edilir 
ve araştırma yapılırsa, TRT Yönetim Kurulu tuta
naklarından öğrenilecektir. Kurul üyeleri yayınları 
nasıl görmüşlerdir, hangi terminolojiyi kullanmışlar

dır. hangi yayınlar için kullanmışlardır, özellikle son 
dört toplantıda hangi üye ne demiştir?... Bütün bun
lar TRT'nin mühürlenmiş, saklanması gereken bant
larında vardır. 

Sözlerimi tamamlarken, Türk Ordusunun, yakın 
zamanlarda kendi disiplinini bozan yüzlerce assu-
baymı saf dışı ettiğini hatırlatmak isterim. 

Bir Genel Müdür 26 Ocak 1975 günü Radyo -
Televizyonda yayınlattırdığı demeciyle siyasî parti
lere, Parlamentoya karşı kampanya açmıştır. Yakın 
tarihimizin cephe radyosunu hatırlatır şekilde, rad
yo ve televizyonu kendi propagandası için kullan
mıştır. Bunu yapmakta hakkı olmadığını, bunu TRT 
personelinin dahi doğru bulmadığını yine buradaki 
belgelerle okumak mümkündür. 

Partileri ve Parlamentoyu halka şikâyet cüretin
de bulunmuş, «Halk mahkemeleri» imajını yarata
cak bir ifadeyle halka hitap etmiştir. Bunun anlamı; 
en asgarisinden kamu düzeninin bozulmasıdır. Böy
le bir durumda bu hareket için zamansız ve zararlı 
demek yetmiyor, tereddüte düşmek yetmiyor; gere
ğini yapmak, hukuksuzluğu önlemek, TRT'yi ana
yasal fonksiyonuna kavuşturmak, Devlet ve mille
tin huzurunun emrine vermek gerekiyor. TRT, ancak 
bu seküde parti çekişmelerinin konusu olmaktan kur
tulabilir. TRT personeli ancak bu yolla huzur bula
bilir. Takdir tabiî Yüce Senatonundur. 

Elimde bulunan başka belgeleri, başka haberle
ri arz etmek istemiyorum, vaktinizi çok aldım; ama 
öğrenmek isliyorum : Sayın Sadettin Bilgiç Demok
ratik Part'nin Genel Başkanvekili midir?... Bu soru
yu kürsüde bırakarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan. 
sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, size sataşma üzerine 
söz vereceğim. Ancak, bununla alâkalı zabıtları ri
ca ettim: 10 - 15 dakikaya kadar gelecek, sizin sa
taşma üzerine söz alıp, konuşma hakkınız mahfuz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Mahfuz efendim, rica ederim. Si
zin söz hakkinizi mahfuz bulundurarak, biraz tehir 
ederek, şimdi müzakerelerin akışına devam edelim; 
zabıtlar geldiği zaman size söz vereceğim. 

Sayın özmumcu... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup adı-

İ na söz istemiştik. 
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BAŞKAN — İstenmedi efendim; kim istedi efen
dim?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yazılı efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, gönderilen yazı, si
zin grup adına söz söylemeye yetkili olduğunuza mü
tedairdir. Söz talebiniz gelmedi. 

Söz mü istiyorsunuz efendim?... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nejat Sarlıcalı, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. 
Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Avukatını

zı dinlediniz, biraz da bizi dinleyin tenevvür edersi
niz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bulunduğunuz 
yerden konuşmayınız. Buyurunuz Sayın Sarlıcalı. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına... 
BAŞKAN — Pardon Sayın Sarlıcalı, bir dakika

nızı rica edeyim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 

(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
size saygılarımı sunduktan sonra, Sayın Mehmet 
Ünaldı'yı dinleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı bir dakikanızı rica 
edeyim efendim. Buyurunuz Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz verdiniz. Sayın arka
daşımız konuşduktan sonra usul hakkında bendeniz 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında... Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Sarlıcalı. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 

(Devamla) — Sayın arkadaşlar; 
Benden önce Türkiye Radyo Televizyon Kuru

munun içinde yıllarca hizmet vermiş, görev vermiş, 
yetkili ve bugün Cumhurbaşkanlığınca Seçilmiş Üye 
olarak Cumhuriyet Senatosunda bulunan arkadaşımız 
Çelebi'nin konuşmasını ilgi ile takip ettik. 

Bu konuşmanın son kısmında bir müdahalem ol
du. Bunu aydınlığa çıkarmak bakımından bir nok
tayı zabıtlara geçirdikten sonra, konuşmamın esası
na geçeceğim. 

Geçen oturumun tutanağının 123 ncü sahifesin
den itibaren aynen okuyorum : 

. [BAŞKAN — Sayın Çelebi bir önerge var. O 
önergeyi oylamak zorundayım. Aksi takdirde beş 
dakika sonra sözünüzü kesmek zorunda kalacağım.] 

Bu arada Sırrı Atalay'ın müdahalesi oldu ve on
dan sonra : 

I [NEJAT SARLICALI — Oylamaya geçmeden 
i önce yoklama talep ediyoruz, beş kişiyiz. 

BAŞKAN — E... Bağırmadan da söyleyebilirsiniz. 
Tabiî Tüzüğe... «A. P. sıralarından gürültüler» Mü
saade buyurun efendim, rica ederim. Tüzüğe uygun 

I talepler yerine getirilir. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Önergeyi geri

ye aldık. 
I BAŞKAN — Ama beş dakika sonra bitirmem 

gerekir. («A. P. sıralarından, »ama Çelebi'nin konuş
ması için karar aldık.» sesleri)» 

Çelebi'nin konuşmasının bitimine kadar... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan, 
bitti artık, pazarlık yok. 

BAŞKAN — Evet, peki efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, hatip konuşmasını bitirsin ondan sonra... 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, siz oturun, çoğunluk 

olursa tekrar çağırırım. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Tüzüğümüze göre, beş sayın üye ayağa kalkmak 
suretiyle yoklama talep etmişlerdir. Yoklama yapıla
caktır efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — İsmi okunan, okunmayan üye var 

mı, yok mu?.. Yok. [dendi] oturum kapandı. 
Burada Sayın Ünaldı'nın... 

i KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Saat 19,00'a geli
yordu. 

I C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Ama beş dakika sonra bitirmek zorun
dayım. Ama ben o zaman... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı... 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Saat 19,00'a geliyor idiyse, ve Sayın 
Çelebi'nin konuşması da sonuna gelmiş idiyse, o tak
dirde Sayın Çelebi'nin konuşmasının bitimine kadar 
Cumhuriyet Senatosundan bir karar alınmamış de
mektir. Zabıtlar bunu böylece tespit etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, müsaade buyurunuz 
efendim, lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Bunu böylece tescil ettikten sonra esa-

I sa geçiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Sarlıcah, müsaade buyurunuz 
efendim. 

Sayın Sarlıcah, biraz evvel yerinizden heyecanlı 
ifadelerle, bendenize sıra sınırlaması konusunda iti
razda bulundunuz. Bendeniz de size zabıtları okuya
rak cevap vermeye çalıştım. Ancak, zannediyorum 
Yüce Senatonun gürültüleri arasında, belki hakikat 
tam belirmemiştir diye, zaptın sizin okumadığınız sa
tırlarını şimdi bendeniz okuyorum: 

[«ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bir da
kika Sayın Başkan, önergemi izah edeyim. Bazı hal
lerde Yüce Senatonun tenevvür edebilmesi için; bu 
Senato tarihimizde olmuştur, üyenin konuşmasının 
uzatılmasına karar verilebilir. Biz bu mevzuda; uz
man bir üyedir. TRT'den gelmiş bir Senatördür, bi
zi tenevvür etmesini istiyoruz. Burada 4 celseden 
beri... 

BAŞKAN — Yalnız Çelebi'nin konuşmasının uza
tılması... (A. P. sıralarından «Yalnız onun» sesleri.) 
Evet, oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Bu nedenle...»] 
Şimdi... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü-

sade buyurunuz Sayın Atalay. 
Sayın üyeler; 
Bütün bu işlemler, 5 üyenin yoklama istemesin

den evvel ve çoğunluğun olmadığının tespitinden ev
vel cereyan ettiği için, o ana kadar cereyan etmiş 
olan bütün işlemler Genel Kurul kararıdır ve Baş
kanlar Genel Kurullarını sadece saygıyle uygularlar, 
ona itaat ederler, ittiba ederler ve başka bir şey yapa
mazlar. Bendeniz de onu yaptım. 

Buyurunuz Sayın Sarlıcah. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Sayın Başkan; 

Genellikle TRT konusu, aylarca ve bir seneyi aş
kın bir süre içinde hiç dile getirilmedi. Nihayet büt
çe müzakerelerinde, hem komisyonda, hem de Ge
nel Kurulda TRT İdaresine yapılan ağır hücumlar
dan sonra hareketlendi, alevlendi. Aslında TRT Genel 
Müdürünün, Bütçe Komisyonunda ve Cumhuriyet 
Senatosunda ve ondan önceki gündem dışı konuşma
larda TRT'ye ve onun şahsına yapılmış olan hücum
ları en tabiî hakkı olarak karşılamak durumunda olan 

TRT Genel Müdürünün, bilinen demecinden çok çok 
önce başlamıştır. 

TRT konusu, Kıbrıs olaylarında zamanın Başba
kanı iie parti liderlerinin sık sık ekranda görülmüş 
olmaları sonucunda millete, vatandaşa bunlar arasın
da bir mukayese yapmak imkânı verildikten sonra 
başladı. (C. H. P. sıralarından «Brvo» sesleri.) Bu 
sözlerimi; zamanın Başbakanının sık sık ekranlarda 
görülmesinden sonra demiyorum, onunla birlikte, 
gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarında, 
gerekse sair konuşmalarda diğer parti liderleriyle ay
nı zamanda ve aynı gösterilerde ve aynı gecelerde yan 
yana görülmüş olmasının sonucunda, milletin yapmış 
olduğu bir mukayese ile varmış olduğu bir sonuçtan 
doğmuştur. Bunun başı budur, bunun kökü budur, 
bu böyle devanı edip gelmiştir ve sonunda TRT Ge
nel Müdürü hedef alınmıştır. 

Şimdi, Sayın Çelebi'nin geçen oturumda bir defa 
konuşup, bu oturumda tekrar ettiği ve ardından da 
ekleyerek birbuçuk - iki saati aşkın beyanatının son 
3/4'ündeki kısmına temas etmeyi yararlı görmüyorum. 

TRT'nin iç harcamaları, TRT'nin iç bütçesi, TRT' 
nin iç yönetimi, sözleşmeli personel, daimî personel 
konuları bir bütçe müzakereleri sırasında bir hesap
laşma içerisinde dile getirilebilir, rahatlıkla ifade edi
lebilir ve rahatlıkla Senato araştırması istenebilir ve 
istenmiştir ve bütün bunlar didik didik edilir. Bun
lar Meçisin en tabiî haklarıdır. Ama biz burada 11 
sayılı Kararname doîayısıyle TRT Genel Müdürünün 
üzerine yığılmış ve hedef olarak onun kişiliğini ele 
almışızdır. Nitekim, Sayın Hüsamettin Çelebi uzun 
süren konuşma süresi içinde yalnız TRT Genel Mü
dürlüğünün kişiliği üzerinde kalmakla, asıl maksadın, 
11 sayılı Kararnamenin Anayasaya uygun olup olma
dığı, Yetki Kanununa uygun olup olmadığı ve Sa
yın Komisyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bir 
siyasî tercih meselesi olduğu ve doîayısıyle bir İsmail 
Cem İpekçi konusu olduğu bu suretle artık ayan - be
yan meydana çıkmıştır. Binaenaleyh, bundan sonra 
«11 sayılı Kararnamenin yetkisi dahiline girer. Ana
yasaya göre buna imkân yoktur.» tarzında hukukî 
cambazlıklara bence hiç mahal yoktur, kartlarımızı 
açık oynayalım. Nitekim bunu Sayın Çelebi yapmış
tır. 

Şimdi Çelebi, geçen oturumda ve bu oturumda 
yapmış olduğu konuşmaya girerken, esas itibariyle 
1973 TRT yayın programı ile 1974 yayın programım 
ele almış; 1974 yayın programının İsmail Cem tara
fından hazırlandığını ve bu çalışması içerisinde 1973 
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programına dahil edilen birçok ilkelerin bizzat İs
mail Cem tarafından cımbızla programın içerisinden 
çıkarılmaya çalışıldığını ifade etmiştir. Bunu ifade 
ederken, hiç şüphe etmiyorum, son derece ağır it
hamlarda bulunmuştum. Genellikle kamu oluşturma
sı, genellikle haberlerde ve gençliğe ait yayınlarda ba
zı maksatlı cümlelerin, maksatlı olarak çıkarılmış ol
ması, gibi, Devlet ihanetine kadar varan bir eylem 
içerisinde TRT Genel Müdürünü göstermekten çe
kinmemiştir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ya
lan mı?... Yalan de, vesikalarla ispat edelim? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyeceksiniz 
efendim, rica ediyorum Saym Âdemoğlu, rica edi
yorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Sayın Âdemoğlu, çok rica ediyorum. 

BAŞKAN — Siz lütfen Genel Kurula hitap bu
yurun efendim. Ben ikazımı yapıyorum Sayın Sar-
lıcah, buyurunuz efendim. (C. Senatosu Bolu Üyesi 
Alâeddin Yılmaztürk'ün anlaşılmayan bir müdaha
lesi.) 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Sayın Yılmaztürk, siz müdahale et
meyin, geçen hafta TRT kamerasında yerleştiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sarlıcah... 
İ. CENAP EGE (Aydın) — Koro halinde kendi

leri müdahale ediyorlar. 
BAŞKAN — Lütfen Sarlıcalı, lütfen bu şekilde 

kişisel konuşmalara imkân vermeyiniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Ama efendim, rica ediyorum siz de 
müdahale edenlere gereken ikazımzı yapınız. 

BAŞKAN — Evet, evet ben de müdahale ediyo
rum; ama söz ağızdan çıkmış oluyor Sayın Sarlıcalı. 
Siz lütfen Genel Kurula hitap buyurun. 

Arkadaşlarımdan da rica. ediyorum. Saym Yıl
maztürk, bilhassa efendim, oturduğunuz yerden mü
dahale etme diye bir usulümüz yoktur. 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Kendileri koro ha
linde müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ege. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Şimdi bu konuyu da araştırdım ve Sa
ym Çelebi'nin ele aldığı TRT 1973 yılı Genel Prog
ram Planını, 1974 yılı Genel Program Planını ve ay
rıca Sayın Çelebi'nin bahsetmediği 1975 yayın Prog
ramım buldum. Bir taraftan da, Saym Çelebi'nin ge
çen oturumdaki konuşmalarını içerleyen tutanağı eli-
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me aldsm ve bunları kısa bir müddet içerisinde kar
şılaştırdım. 

Sayın Çelebi, TRT'nin 1973 Yayın Programında 
bulunup da, 1974'de çıkarıldığını bahsettiği evvelâ 
iki cümleyi şöylece ifade etmiştir : «Kişiler sadece 
Anayasal hak ve hürriyetlerinin bulunduğu gerekçe
siyle millî devletin yıkılması, ya da bölünmesi gibi 
sonuçlara varabilecek emellerini gerçekleştirmek için, 
Anayasanın tanıdığı hak ve hürriyetleri vasıta yapa
mazlar.» 

Sayın Çelebi, «bu cümle çıkarılmıştır» diyor. 
1974 Programını açıyorum; bu programın 2 nci 

sayfasındaki ilkeyi aynen okuyorum : «Anayasamız, 
tarih boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri 

s 

için savaşmış olan Türk Ulusunun bütünlüğünü boz
maya ve Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya, ya da 
ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya 
yönelen hürriyet suiistimallerini kesinlikle önlemiştir.» 

Şimdi «çıkarıldı» dedikleri ikinci cümleyi oku
yorum : 

1973'de var olan; «Devletlerin ve rejimlerin ken
di varlıklarına kastedecek teşebbüsleri himaye et
tikleri bütün tarih boyunca esasen görülmemiştir. 
Milletlerarası modern hukuk da böyle bir himayeyi 
tanımamıştır.» 

«Bu cümle de çıkarılmıştır.» buyurdular. Hayır 
arkadaşlar: bu cümle de çıkarılmamıştır. Çünkü 
1973 Programı 44 sayfadır. 1974 Programı 113 say
fadır. 1973'ün bazı sayfalarında yer almış olan ilke
ler, 1974 Programının aynı sayfalarında değil, daha 
ileriki sayfalarda, daha da teferruatı ile anlaşılır ve 
aydınlık biçimde yer almıştır. îşte nitekim.... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O zaman yalan 
söylemişler, hepsini okumamışlar. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk, rica edi
yorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
böyle tahrif olur mu?.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Öztürk, kendi 
Grupunuzun sözcüsü konuşuyor Sayın Öztürk, rica 
ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
l (Devamla) — İşte nitekim, aynen okuyorum. 1974 

Programının 3 ncü sayfasından aynen okuyorum; iç 
barış konusunda, «Yurtdaşlar Yönünden İç Barışın 
Şartları» başlığı altında 3 ncü sayfada aynen şu ilke 
yer almıştır : 

«İç barış konusunda sahip oldukları temel hak 
j ve hürriyetleri kullanırken, yurttaşların da Özellikle 
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ve titizlikle gözönünde bulundurmaları gerekli hu
suslar vardır. Yurttaşlar, her şeyden önce Türkiye 
Cumhuriyetinin bir millî devlet olduğunu her za
man, her eylemlerinde dikkate alacaklardır. Kişi, 
temel hak ve hürriyetlerimi kullanıyorum, diyerek, 
(Dikkat buyurun arkadaşlar) kişi, temel hak ve hür
riyetlerimi kullanıyorum, diyerek, bu hak ve hürri
yetlerin ortadan kaldırılması sonucuna varacak olan 
eylemlerin veya Ulusal Devlet fikrinin tamamen ya
bancısı akımların propagandacısı olamaz.» 

İşte, Sayın Çelebi'nin «çıktı» dediği cümle, aynen 
1974 programının dördüncü sayfasında bu suretle 
yer almıştır. Okumaya devam ediyorum : 

«Yıkıcılığın Karşısında» başlıklı bölümden çıkar
tılan bazı cümleler diyor Sayın Çelebi ve tırnak için
de şunu söylüyor : 

«Anayasal Devlet Organı olarak milletin haber 
alma hak ve ihtiyacına cevap vermek durumunda 
olan TRT'nin yayınlarında hiçbir gerçek milletten 
saklanamaz. Ancak, kitle haberleşme aracında ger
çeklerin kitleleri tahrik amacıyle kullanılması da 
savunulamaz.» 

Muhterem arkadaşlar; 
1974 programının 25 nci sayfasını açıyorum; «Bu 

cümle çıkarıldı» diyen Sayın Çelebi'ye, şu cümleyi 
aynen okuyarak bu programdan çıkarılmadığını hu
zurunuzda ifade etmek isterim. Haber yayınları ko
nusunda bakın ne diyor : 

«Yurt ve dünya olaylarının gerçeğe uygun olarak 
verilmesini sağlamak, ancak, karamsarlığa, yanlış 
anlamaya götürülebilecek ve toplumu tahrik edebile
cek haberlere yer vermemek.» 

1974'te, bu ilke de işte çıkarılmamış demek ki. 
Şimdi, tutanağı birlikte okumaya devam edelim : 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — İşte, ria
yet etmedi ona. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ekrandan 
çıkarılmış, ekrandan çıkarılmış. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ege, rica 
ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onlar ya
pıyor ama... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim; siz tavzihe 
mezun değilsiniz oradan, rica ederim, herkes için 
söylüyorum Sayın Ege. 

Buyurunuz Sayın Sarlıcalı. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 

(Devamla) — A. P. sıralarından bazı beğeni sesleri 
geldikten sonra; sayın konuşmacı, 117 nci tutanak 

sayfasında «Millî Devlet» fikrine gelince, bu cümle
nin de çıkarıldığını beyan etmişlerdir. «Millî Devlet 
fikrine yabancı, milletimizin akılcı, bilimsel yoldan 
gelişmesini önleyici, iç barışı bozucu, Türk Milletinin 
çağdaş dünyadaki milletler ailesi içinde eşit haklara 
sahip, şerefli ve etkili yerini inkâr edici hiçbir gö
rüş, eylem ve akım Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu yayınlarında yer alamaz.» 

«Bu cümle de çıkarılmıştır» dediler. Hayır, bu 
cümle de çıkartılmamıştır sayın senatörler. 

İşte, 1974 Programının 8 nci sayfasını okuyorum : 
«Eğitim yayınlarında amaç : 

Türk millî eğitimin temel görüş ve ilkelerine uya
rak yurttaşların insan haklarına dayanan millî, de
mokratik, lâik, sosyal cumhuriyete, Türk Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne bağlılığını güç
lendirmek, millî şuur etrafında toplanmalarına ve 
Atatürk inkjlâbınm Türk toplumunun çağdaş uy
garlık düzeyine erişmesini öngören dünya görüşünü 
yerleştirip geliştirmek, kişilerin kendine, milletine ve 
insanlığa yararlı yurttaşlar haline gelmelerine yar
dımcı olmaktır.» 

Sayın arkadaşlar; 
Bu araştırmalara, bu tutanakta «çıkarılmıştır» de

nen cümlelerin sonuna kadar devam etmek duru
mundayız. Her biri, ayrı ayrı 1974 programının de
ğişik bölümlerinde ana ilkeler sırasında yerlerini al
mışlardır. Nitekim, Sayın Çelebi'nin «çıkarıldı» de
diği, «Devletin sosyal niteliği, Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşlarının tümü için mutluluk ve insan haysiye
tine yaraşır bir yaşama seviyesi sağlanmasını öngör
mektedir. Bu niteliğin tüm gerekleriyle bütün vatan
daşlar için anlam ifade edebilmesini sağlamak yo
lunda anayasal esaslar içinde teşvikçi olunmalı, millî 
hayatın güçlenerek devamını sağlayacak yeniden dü
zenleme, reform çalışmalarının geniş kitlelerce ko
laylıkla benimsenmesini sağlayacak bir anlayışın yay
gınlaşması da yayınlarda dikkatle gözönünde tutul
malıdır.» Bu da çıkartılmış... Hayır arkadaşlar; bu 
cümle de çıkartılmamış ve 1974 Programının beşinci 
sayfasında aynen şöyle ifadesini bulmuştur : 

«Atatürk'ün ülkü ve ilkeleri...» 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Atla 
mış canım, atlamış ne yapalım... 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, rica ediyorum 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SALICALI 
(Devamla) — «Atatürk'ün ülkü ve ilkeleri» Prog
ram 1974, sayfa beş. 
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«Bundan 50 yıl önce başka milletlerin tutsağı ol
mayı tarihî varlığı gereği reddeden Türk Ulusu, si
yasî, ekonomik ve kültürel anlamda ulusal bağım
sızlık ülküsüne yönelen bir Kurtuluş Savaşı vermiş
tir. Bu savaş, bütün ulusal ve insanî değerler koru
narak zafere ulaştırılmıştır. Anayasamız bu zaferin 
tüm mutlu sonuçlarının korunmasını emretmektedir. 
Anayasamız, Kurtuluş Savaşını kazandıktan sonra 
ulusun çağdaşlaşmasını önleyen her türlü dogmatik 
saplantıyı yıkma savaşma giren Atatürk'ün ülkü ve 
ilkelerine bağlılığını öngörmektedir. Atatürk'ün ülkü 
ve ilkelerine bağlılık, her şeyden önce milliyetçiliği 
gerektirir.» (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Yalnız toprak üstündeki değil, toprak altındaki 
milliyetçiliği de gerektirir, öz milliyetçiliği gerektirir; 
lâfta değil, anlamda milliyetçiliği gerektirir. Onun 
için, işte Atatürk ilkeleriyle ve milliyetçilik ilkeleriyle 
çıkarılmış denen cümle de, bu suretle 1974 Progra
mında aynen yerini almıştır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi, altı tane örnek vermiş olduğu için sayın 

konuşmacı, biz de ancak altı tane örnek aldık. 

Acaba 1974 Programında; Sayın İsmail Cem ta
rafından kaleme alınan 1974 Programında çıkarılma
yan başka daha neler var. Müsaade ederseniz, onları 
da size okuyayım. 

Programın 17 nci sayfasında «Moral Eğitimi» 
bölümünde; «Bu yayınlarda aşağıdaki hususlar dik
kate alınmalıdır» diyerek şu ilkeler konulmuştur : 

«Anayasanın din ve vicdan hürriyeti anlayışı ge
reğince, millî bütünlük için bir şart olan lâik dünya 
görüşü, İslâm Dininin akıl ile inanç uyuşumu, hak, 
sevgi ve hoşgörü esasları ile İslârniyetin toplumsal 
yapıdaki birleştirici özünü açıklamak.» 

Ayrıca; «Akla tanıdığı büyük önem nedeniyle üs
tün bir din olan îslâmiyeîte ahlâka ve bizatihi İslâm 
Dinine aykırı olan hurafe ve batıl inançlara yer ve
rilmediğini açıklamak.» 

Sayın konuşmacı bunların çıkarılmadığını ifade 
buyurmadılar. 

Ayrıca; 19 ncu sayfada köy yayınlarında köylü 
ve çiftçilere toplum kalkınması yöntemlerini benim
setmek, mevcut iş gücünden arta kalan zamanını baş
ka dallarda değerlendirmesine yardımcı olmak, kö
yün sosyal ve ekonomik gelişmesinde köylünün ken
di sorunlarını gene kendisinin çözmesine yardımcı ol
mak, Türk köylüsünün çağdaş uygarlığa erişmede oy
nadığı önemli rolü belirtmek, öz kültürüne olan inan

cını ve geleceğe olan güven duygusunu güçlendirmek 
ve onun, (Türk köylüsünün) toprağa bağlanmasına 
yardımcı olmak. «Ve Türk köylüsünün toprağa bağ
lanmasına yardımcı olmak TRT nin genel görevleri 
ve ilkeleri arasına İsmail Cem tarafından sokulmuş
tur, ya da çıkarılmamıştır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Ayrıca, köylü yurttaşları vatan sevgisi ve millî 
bütünlük konusunda bilinçlendirmek, kişisel ve top
lumsal davranışları bu yönde geliştirmek... İşte kor
kulan budur. İşte, köylü vatandaşın bilinçlenmesi, 
toprak istemesi, topluca kalkınması ve böylece mem
leket meselelerine bütün gücüyle girerek, kendi oyu
nun sahibi olması; işte asıl TRTnin, sevimsizdir diye 
ondan şikâyet edenlerin asıl çekindikleri noktalar iş
te budur. Ama, bunlar, İsmail Cem tarafından 1974 
Programında muhafaza edilmiştir ve ilâve edilmiştir; 
«Köylü ve çiftçilerimizin günlük yaşamlarına giren 
tüm sorunları kavrayabilmeleri için, belirli bir ahlâk 
anlayışına yöneltilmelerine, özgürlük, demokrasi, in
san haysiyeti, vazife, hak ve şuuru ve sorumluluk 
kavramları üzerinde bilinçlenmelerine yardımcı ol
mak.» 

Sayın üyeler, 
Kadın haklan konusunda geçen oturumda, ondan 

önceki oturumlarda konuşmacılar ve bu oturumda 
tekrar Sayın Çelebi, ağır, çok ağır bir ithamda bu
lundular ve Türk Kadınlar Birliğinin mektubunu bu
rada okudular ve bunu esas aldılar. 

Bakın, TRT 1974 Programının 20 nci maddesin
de «Kadın Yayınları» konusunda şunları söylüyor; 
«Cumhuriyetin Türk kadınına kazandırdığı değer, 
hak ve özgürlükleri belirtmek.» 

Adı geçen; Türk kadınına siyasal hakları veril
meli mi, verilmemeli mi münakaşası edildi, konu 
bu değildi. Eğer konu bu olsaydı, elbette ki Atatürk 
ilkelerine aykırı olarak, Atatürk'ün Türk kadınına 
tanımış olduğu en basit hakkı münakaşa ediyor tar
zında, hep birlikte TRT'ye ağır ithamlarda buluna
bilirdik. Türk kadınının hakları değil, Türk kadını 
ekonomik hayatta, sosyal bünyemiz içerisinde çalı
şırsa mı yararlı olur, çalışmazsa mı yararlı olur?» 
Tamamen emek, ekonomik bir mevzuu. Bu tartışıldı 
ve bu tartışmada Atatürk'ün Türk kadınına tanımış 
olduğu haklar bir kez daha 19 milyon insanın gözleri 
önünde tekrarlandı. 

O itibarla, Türk Kadınlar Birliğinin şu veya bu 
sebeple o toplantıya davet edilmemiş olması, Ata
türk'ün Türk kadınlarına tanımış olduğu hakkın 
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TRT tarafından münakaşa edilmekte bulunduğu an
lamına asla gelmez, gelemez. Çünkü, 1974 Progra
mının 20 nci maddesi aynen diyor ki; 

«1. Cumhuriyetin Türk kadınına kazandırdığı 
değer, hak ve özgürlükleri belirtmek. 

2. Kadının, aile ve toplum içindeki görevlerini 
tam olarak başarabilmesi için, hak ve sorumlulukla
rın bilincine varmasına yardımcı olmak. 

3. Kadının, sosyal ve kültürel konulara karşı il
gisinin artmasına, genel kültürünün gelişmesine ve 
daha geniş bir dünya görüşü kazanmasına yardımcı 
olmak.» 

îşte arkadaşlar, Türk kadını ile ilgili bir sayfanın 
içerisinden aldığım bir pasaj budur ve bu, Türk kadı
nının TRT'nin yayınları içinde ne derece önemle de
ğerlendirildiğinin ispatıdır, ifadesidir. 

Yine 1974 programının 6 ncı sayfasında TRT ya
yın essaları saptanırken, aynen şöyle söylenmiştir: 

«1. Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde 
Anayasanın özüne ve sözüne bütünüyle bağlı olmak, 

2. însan haklarına dayanan millî demokratik, 
layik ve sosyal cumhuriyete, Türk Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğüne bağlılığını güçlendirmek, 

3. Atatürk devrimlerinin Türk toplumunun çağ
daş uygarlık düzeyine erişmesini öngören dünya görü
şünü yerleştirmek ve geliştirmek, 

4. Millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini ve 
millî gelenekleri gözetmek, 

5. Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevinde 
Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkeleri
ne uymak.» 

Sayın senatörler; 
1974 programında çıkarılmayan bu ilkelere, TRT 

yayınlarında, büyük bir titizlik ve dikkat gösterilme
si, 1974 programında ve ismail Cem'in Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olduğu devrede, ay
nen hedef olarak verilmiştir. 

Şimdi, 1975 programını eîe alalım ve 1975 prog
ramında acaba hangi ilkelerin hedef olarak gösteril
diğini tespit edelim. 

1975 programının, radyo - televizyon yayınla
rının amaç ve ilkeleri. Aynen okuyorum: 

«Radyo - televizyon yayınlarının amacı, toplu
mun gerçekte karmaşık ve bir bütünü oluşturan eko
nomik, sosyal ve kültürel sorunlarını, Atatürk'ün 
çağdaş uygarlık düzeyi olarak gösterdiği ereğin gerek
lerine uygun bir yolda ve yönde layik ve hamleci bir 
anlayışla işleyerek, Türk toplumuna, doğru, taraf
sız, sürekli ve çabuk haber vermek, sürekli eğitimi 

sağlamak, halkın eğilimlerini yansıtmak, toplumsal 
çalışmaları kitlelere duyurmak ve böylece Türki
ye'nin toplumsal gelişmelerine hizmet etmek.» 

İlkeler aynen şunlar: 
(«Atatürk ilkelerinin ışığında, Türk toplumunun 

gelişmesine uygun olarak çeşitli müzik dallarının ge
lişmesini sağlamak ve yozlaştırıcı akımları sınırlamak. 

Ülkemizin, ekonomik ve sosyal konularına eğil
mek ve nüfus çoğunluğunu oluşturan köylünün ve 
tüm çalışanların ekonomik ve toplumsal yaşama ko
şullarının geliştirilmesine yardımcı olmak. 

Demokrasi kavramının ulusça benimsenmesine 
çalışmak. 

Ahlâk kuralları ve inançlar üzerinde, öğretici ve 
uyarıcı yorumlar yapmak. 

Türk tarihinin, ulusal değer ve yapıtlarının ta
nıtılmasını sağlamak. 

Kadın haklarının anlamını belirtmek. Kadınların, 
toplumsal gelişmesine hizmet etmek. 

Türk toplumunun moral ve savunma gücünün 
artırılmasına hizmet etmek.» 

Türk toplumunun moral ve savunma gücünün 
azaltılmasına değil, artırılmasına hizmet etmek. 

Bu ağır ithamları ileriye sürenler, bu esasları 
gözönünde bulundurarak, bunlara göre bir yar
gıya varmış olsalardı elbette ki bu mesele buralara 
kadar gelmeyecekti. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, başka ithamlara da sıra geldi sanıyorum. 

Meselâ; Manisa'daki öğretmen vuruşması konusun
da verilen izahata karşı bazı belgeleri ileriye sürüyo
rum. 

Sayın konuşmacı, tutanağın 121 nci sayfasında, 
Manisa'daki cinnet getiren öğretmen olayını, geçen 
oturumda da, bu oturumda da aynen zabıtlara ge
çirdiler. Filhakika, TRT'nin, 27 Şubat 1975 Per
şembe günkü 17,00 bülteninde, aynen bu tarzda ya
yın yapılmıştır. 

Validen alınmış, savcıdan alınrnış demeçler ve 
beyanlar; onlara istinaden burada tümünü okumak 
istemiyorum; ama ertesi günkü gazetelerde, tarafsız 
basında çıkan haberler üzerine derken, sayın konuş
macı 23,00 haber bülteninde de bu konuda yapılan 
yayını aynı şekilde dile getirmiş olmalıydı. 

Filhakika, 27 Şubat 1975 Perşembe günü radyo
nun 23,00, bülteninde, Manisa'daki olay hakkında şu 
izahat vardır: 

«Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ahmetli bu
cağında bugün bir ilkokul öğretmenim öldüren İb-
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rahim Başaran adındaki öğretmenin aranmasına de
vam ediliyor. TRT muhabirinin bildirdiğine göre, 
güvenlik kuvvetlerince yapılan araştırmada İbrahim 
Başaran'ın annesi de evinde ölü bulundu.» 

Ertesi günkü tarafsız gazetelerin, basının yayını 
beklenmeden yapılan 23,00 haber bülten yayını. 

«Jandarma Komutanlığı yetkilileri İbrahim Ba
şaran'ın kendi annesini de öldürdüğünün sanıldığını 
bildirdiler. 

Manisa Valisi Vefik Kitapçıgil verdiği demeçte, 
İbrahim Başaran'ın meslektaşı Battal Öz'ü öldürmesi
nin ideolojik tartışma sonucu meydana gelmediğini 
söyledi.» 

Bunlar radyoda okundu. 
«Katilin arkadaşlarıyle geçimsiz olduğunu belir

ten Kitapçıgil şöyle dedi: Önce annesini, sonra da öğ
retmen arkadaşını öldürmesi, geri düşünceli ve ba
tıl itikatlara bağlı olan katilin aklî dengesinin bozuk 
olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenin öldürül
mesi olayının, yurdumuzun bazı yerlerinde ortaya çı
kan olaylarla hiçbir bağlantısı yoktur.» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tekzip bu, 
tekzip... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ege, müdahale etme
yiniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Sayın Ege, size cevap vereyim mi, 
vermeyeyim mi diye düşünüyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Valiyle, sav
cılar doğruyu söyler. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sizden de rica edi
yorum. Lütfen... 

Siz lütfen devam buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Bu sabrım bir müddet sonra sona ere
cek. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz lütfen efendim, 
Sayın Sarlıcalı. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — İstirham ediyorum. 

BAŞKAN — Ben ikazlarımı yapıyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sabrı so
na ererse ne yapacak, yani?... 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Sabrım sona ererse, ben de size cevap 
vermek mecburiyetinde kalırım... 

BAKSAN — Lütfen Sayın Sarlıcalı, lütfen... 
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C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Ve oturduğunuz yerden, Başkanlık 
yapmış, Başkanvekilliği yapmış, Bütçe Plan Ko
misyonunda Başkan vekilliği... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zatıâliniz 
saatlerce bağırdınız, orada. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Benim hareketlerime cevap mı veri
yorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saatlerce 
bağırdınız, oturduğunuz yerden... 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
j (Devamla) — Benim hareketlerime cevap mı veriyor

sunuz?... 
BAŞKAN— Sayın Ege... 

I İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kürsüde 
konuşan hatibe müdahale ettiniz, saatlerce. 

I C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Ben hiçbir hatibe değil, hayır; Başka
na ikazda bulundum. Ben kürsüdeki hatibe lâf at
madım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen efendim... 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Siz bu huyunuzdan vazgeçin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, sizden de rica edi
yorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
I (Devamla) — Bu Senatoda huzursuzluğu ve geçimsiz

liği yaratan başlıca mihraklardan birisiniz. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı rica ediyorum. Siz 

lütfen Genel Kurula bitap edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Dinleyemeyecekseniz, sinirlerinize hâ
kim değilseniz, koridora buyurun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, lütfen benim de ikaz
larımı nazarı itibare alınız. O zaman hiçbir yararı 
olmuyor demektir. Sayın Ege, sizden de rica ediyo-

I rum. 
Buyurunuz efendim, devam ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
i (Devamla) Muhterem arkadaşlar; 
I Şimdi, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Sayın Üye 

Hüsamettin Çelebi, TRT yönetiminde yıllarca çalış
mış ve elbette ki, o idarenin içinden bazı bilgileri al
mış bir eleman olarak, burada yalnız ilkeler ve pren
sipler üzerinde kalsa ve meseleyi kişisel sınırlara ka
dar getirmemiş olsaydı, hiç şüphesiz bu konuşmayı 

J büyük bir haklılık içerisinde teslim ederdik; ama o 
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yönetimin içinden geldikten sonra bu kişisel davra
nışlara girmiş olması, ifadelerindeki samimiyet konu
sunda bizi maalesef şüpheye düşürmüştür. 

O itibarla, bu ifadelere, bu ithamlara elbette ki, 
belli ölçüler içerisinde görüşlerimizi, Cumhuriyet 
Senatosundaki tutanakları düzeltmek ve oradaki ifa
deleri geçirmek bakımından yararlı buluyoruz. 

Şimdi, burada arkadaşım ve meselâ haber yayın
ları içinde, propaganda yayınları içerisinde TRT'nin 
bazı propagandalara ve özel propagandalara doğru 
gitmekte olduğunu ifde edince, aklıma birden bire 
Senatoya gelmeden önce İstanbul'da Nejat Eczacıbaşı 
ile şirketlerin halka açılması konusunda ve Eczacıbaşı 
şirketlerini kendi adına propaganda yapar derecede 
yapmış olduğu bir konuşma geldi. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hepi
mizin bildiği, hepimizin... 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Uzun süren bu konuşma elbette ki, 
kendisinin takdir ölçüleri içerisinde bir iki milyon li
rayı tutabilirdi. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kaç Ura al
mış?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — O itibarla, bunları ifade ederken, bi
raz daha geriye dikkatli olmak lâzımdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şimdi bu 
lâf atmak değil, bunlar lâf atmak değil; bizimki 
lâf atmak oluyor değil mi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Efen
dim lütfen müsaade buyurunuz, Başkanlık gereğini 
yapacaktır efendim, rica ederim. 

Buyurunuz efendim. Sayın Sarlıcalı devam bu
yurunuz efendim. Bu Eczacıbaşı ilânı konusundaki 
istihdaf ettiğiniz şahıs kimdir efendim? Lütfeder 
misiniz Sayın Sarlıcalı, Eczacıbaşı reklâmının yapıl
dığını ifade buyurduğunuz... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Çelebi'yi 
söylüyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Tabiî, TRT'nin içindeyken Sayın Çe
lebi idi. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Çelebi, Günseli Özkaya'nın mektubunu oku

dular, ayrıca Fikret Ekinci'nin mektubunu okudular. 
Sanki kendileri ifade etmiyorlar gibi, Yedi Gün Der
gisinde yayınlanan yazıları okudular ve bunlardan ge-
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[ nellikle mânalar çıkardılar. Ben bu kadar derine gir
miyorum. Eğer tarafsız basın, tarafsız yayın, bu 
kürsülere getirilecek ise, o zaman ben de 2 Kasım 
1974 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan bir yazının 
son satırlarını okurum. 

OSMAN SALlHOĞLU (Sakarya) — Çok taraf
sız; o tam tarafsız ya... 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Bakın o yazıda «Kitapları ihbar eden 
sendin, yazıları ihbar eden sendin, telefonları ihbar 
eden sendin, konuşmaları ihbar eden sendin, film
leri ihbar eden sendin, kafalardaki fikirleri bile ih
bar eden sendin.» diye Hasan Pulur'un yazmış oldu
ğu yazı. Bu da bugünkü manzara içerisinde elbette 
değerini bulacaktır. 

Takdirlerinize arz ederim. 
KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Kime yazıyor? 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Cumhuriyet Senatosuna Grupum adı
na saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çelebi, yerinizden 
ifade buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, bendenize açık sataşma var
dır; söz istiyorum. (A. P. sıralarından, «Tabiî, doğ
ru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, sataşma olduğu iddia
nızı Başkanlık tespit etmiştir; ancak, müsaade buyu
runuz daha evvel yerine getireceğimiz işlemler var. 

Sayın Ünaldı, usul hakkında söz istemiştiniz, bu
yurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
ben de tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, usul hakkında mı söz is
tiyorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, 
tutumunuz hakkında. 

BAŞKAN — «Tutum hakkında söz» diye İçtü
zükte bir madde yoktur, her halde usul hakkında is
tiyorsunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak
kında olsun; ama tatbikatta var. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

I çok muhterem arkadaşlarım; 
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İçtüzükler; bilhassa Parlamentoda tatbikat gören 
İçtüzükler, kanun tasarılarının, tekliflerinin ve diîer 
bütün müzakeratın tam ve kâmil manada, hür ve ser
best. ve düzenli bir şekilde yürütülmesini ihtiva eden 
kaideler camiasıdn'. Bu kaideler şayet bazen yanlış 
tatbik edilecek olur ise, bu lalbikat örnek olarak gös
terilir ve bu tatbikat tekerrür eder ise, teamül halini 
alır; yanlış bir teamül halini alır ve bu suretle Tüzük 
hükümleri esas maksat ve manasından sanmış ve mü
zakeratın da tehlikeli ve içinden çıkılmaz bir hale so
kulmasına sebep olunmuş olur. 

Bu itibarla, Tüzüğümüzün 56 ncı ve 61 nci madde
lerinde parti gruplarına ve diğer gruplara süresiz ve 
sırasız söz hakkı tanınması kabul edilmiştir, bu iki 
maddeyle. Ancak, bu iki madde; müzakeratın, bil
hassa kanun teklif ve taşanlarının çok iyi bir şekilde, 
eksiksiz bir şekilde müzakeresini sağlamak için bazı 
hükümler getirmiştir. Parti grupları İver kanunun mü
zakeresinde, tümü üzerinde grup adına söz istemez
ler. Ama bazı mühim kanunların çıkarılması esnasın
da grup adına söz isterler ve gruplarının bütün görü
şünü eksiksiz olarak bu kanunun müzakeresi esnasın
da beyan ve tescil ederler. Bu da, daha ziyade kanun
ların tümü üzerindeki müzakerede cereyan eder ve bu 
müzakereler esnasında grup adına söz olmış elan sa
yın üye grubunun bütün görüşünü; o kanunun tümün
den, hatta şöyle ifade edelim, tepeden tırnağa kadar, 
maddeleri dahil, o kanun hakkında ne söylemek is
tiyorsa, zabıtlara neyi geçirtmek istiyorsa, en geniş 
manada bu hakkın kullanılması için Tüzüğümüzün 
61 nci maddesi ve 56 ncı maddesi bu kaideyi koymuş
tur... 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ancak, bu ya
pılırken başka gruplar söz isterler, birtakım yeni fi
kirler getirir; ondan evvel konuşmuş grup sözcüsü
nün şayet eksik bırakmış olduğu bir nokta varsa, ye
ni fikirler gelmiş onlara cevap vermek, onları tescil 
etmek gerekiryorsa yeniden söz ister, yeniden söz is
ter. 

Ancak; bu söz isteme hakkı, bilhassa sınırsız ve sı
rasız söz isteme hakkı ilânihaye devam edeceği mana
sını taşımaz. Buna ait 56 ncı maddede şöyle bir hü
küm vardır; «Bir parti grupu ikinci kez söz isterse, 
kendinden evvel söz istemiş; fakat bu söz hakkını kul
lanmamış gruplar varsa, onların konuşmasından sonra 
ancak ikinci kez söz hakkını kullanabilir.» 
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Bu demektir ki, bu madde ile gruplara sırasız ve 
süresiz söz hakkı tanındığı halde, bu hak, başka hak
lara tecavüz halini almayacak, başka hakların kulla
nılmasının ketmedilmesine sebebiyet vermeyecek de
mektir. 

Şimdi, grup adına söz söylemek, kanatimce o ka
nunun tümü üzerindeki müzakerelere aittir, madde
ler üzerinde grup adma söz istemek diye bir şey yok
tur. Ancak, bu gibi yanlış tatbikat bundan evvel var
dır, ona istinaden istenmiş olan sözlere, bendeniz de 
gösterilen emsai karşısında söz vermek mecburiyetin
de kalmışımdır ve «Maddeler üzerinde grup adına da 
konuşulabilir.» hükmü teamül halini almıştır. 

Ancak muhterem arkadaşlar; 
Hakların suiistimaline ne kanunlar, ne İçtüzük, ne 

de Yüksek Heyetiniz cevaz vermez. 
Bu itibarla, bir grubun kendi üyesine, eğer konuş

ma sırası gelmiyorsa, ona sıra temin etmek yahut şa
hıs adına yapılan konuşmalar tahdit edilmişse bü tah
didin dışına çıkmak için gruplar, istedikleri zaman, is
tedikleri kadar, istedikleri sayıda grup adına söz ala
mazlar. Bu, şahısları adına söz alan sayın üyelerin söz 
hakkını ketmetmek manasını taşır; hele bir gnap bir 
kere konuşmuşsa, karşısında başka grup konuşmamış-
sa, belki eksik bıraktığı tarafı ikinci defa konuşabilir; 
ama ondan sonrası artık tecviz kabul etmez kanaatin
deyim. Ben, bu maddeleri böyle anlıyorum ve böyle 
tatbik ederim. 

Şimdi, bu gibi Tüzük ve kanunların tatbikatında: 
bilhassa kanunların tatbikatında tatbikatçılara, Türk 
hukuk mevzuatında en güzel tarifi yapan, en güzel 
örneği veren Türk Medenî Kanununun birinci mad
desi aynen şöyle başlıyor : 

«Kanun, lafzıyle veya ruhuyle temas ettiği bütün 
meselelerde meridir.» Bu demektir ki, bir kanunun 
lâfzından başka bir de ruhu vardır, maksadı vardır. 
Ona da dikkat edilmesi mecburiyeti vardır. Hele.. 

DOĞAN BARUTÇIJOĞLU (Manisa) — Ders 
veriyorlar... 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ders vermi
yorum, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Mede
nî Kanunla ne alâkası var; Tüzük müzakeresi mi ya
pıyoruz?.. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ben bir tatbi
katın nasıl yapılacağını tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, lütfen efendim, 
bulunduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. Sayın Ünal-
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di fikirlerini söylüyorlar. Gerekli cevapları biz vere
ceğiz efendim. 

Devam buyurunuz Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — İstirham edi

yorum, beni münakaşaya çekmeyiniz. Tüzüğümüz 
hakkında konuşuyorum, zatî meselelere temas etmiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer, bir kanun maddesinin lâfzında tereddüt var 

ise, müphemiyet var ise, onun maksadına da bakmak 
tatbikatçının vezaifindendir ve bunu yapmak mecbu
riyetindedir. Hatta o madde o kadar işi derine götü
rür ki, şayet kanun tatbikatında lâfzından, ruhundan 
bir şey anlaşılmıyorsa, örf ve âdetler yok ise, hâkim, 
kendisini vâzu kanun yerine koyarak hüküm istar ede
cek. Binaenaleyh, eğer Tüzük tatbikatında bir müphe
miyet var ise, Başkan, bu yolda takdirini kullanmak 
mecburiyetindedir; ki, Tüzük maddeleri bundan son
raki devrelerde yanlış tatbikata sebep olmasın ve bir 
yanlış tatbikatla başkalarının hakkına herhangi bir 
tecavüz vaki olmasın. 

Bu itibarla, engellemek, her grupun muayyen öl
çüler içerisinde, Tüzüğün kendilerine verdiği muayyen 
ölçüler içerisinde hakkıdır; ama ilânihaye kullanılma
sı mümkün olan bir hak değildir. O zaman, demokra
si şüpheye düşer. Bir azınlık grupu veyahut da bir 
sayın üye Tüzüğün bu gibi verdiği hakların devamlı 
şekilde kullanılması suretiyle ekseriyetin kanaatinin 
tecellisine uzun bir müddet mani olabilir. Buna da ne 
Tüzük daha evvel arz ettiğim gibi, ne kanunlar, ne 
de Yüksek Heyetiniz cevaz vermez. Bu hususu zabıt
lara tescil etmek istedim. 

Saygılar sunarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında konuşulur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müsa
ade buyurunuz. 

Sayın üyeler; 
Sayın Ünaldı'nın ifade buyurduğu hususların, be

nim uygulamalarımla bir ilgisi olduğunu zannetmiyo
rum. Şöyle ki, evvelâ grupların, kanunların müzakere
sinde söz alıp konuşmalarını belirleyen 56 ncı madde
nin ilgili bölümlerini arz ediyorum. 

«Söz isteyenler isteyiş sırasına göre kaydedilir ve 
aynı sıra ile konuşurlar. 

Başkan, söz alanların adlarını sırayla Kurula bil
dirir. 

Komisyon veya grup adına söz istendiği takdirde, 
komisyon başkanı veya sözcüsü ile grup başkan ve 
sözcüleri sıraya bağlı değildirler. Ancak bir konu üze
rinde bütün gruplar adına konuşmalar bitmeden, ev
velce konuşmuş olan grup sözcüsüne yeniden söz ve
rilemez.» 

61 nci maddenin son fıkrasını arz ediyorum. 
«Hükümet, komisyon ve gruplar adına yapılan ko

nuşmalarda bu usuller uygulanmaz.» Yani süre tahdi
di uygulanmaz. Onlar, sırasız ve süresiz konuşurlar. 

Bendeniz de, şu âna kadar Cumhuriyet Senatosun
da yapılmış olan uygulamaya devam etmekten başka 
bir şey yapmış değilim. Şöyle ki; gruplar adına hem 
tümü üzerinde söz alınmış, konuşulmuştur; maddeler 
üzerinde söz alınmaz ve konuşulmaz diye herhangi 
bir kayıt da bulunmadığına ve şimdiye kadar bütün 
uygulamaların, Sayın Ünaldı'nın da kendi ifadeleriyle 
zapta geçtiği gibi, kendi uygulamalarının da bu yönde 
olduğuna nazaran, bendeniz İçtüzüğe ve şimdiye ka-
darki uygulamalara aykırı bir harekette bulunmuş de
ğilim. 

Ancak, konuşmanın şu kısmı doğrudur ki, İçtüzük 
hükümleri, müzakerelerin düzenli bir şekilde yürüme
sini ve müzakere edilen konuların sonuçlandırılmasını 
amaçlar. Engellemeye prim veren İçtüzük maddesi 
mümkün değildir, bahis konusu değildir; düşünüle
mez. Obstrüksiyonlar yapılabilir; her grup yapar, her 
parlamenter yapar. Yapılmıştır. İçtüzüğün obstrüksiyo-
na imkân veren, cevaz veren, prim veren istidadından 
değil, açıklarından yararlanarak bunu yaparlar. Şim
diye kadar her kişi, her grup zaman zaman bunu yap
mıştır. 

Başkanın vazifesi, Başkanlığın vazifesi, obstrüksiyo-
na, engellemeye prim vermek değil; elinden geldiği 
kadar, mümkün olduğu kadar buna imkân vermeye
rek, konuşmaları ve müzakereleri bir sonuca ulaştır
maktır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsünün 
konuşmaları ve söz alışı bu nitelikte de değildir ve gö
rülmemiştir. Sayın Çelebi'nin yapmış olduğu konuşma
lar üzerinde, kendi Grupunun görüşlerini yansıtmak 
için söz almış ve konuşmuş bulundular. Yani bir en
gelleme sınırı içine girdiği kanaatinde, mülâhazasında 
değildir Başkanlık. Bu konuda yapılacak bir işlem de 
bulunmamaktadır. 

Sayın Ege, siz usul hakkında söz istediniz. Lütfen 
yerinizden ifade buyurur musunuz hangi konuda ol
duğunu?.. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müzakereler başladığı anda zatıâiiniz sayın Çelebi'ye 
söz verirken, daha önce, «Süresiz bir konuşma imkânı
na sahip olduğunu ve bunun oylandığını» ifade bu
yurdunuz. Öyîe olduğu halde, senatör arkadaşlardan 
hiç kimse buna itiraz eden bir ses çıkarmadı. Ne za
man konuşma ilerledi, ondan sonra bazı arkadaşları
mızın teker teker veya bir ağızdan itiraza başlamaları 
üzerine, kürsüde konuşmasına devam eden senatörü 
âdeta unutmuşcasına, zatıâlinizle bazı arkadaşlarımız 
arasında söz düellosu başladı. Sonra, zabıtları getir
tip zabıtlar üzerinde biran tetkikte durdunuz. 

İşte, bu usulsüzlüklerdir ki, müzakerenin çığırını 
biraz aştı ve aynı şekilde kendilerine kürsüde hatırlat
ma yapılan arkadaşlar da bizleri sevimsiz bulur ifade
lerde bulundular. Bu hususun izahını yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi, bu ifadelerinizle yetiniyor mu
sunuz, ayrıca kürsüyü işgal buyuracak mısınız efen
dim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki efen
dim; yeter. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kişisel konuşmaların 15 dakika ile tahdit edildiği 

birleşimde, bendeniz esefle ifade edeyim ki, buluna
madım. Ayrıca, sayın Çelebi'nin konuşmasındaki sını
rın kaldırılmasına karar verildiği birleşimde de, esef
le ifade edeyim bulunamadım; ikisi de aynı birleşim
de olduğu için. 

Bana, birleşime başlarken teknisyen arkadaşlarım 
«Bu konuda bir karar alındılını, hem konuşmaların 
15 dakika ile sınırlandırılmış olduğunu, hem de sa
yın Çelebi için bu sınırlamanın kaldırılmış bulundu
ğunu» ifade ettiler. Önümde 15 dakika ile sınırlan
dırılmasını isteyen önerge vardı. Ancak, sayın Çelebi' 
nin süresiz konuşmasını kararlaştıran durumun tespit 
edilmiş olduğu zabıtlar yoktu. Ben, bu şartlar altında 
sayın Çelebi'ye söz verdim. Ancak, sürenin 15 dakika
yı geçmesinden sonra, bir sayın üye «Bu sınırlamanın 
sayın Çelebi için de yürürlükte olduğunu ve kaldırıl
madığını» ciddî bir şekilde ifade buyurdular. Ben, 
bir sayın üyenin itirazını elbette duymazlıktan ve gör
mezlikten gelemezdim. Gerçeğin hangi noktada oldu
ğunu tespit etmek için, elbette ciddî olarak yapılması 
gerekeni yaptım, zabıtları getirttim ve ondan sonra da 
gerekeni yaptım. Yapılacak başka bir şeyin olduğunu 
da zannetmiyorum. 

Sayın Atalay buyurunuz. 
SIR.RI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

Ünaldı'ya vermiş olduğunuz cevap, gerçeğin ifadesi 

olduğu için ve gerçekten de gerçek olduğu için, sayın 
Ünaldı'nın bütün beyanı geçersiz olduğu için söz is
temimden vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz de usul hak
kında söz istemiştiniz, buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
usul hakkında konuşan sayın Ünaldı'nın, usul hak
kında beyanda bulunmaya yetkisi olmadığının Ana
yasa Mahkemesi tarafından tescil edilmiş olduğunu 
söyleyecektim. Yeter artık vazgeçtim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, sizden evvel sataşma 
konusunda söz talep etmiş olan Sayın Öztürk'e ait 
zabıtları getirttim, tetkik ediyorum. Bu işlemden son
ra size söz vereceğim. Zaptı okuyorum : 

[«HÜSAMETTİN ÇELEBİ — Efendim, TRT 
Genel Müdürüne ne için, kaç defa gittiğinizi biliyo
rum. Sayın Sivas Senatörü, biliyorum, açıklarım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK — Senin gibi vazifesini yap
mayanları çıkardığı için kutlamaya gittim...»] 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir de söyleme
diğim bir söz var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz öyle işaret buyurmuş
sunuz, ama ben zabıtları okuyorum, benim itibar ede
ceğim şey tabiî zabıtlardır. 

«HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bendenize yetersiz diyen senatör, Sivas'ta baş
ka bir Oztürk'ün yazısını ben yazdım, birinciliği ben 
kazandım diye 15 gün gezmiş adamdır. Onları burada 
söyleyemez. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri..») 

Sayın Öztürk, size bu son ifade ettiğim konuda; 
yani bir başka Oztürk'ün yazmış olduğu yazıları siz 
yazmış gibi kendinizi göstererek kendinizi tanıtma 
gayretlerinde bulunduğunuz ifade ediliyor. Sadece 
bu hususta, buna münhasır olarak size söz veriyo
rum, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
bir de söylemediğim bir söz var. 

BAŞKAN — Hangisi efendim?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — «Sizin gibi va

zifesine yapmayanları çıkardığı için kutlamaya git
tim.» sözü. Bu sözü kullanmadım efendim. 

i BAŞKAN — Nerede kullanmadınız efendim?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Burada kul

lanmadım bu sözü efendim. 
BAŞKAN — Zabıttan okuyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yanlış efen
dim. 
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BAŞKAN — Zabıt yanlış olmaz efendim. Siz bu
yurun efendim, benim size söz verdiğim hudut içinde 
kalmak kayıt ve şartıyie ifade buyurun. Yani iki Öz-
türk'ten birini siz olduğunuza mütedair konuyu ifade 
buyuracaksınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sivas'ta başka Hüseyin Öztürk yok. Maalesef, 
dün de yoktu, bugün de yok. 

Sonra, bendeniz Sivastaki tüm gazetelerin, yazdı
ğım zaman başmakale alır, dergiler de öyle. Gerçekten 
Cumhuriyet Gazetesinde de makalelerim, fıkralarım 
çıkmıştır, birçok dergilerde, meslekî dergilerde, belki 
100'ü aşkındır bunlar. Ama ben, her yazdığım yazının 
altına mutlaka bulunduğum görevi yazarını. Böyle bir 
durumla karşılaşmadım. Yalnız, bir gün; gerçekten ar
kadaşımın yanlış değerlendirdiğini sanıyorum, bir ya
zı çıkmış Cumhuriyet Gazetesinde; Hüseyin Öztürk 
varmış, benim altında mesleğim yok. Arkadaşlarım de
diler ki, «Bir yazı var, sizin olsa gerek.» üslûp da ben
ziyor, alışıklar tabiî... Baktım ben, dedim ki, «Bu ya
zı benim değil.» Bu yazı bana gelene kadar tabiî 
epeyce şey olmuş. 

Şimdi şunu arz ediyorum; Türkiye'de gerçekten 
meslekî dergilerde olsun, eski haîkevinin çıkardığı der
gilerde olsun çok yazılarım vardır ve çok rahatça ya
zan bir insanım. Fakat nedense politikaya girdikten 
sonra bu yazı yazmam biraz azaldı. Böyle bir şeyi ar
kadaşım tamamen yanlış değerlendirmiş. Sivas'ta hâlâ, 
Hüseyin Öztürk isminde yazı yazan bir kimse yok. 
Başkasının yazısına sahip çıkmaya gerek yok, rahatça 
yazı yazan bir insanım. Bu bir kere yanlış. Yani ya
lan demiyeceğim, yanlış duymuş, yanlış değerlendiri
yor arkadaşım. 

Müsaade ederseniz Sayın Başkanım, kullanmadı
ğım bir söz var... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bakınız zabıtları şim
di getirttim. Sizden rica ediyorum. Şu âna kadar 
amacın içinde kaldınız, teşekkür ederim. Lütfediniz 
bunu taşmayınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam sayın 
Başkan. 

Sayın Çelebi bir kelime daha kullandılar, «Cum
huriyet Gazetesinin arşivlerinde var,» dediler. Böyle 
bir şey var da çıkanrsa, kendinin doğruluğuna; bun
dan dolayı kendilerine teşekkür de edeceğim huzuru
nuzda. Eğer böyle bir şeyi ispat edemezse, artık öbür 
tarafını söylemiyorum; kendisi kabul etsin onun ar
kasındaki anlamı. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çelebi, yerinizden ifade buyurunuz efen

dim, hangi konularda söz istiyorsunuz? 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, gerek konuşmamın muhte
vası üzerinde söylemediğim bir sözün söylenmiş gi
bi gösterilmesi... 

BAŞKAN — Söylemediklerinizi, söylemiş gibi 
göstermek... Evet efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Gerekse, benim «Çıkartılmıştır.» dediğim 
bir kısım beyanların, «Milliyet kelimesi o paragrafta 
da geçiyor, öyleyse bu odur.» gibi hilafı hakikat be
yanda bulunduğum anlamında konuşulmuş olması, 
gerekse hizmet dönemimle ilgili olarak, benim şim
di yasama görevimi yaparken, yasama denetimi yap
tığıma inanarak söylediğim bazı şeyleri yıllar sonra 
buraya getirerek ve kötü çağrışım, bir imaj uyan
dırmaya çalışarak kürsüden inmek suretiyle, (Ben
denize hem açıklama imkânını vermek bakımından) 
hem de söylemediğim sözler söylenmiş gibi göste
rilmiştir. Ayrıca hilafı hakikat beyanda bulunmak 
gibi bir anlayış yaratılmak istenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, size söz vereceğim. 
Yalnız, konuşurken hangi sözleri söylemediğiniz hal
de, söylemiş gibi izafede bulunduklarını cevaplan
dırıp açıklayacaksınız; bir de, eğer gerek görürseniz, 
sataşma olarak kabul ettiğim, bir camiadan geldiği
niz için samimiyetsiz ifadeler kullandığınız konusu; 
bir de Eczacıbaşı İlâç Firmasının reklâmı konusuna 
alet olduğunuz hususunda ve bunlara münhasır ol
mak üzere söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Önce, Sayın Öztürk'le bir sinirli anda aramızda 
geçen meseleyi kendi üslupları gibi bir üslupla çöz
meye çalışayım. Bendeniz, Cumhuriyet Gazetesinde 
yazı meselesini Sivaslı bir parlamenterden dinlemiş 
insan olarak arz ettim. Söylenen şu idi: 

Cumhuriyet Gazetesinde Yunus Nadi Yarışma
sında Hüseyin Öztürk isminde birisi bir birincilik 
kazanmış, imza görülmüş; kendileri 15 gün böyle 
gezmişler. «Değildir» diyorlar. Ben Cumhuriyet Ga
zetesinin koleksiyonunda böyle bir yazı olduğunu 
söyledim. Meseleyi burada kesiyorum. 

Diğer meseleye girmedikleri için, ben de şu anda 
bir şey söylemeyeceğim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Biz Sivas'ta 
doğru olarak tanınırız. Siyaseti fazilet olarak kabul 
ederiz. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Öztürk, rica 
ediyorum efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
senatörler; bendeniz TRT yayınlarından bahseder
ken, reklâm konusunu bir suiistimal konusu olarak 
getirmedim. Zabıtlar ortadadır. Benim ifade tarzım 
içinde «Dikkatsizlik» vardır ve diyorum ki, şu kadar 
gazetede, şu kadar lira, bin veya milyon lira verile
rek yayınlanmış bir ilânı bir yabancı şirket radyo -
televizyona haber diye sokabiliyor. Asgarisi bunun, 
habere, Genel Müdürün veya arkadaşlarının hâkim 
olmadıklarını gösteriyor. Hemen buradan; efendim, 
milâttan falancayı, İsa'yı da filânca filân tarihte öl
dürmüştü, gibi bir mantıkla benim hizmet dönemime 
gitmeyi, ben Sayın Sarlıcah'ya temiz ifadeyle, yürek
le ifade ederim ki, yakıştıramadım. Sayın Sarlıcalı' 
nın benim hizmet dönemimi herhangi bir gölge altın
da bulundurmak kastiyle ifade buyurduğu hususa 
cevaben şunu arz edeyim. Benim o açık oturum
ları yaptığım sürede kendilerine fevkalâde saygı gös
terdiğim Sayın Genel Başkanlarının, benim burada
ki büroma günde üç defa geldiği vakidir, teşekkür 
etmek için. tebrik etmek için. Sayın Bülent Ecevit'in 
bunu inkâr edecek yapıda olmadığına inanıyorum, 
kalpten inanıyorum. Kaldı ki, sayın senatörler, Ne
jat Eczacıbaşı bu memleketin ekonomik hayatında 
önemli rolü olan bir zat. Ben desem de öyle, deme-
sem de öyle. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ne lüzum var 
efendim, reklâm yapıyorsunuz? 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Müsaa
de buyurun, müsaade buyurun anlatacağım efendim. 

Nejat Eczacıbaşı'nı ben programa çağırmış isem, 
ne konuşmuşum kendisiyle? «Hisse senetlerin nasıl
dır» diye mi konuşmuşum? Sayın Derbil burada ol
salar, kendisi ile de o meselede tartışmamız var, arz 
ederdim. «Aslında siz likidite ihtiyacı içindesiniz, 
halktan topladıklarınızı asıl işlerinize götüreceksiniz 
ve sureta bir şirketle, bir aracı şirketle halkı ortak 
etmiş gibi görüneceksiniz, ne diyorsunuz?..» Bir ne
vi meselenin aslını; acaba böyle kötü niyetler var 
mı gibi, taharri eder şekilde araştırmışsam ve kamu
oyu önünde bunu icabında ondan senet almaya ka
rar vermiş veya düşünmekte olan vatandaşa, bak bu 
tarafı da var, cevabı da bu; iyi düşün demiş isem, 
bundan ancak ben şeref duyarım, ben bundan ancak 
şeref duyarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın senatörler; 
Şimdi Sayın Sarlıcalı'nın hizmet dönemimle ilgi

li olarak, o hizmetlerin üzerinden geçirmeye çalış
tığı bulut gölgesi, bir tarihte Yönetim Kurulunda 
da bir üye tarafından (Bakın açıklıkla söylüyorum, 
bugün de oluyor, o zaman da oluyordu) söylendi. 
İşte Yönetim Kurulunun zabıtları orada. Bendeniz 
gittim dedim ki, böyle bir bulutu gezdirmek isteyen
ler veya böyle bir bulutun gezmesinde fayda uman
lar, ellerini önce kendi göğüslerine koysunlar, belki 
kendilerini yakalamış olurlar. Ben bunu her zaman 
söylemeye, hizmet dönemimin her işi için şerefle he
sap vermeye hazırım. Öyle olduğu içindir ki, zaten 
rahat konuşuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Sayın Başkan; 
Ben meseleyi «menfaat» diye getirseydim; mese

lâ şunu da sorabilirdim, sormadım. Şu anda da sor
muyorum; ama mecbur bıraktınız söylüyorum. TRT' 
de seri program olan birtakım kitaplar birdenbire 
falan gazetenin neşriyatı arasında nasıl çıkıyor? Bu 
da Yönetim Kurulunda mesele oldu. Ben bunlara 
girmedim. 

Şimdi, efendim gazetede yazarsa ne olur? İşte 
falan gazetede yazmış, o yazının benimle ilgili oldu
ğunu ben bilmiyorum. Nedir bilmiyorum. Ama ben 
şimdi soruyorum; peki telefonları şöyle eden sendin, 
mektupları böyle eden sendin, demekle ben olmam. 
Ben de döner dersem ki, Sayın Sarlıcalı, bu yazıda 
bahsedilen sizsiniz. Siz olur musunuz? İnsaf edin; 
yapılan demogoji, size yaptırılmak istenen demogo-
jiyi size yakıştırmıyorum. 

BAŞKAN — Üye üyeye sual sormaz efendim. 
Lütfedin Genel Kurula hitap buyurunuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sureti 
katiyede şahsınıza yakıştırmıyorum. Ben, bu Parla
mentoda gazeteci olarak da, burada üye olarak da 
bulunduğum her zaman size saygılı oldum. Ama gö
rüyorum ki, sizi kısa zamanda yanlışlıklara itmişler. 
Özür dilerim. 

Geliyorum; efendim şurada vardı, burada yoktu; 
Sayın Çelebi gördü, görmedi. 

Beyefendiler; bir metinde «Millî, sosyal» kelime
si geçiyor diye, o metin benim çıkartıldığım söyledi
ğim metin olmaz. Benim söylediğim metinlere «Ba
kın var var» dediği şey, esasen bizim bahsettiğim 
73 kitabında var. Onlar var, bir de benim çıkartıldı 
dediğim hususlar var. Bu hususların bir kısmı yarım 
ifadelerle; meselâ ırkçılık, ırkçılığa karşı oluş huşu-
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su, yarım ifadeleriyle oradan alınmış, başka bir ye
re götürülmüş konulmuş. Tamam kabul ediyorum; 
ama Sayın Sarhcalı bana diyebilirler mi ki, meselâ 
«Gerçekler milletten saklannıayacaktır» lafı bura
da var? Yok. Ne var? «Gerçeğe uygun yayın yap
mak.» Efendim, bir defa saklamaya karar verdiği
nizi ayırırsınız, öbürünü gerçeğe uygun olarak ya
yınlarsınız, yayınlamazsınız. Saklıyor musunuz, sak
lamıyor musunuz; ben onu arıyorum, 

«Haber yayınları bölümünün tümüyle değiştiril
diğini birinci konuşmamda söyledim; içeriğinin, o 
içeriği olmayan bir muhteva getirildiğini, bizim. 
«Gerçekler halkı tahrik için vasıta kılınamaz yahut 
gerçekler vesile sayılarak halk tahrik edilemez» gibi, 
«Millî devlet, millî bütünlük aleyhine tahrik edile
mez» gibi açık beyanımız; yani bizim hizmette ol
duğumuz zamanki beyan, oraya bu kayıtlardan arın
mış olarak şöyle gelmiş; «Tahrik edenler kesinlikle 
yayınlanmaz.» Hangisi? Yani meseleyi detaylı, ay
rıntılı incelemek gerekiyor Sayın Sarhcalı. 

Şimdi Sayın Sarlıcalı'ya bir şey daha sorayım. 
Birbirine benzeyen iki paragraftan birinin ben çı
kartıldığını söyledim, öbürünü söylemedim. Ama 
Sayın Sarhcalı geldi dedi ki, «Bakın o var, niye oku
du?» 

«Kişiler sadece anayasal hak ve hürriyetlerinin 
bulunduğu gerekçesiyle millî devletin yıkılması, ya 
da bölünmesi gibi sonuçlara varacak emellerini ger
çekleştirmek için. Anayasanın tanıdığı hak ve hürri
yetleri vasıta yapamazlar.» 

Benim çıktığını söylediğim bu. Hemen bunun al
tındaki paragraf «Kişi» diye başlıyor, «Temel hak 
ve hürriyetlerimi kullanıyorum diyerek, bu hak ve 
hürriyetlerin ortadan kaldırılması sonucunu verecek 
olan eylemlerin veya Millî Devlet fikrinin tamamen 
yabancısı akımların propagandacısı olamaz.» 

Bu ikinci okuduğum ikisinde de var, birinci oku
duğum çıkartılmış. Ben onu söylüyorum, ikisi birbi
rine benziyor. Yapmayın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O da var. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Varsa 
gösterirsiniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Göstereceğiz. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sosyal 

devlet bölümü... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sataşmaya mı 

cevap veriyor, konuşmaya mı cevap veriyor Sayın 
Başkan? 
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BAŞKAN — Sayın Kocaman, kendilerinin söyle
medikleri sözlerin kendilerine izafe edildiği konusun
da açıklamalarda bulunuyorlar, ben de dikkatle ta-
kibediyorum-, bu hudut içinde kalıyorlar. Lütfen ta
kip buyurunuz efendim, rica ediyorum. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — «Sosyal 
Devlet» bölümünün karşılığı bir parça okudular; 
göremedim, özür dilerim belki kaçırdım; ama şu 
«Sosyal Devlet İlkesi» bölümünün çıkartılmasına 
karşılık, şu konulmuş eledikleri şey, aslında eski met
nin başka bir yerinde olan bir parça ve sosyal dev
letle ilgisi yok ve orada okuduğum metnin Atatürk 
ilkeleriyle de ilgisi yok. 

Sayın Başkan; 
Ben, bütün çıkartılanları, değişenleri Genel Kuru

lunuza. muhterem Genel Kurulunuza arz ederek 
uzun uzun vaktinizi almak istememiştim. 

Şimdi, «Moral eğitimi» diye bir bölümden bazı 
parçalar okudular. Bakınız, «Moral Eğitimi» bölü
münden ben de parçalar okuyayım, ne hale gelmiş. 

«Yurt savunması, yurt savunmasının anlamı, mil
lî savunmada vatandaşa düşen şerefli yer ve görev
ler, yurt savunması ve rniîîî savunmanın özdeş an
lamı, millî birlik, beraberlik, eşitlik, ortak yarar ve 
yükümlülükler gibi nitelikleri, yurt savunmasının as
lî görevlisi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin değerlerinin 
ve vazgeçilmezliğinin belirtilmesi..» 

E. . ne hale gelmiş; buradan da okuyayım: 
«Yurt savunması : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurt savunmasındaki 

önemli yer ve görevlerini belirtmek.» 
Bu, bu mu?.. 
Efendim, TRT Yönetim Kurulunun zaptına yol

lamalarda bulundum, atıflarda bulundum. Şimdi bir 
şey söylüyorum; TRT Yönetim Kurulunun zaptında, 
«Eli kanlı olan TÖB - DER değil, Ülkü Ocakları de
ğil, TRT'dir.» diye cümle var. Ben söylemedim, Yö
netim Kurulu Üyeleri söyledi. Nereden söyledi?.. 
«Efendim, siz mezhepçilik tahriki yapıyorsunuz.» 
dedi, şöyle dedi. böyle dedi... 

Ben size şimdi bir bahis okuyayım. Getirip «Mo
ral meseleleri» diye bir bahis okuyorlar: ne hale gel
miş, ben de okuyayım size. 

«Bizatihi İslâm dininin hoşgörü fikrinden neşet 
eden yurttaşlar arasında din ve mezhep ayrımını gö
zetmeden, herkesi dininde ve itikatmda hür kılan la-
yiklik anlayışının üstün ve yararlı bir ilke olarak nite
liklerinin tanıtılması. 
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Aynı millî ülkü,» Buraya dikkatinizi rica ederim. 
«Millî inanç ve millî kültürde birleşmiş bir ülkede 
mezhep farklılıklarının asla önemsenmemesi gerek
tiği, birlik ve beraberlik olmada ortak kültürün, mil
lî inancın ve millî varlığın etken olduğu gerçeği öğre
tilecek, benimsetilecek, ayrı mezhepten kişilerin Dev
let gözünde, Millet gözünde eşit oldukları, hiç ayrım
sız Devletin, Milletin parçaları oldukları açıklana
cak ve millî varlık tehlikeye girdiğinde, ya da millî 
yarar söz konusu olduğunda topyekûn vatandaşların 
mezhep ayrımı gözetmeden nasıl birlik olup kenet
lendikleri, nasıl karşılıklı fedakârlık yarışına giriş
tikleri tarihimizden örneklerle gösterilecek, Türk ol
manın ortak gururu, ortak yararları öğretici ve ya-
yıcı nitelikteki programlarla düzenlenecek.» Var mı 
bu?.. Ben bunu söylemedim, şimdi ilk defa söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, lütfen konuşmalarını
zı tamamlayınız efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkan. 

Saym Genel Kurulun müsamahasına sığınarak 
arz ettim. Ne söylediysem, doğru olduğuna inanıyo
rum; ama bir hususu da tekrar ediyorum: TRT'de 
görev yaparken daha başka ne biliyorlarsa, kendile
rine ne söylenmişse gelsin söylesinler, hepsinin hesa
bını şerefle vermeye, veremiyorsam aranızdan ayrıl
maya hazırım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özmumcu, üzerinde, lehinde, 
ya da aleyhinde?... 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Sayın Özmum

cu lehinde. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan sayın üyeler bu hususta 
teferruatlı olarak, gerekli konuşmayı ihatalı olarak 
yaptılar. Zamanın bu geç saatinde vakitlerinizi alma
mak için fazla bir şey söylemeyeceğim. Yalnız, ben
deniz TRT'nin tamamen bir tarafa hizmet ettiğini, 
taraf tuttuğunu belirtmek bakımından tek örnek ver
mekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz ki, bundan kısa bir süre önce, hatta 

bugünlerde üç siyasî partinin sayın genel başkanları 
yurt dışına gezi tertiplediler, yurt dışında bulundular. 
Bunların hepsi için yayınlarda ayrı ayrı yöntemler 
tatbik edildi. Yalnız bir tanesi için; Cumhuriyet Halk 

Partisi Sayın Genel Başkanı için özel usullerle yayın
lar yapıldı. Hatta seyahatinin bir bölümü Eurovîsion 
aracılığı ile yalnız Türkiye'ye mahsus olmak üzere, 
TRT televizyon ekranlarına nakledildi. Şimdi bu bi
le Sayın TRT'nin ne kadar taraf tuttuğunu belirgin 
olarak bize göstermektedir. 

Ben burada Sayın Hükümetten açıklıkla bir hu
susu öğrenmek istiyorum; lütfederlerse ve bu kürsü
den cevap verirlerse memnun olacağım. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
nın özel itina sarf edilerek takibedilen Almanya se
yahatine TRT ne kadar para sarf etmiştir? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Almanlar 
da sarf etti. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan rica ediyorum. 
Lütfen devam buyurun efendim. Lütfen efendim, 

öyle bir usulümüz yok efendim. 

AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım, ben Almanların sarf ettiğine bir şey de
miyorum Saym Gündoğan. Ben, Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumunun Sayın Ecevit'in Almanya seya
hati maksadıyle kaç para sarf ettiğinin bu kürsüden 
Sayın Hükümet tarafından açıklanmasını istirham 
eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Macit Zeren? Yoklar. Sayın 
Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerinde, buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Başkan, 
aleyhinde konuşma olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, özür dilerim efen
dim; aleyhinde konuşacak bir arkadaşa söz verece
ğim efendim. Özür dilerim, ondan sonra sizi davet 
edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Estağfurullah, 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sami Turan? Buradalar mı 

efendim? Yoklar. 
Saym Mümin Kırlı? Yoklar. 
Sayın Esatoğlu? Aleyhinde mi efendim? 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Aley

hinde, efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde Saym Esatoğlu; buyuru

nuz efendim. 

_ 235 — 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) Sa- r 
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; { 

Bu tasarının Komisyondaki müzakeresinde de 
hazır bulunmuştum. Orada, tasan müzakere edilir
ken; tasarının Anayasa, Yetki Kanunu ve TRT Ka
nunu açısından tartışması yapılmadı; TRT Genel I 
Müdürlüğüne tayin edilen İsmail Cem ile TRT'nin 
yönetimi eleştiri konusu oldu. j 

Yüce Senatoda şunu da şükranla kaydetmek iste
rim ki, Adalet Partisi sözcüsü, komisyondaki parti
sinin tutumunu terk etmek suretiyle tasarıyı hukuk 
açısından tartışma yoluna soktu. Fakat bugün yapı
lan müzakere sırasında Sayın Çelebi, yine tasarıyı 
hukuk dışına, İsmail Cem'in kişiliğine, TRT'nin yö
netimine çevirmiş oldu. 

Gerekçesi de okunduğunda anlaşılacaktır ki, Ada
let Partili arkadaşlarımız bu tasarının Komisyondaki 
müzakeresi sırasında Anayasaya aykırılığını, 1589 
sayılı Kanuna aykırılığını iddia etmemişlerdir; fakat 
şimdi burada yapılan müzakerelerde; tasarının Ana
yasaya aykırılığını, 1589 sayılı Kanuna aykırılığinı, 
359 sayılı Kanun hükümlerine göre çıkartılmasının 
mümkün olamayacağını ileri sürmektedirler. 

Anayasaya aykırılık iki yönden mümkündür. 
Anayasanın 64 ncü maddesinin son fıkrasının son 
cümlesine göre, kanun hükmündeki kararnamelerin 
Anayasaya uygunluğunu da Anayasa Mahkemesi de
netleme yetkisine sahiptir. Bu, doğrudan doğruya 
çıkan kanun hükmündeki kararnamenin Anayasaya 
aykırı olduğu iddiasıyle Anayasa Mahkemesine mü
racaat etmekle mümkün olabilir, kanaatimiz budur, j 

Madem ki, Anayasaya aykırılık iddiasındadırlar; j 
o halde, neden şimdiye kadar bu Kararnamenin Ana- j 
yasaya aykırı olduğundan dolayı Anayasa Mahke- s 
meşine baş vurulmamıştır? Şu halde, Anayasaya ay
kırılık iddiasının ciddiyetine kendileri dahi inanmı- S 
yorlar. | 

Şöyle bir düşünce olabilir; Anayasa Mahkemesi
ne gitmeye gerek yok. biz burada bunu kabul etme- J 
yiz, reddederiz ve bu suretle yürürlükten kalkmış 
olur. Eğer, bu gerekçe ile şimdiye kadar gitmemişler j 
ise, burada da artık, Anayasaya aykırılık iddiasında 
bulunmamaları gerekirdi. I 

Anayasaya aykırılık iddiası; Yetki Kanunu Ana- j 
yasaya aykırı olarak çıkartılmış olabilir. Yetki Ka- | 
nununu çıkartanlar arasında bunu söyleyenler de bu
lunduğun göre, böyle bir iddia da esasen ileri sürül
mediğinden bu. bugün için varit değildir, 

İstisna hükümlerine aykırı olarak kararname çı
kartılmış olabilir, bu da söylenmemektedir. Yalnız, 
Raporda dolaylı olarak temas edilmektedir. 

Anayasanın 64 ncü maddesinde koyduğu şartlar 
1589 sayılı Kanunda yok denilebilir. Bu da söylen
memiştir. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, çalışma süremizin 
dolmasına birkaç dakika var. 

Sayın üyeler; 
Çalışma süremizin uzatılması konusunda iki 

önerge var, okutuyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 

eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Okuyun önergeleri. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyleyse 

bizi çoğunluk yoktur demeye mecbur edeceksiniz. 
BAŞKAN — Önergeleri okutalım efendim, mü

saade buyurunuz. Önergeleri okutalım efendim ön
ceden. Önergeleri muameleye koyacağız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İddia edi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Yok
lama yaparız efendim. 

Sayın Başkanlığa 

441 sıra sayılı tasarının görüşülmesinin bitimine 
kadar müzakerelerin devamını arz ve teklif ede
riz. 

Balıkesir Kahraman Maraş 
Cemaîettin înkaya Adnan Karaküçük 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilen kanun tasarısı Cumhuriyet Se
natosunda uzun süredir müzakere edilmektedir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Gü
rültü yapmayınız efendim. Rica ederim. Lütfen efen
dim. Müsaade buyurunuz efendim. Önergeyi dinle
yiniz efendim. Önergeyi dinleyiniz efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Ay ip ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, müsaade buyuru
nuz efendim. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Ayıp ayıp. 
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Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilen kanun tasarısı Cumhuriyet Se

natosunda. uzun süredir müzakere edilmektedir. 

Gündemde yer alan başka mühim kanun tasarıları 

III. — YOKLAMA 

vardır. Onların da biran önce müzakere edilebilme
sini teminen konuşulan kanunun bitirilmesine ka
dar müzakerelerin devamını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir şey mi ifade 
buyurdunuz efendim? Yoklama mı istiyorsunuz efen
dim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet Sa
yın Başkanım. Efendim, müsaade buyurun, yoklama 
istiyoruz gayet tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Sual soruyo
rum beyefendi. Yoklama istiyorsanız lütfen beş ar
kadaşımız talep buyursunlar yapalım efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onu öğ
rendik. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu tarz 

hareket karşısında bunu yapmaya mecburuz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Tabiî, mecbur oldu
ğunuzu ifade buyurabilirsiniz. Yoklama talep ediyor
sunuz. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, Kars Üyesi Sır
rı Atalay, Artvin Üyesi Recai Kocaman. Sivas Üye
si Hüseyin Öztürk, Samsun Üyesi Ziya Gökalp Mü
layim ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu
lar.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
Sayın Esatoğlu, yoklama yapacağız, ondan sonra 

eğer çoğunluğumuz varsa konuşmanıza devam eder
siniz. 

Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada, ismi okunduktan sonra 

gelen sayın arkadaşımız var mı efendim? 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Zeren. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Yoklamayla ilgi

li olarak bir maruzatta bulunacağım. 
BAŞKAN — Yerinizden... 
MACİT ZEREN (Amasya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yoklama sonucu alınıncaya kadar 

buyurunuz efendim. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Efendim, yokla

ma yapıldığı zaman komisyonda görevli olan arka
daşlarımız, görevli oldukları için yoklamada mev
cut sayılmaktadırlar bugüne kadar. Sayın Cumhuri
yet Senatosu Başkanı da aynı durumdadır, görevli
dir. Burada bulunmasa da burada sayılmalıdır efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon üyelerinin, görev 
başında bulunmaları halinde yoklamaya geçecekleri 
doğrudur. Ancak, Sayın Başkanın yoklamaya ithali 
konusunda şimdiye kadar hiçbir uygulamamız olma
mıştır Sayın Zeren. Bu bakımdan, bendeniz de bu 
uygulamaya katılamayacağım. 

Çoğunluğumuz vardır efendim; müzakerelere de
vam ediyoruz. 96 sayın üye vardır efendim. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Uzatılması konusunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Süre... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan öner
gelerin aleyhinde... 

BAŞKAN — Efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Neyin aleyhinde efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, uzat

ma önergesinin aleyhinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Uzatma önergesinin aleyhinde, bu

yurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oylamaya geç

tiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN •— Efendim, önerge üzerinde söz isti

yor; vermeye mecburuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biraz daha ağır 

yürürse iyi olur. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Atalay, kısaca ifade buyurunuz lütfen. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato

sunun sayın üyeleri; 
11 sayılı Yasa Gücündeki Kararnamenin yürür-

ı lükten kaldırılması. 12 sayılı Yasa Gücündeki Ka-
j rarnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin (g) bendi-
I nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin, benim şahsı-
! ma göre kararname; fakat gelen şekliyle yasa tasa-
ı rısı metni üzerinde gerçekten, sanırım 4 ncü birle-
| simdir görüşmelere devam ediyoruz. 
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Gönül isterdi ki, bu yasa tasarısı veyahut Karar
name, değişiklik yapılmış olmasına göre de tekrar 
Millet Meclisi huzuruna gitmesi mukadder bulundu
ğundan, erken bir müddet içinde veyahut bir veya 
iki birleşimde çıkmış olsaydı ve keşke daha önce 
Millet Meclisinin tetkikine arz edilmiş olsaydı. Fa
kat ne var ki, Anayasa aykırılıklarıyîe dolu, Anaya
sa aykırılıkları elle tutulur değil de, tasarı veyahut ka
rarname... 

AHMET KARAYİĞtT (Afyon Karahisar) — Si
ze göre... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayınız, Sa-
ysn Karayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Kesin ifade ile konuşuyor da... 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, siz devam buyuru
nuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben arkadaşları
mın konuşmalarının bitmesine ve çok iltifat eden 
sözlerini rahatlıkla dinlemek için susuyorum. Çok 
lütuf kâr sözleri bittikten sonra devam ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Bitti efendim. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gönül isterdi ki, 
bunlar daha önce çıkmış olsun; fakat ne var ki, 
gerçekten Cumhuriyet Senatosunda ilk kez bir yasa 
gücündeki kararname görüşülmektedir. Bunun hu
kukun üstünlüğü prensipleri içerisinde Anayasa doğ
rultusunda ve hukuk kurallarına uygun çıkmasını is
teyenlerle, ne pahasına olursa olsun, istemeyenlerin 
mücadelesi haline getirdik. Bu hale gelince, hâkim
lerin kendi görevleriyle ilgili... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Şu hâkimleri 
ağzına alma, bırak da öyle konuş... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Ne alâkası var?.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

Siz müdahale ettikçe uzuyor efendim, konuşma
lar. Lütfen müdahale etmeyiniz. Sayın hatip niçin 
uzatılmaması gerektiği konusunda fikirlerini ifade 
ediyorlar. Sükûnetle ifade ediyorlar, lütfen siz de 
dinleyiniz efendim. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Davalar, hak
lar ve çeşitli adalet işleriyle ilgili Hâkimler Kanunu
nu değiştiren C. H. P. - M. S. P. ortaklığı dönemin
de Ecevit Hükümeti Başkanlığında Meclise sevk edil
miş olan kanun tasarısı, Danıştayla ilgili, Anayasa 
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Mahkemesiyle ilgili yasa tasarıları sırada beklemek
te. Gönül isterdi ki, biz bu konuyu daha çok önce 
bitirseydik ve sıra çoktan bunlara gelmiş olsaydı ve 
bu yasalar şimdiye değin çıkmış olsaydılar. Bunun 
yolu da vardı ve teklif ettik. Anayasa aykırılıklarını 
ileri sürdük. İki saat içerisinde Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna gider ve bu iki saatlik havale içerisin
de Hâkimler Kanunu çoktan çıkmış olurdu ve şim
di sürenin uzatılmasına gerekçe olarak gösterilen 
sıra bekleyen önemli yasalar gerekçe olarak burada 
gösterilmeyecekti. 

Şimdi, niçin bunları ifade ettiğimi bilmem anla-
yabildiniz mi?... (A. P. sıralarından gürültüler) 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu laf mı ya
ni?... 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. Mü
dahale etmemenizi rica ediyorum efendim. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — O kadar yük

sekten konuşuyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Ataîay. Devam 
ediniz lütfen efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Hüsnüniyetle 
konuşursanız anlarız; ama politika yaptığınız için 
anlamıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Tokoğlu; siz konuştukça sa-
yın hatibin buradan konuşması mümkün değil ki... 

LûTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim... 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Koskoca bir 

Yüce Senatoya «Anlayabiliyor musunuz?» diye hi-~ 
tap ediyor ve buna müdahale etmiyorsunuz. Rica 
ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Her konuş
ma sahibinindir efendim. Konuşmanın sorumluluğu 
sahibine aittir efendim. Eğer varsa sorumluluğu, 
kendileri takabbül ediyorlar demektir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben «Hâkimler 
Kanunuyle ilgili» dediğim zaman «Ne ilişiği var
dır?» diye itirazlar yükseldi. İşte bu itirazlara ceva
ben bunu söylüyorum, Sayın Tokoğlu. «Ne ilişiği 
vardır?» dendiği zaman kendilerine «Bilmem anla
tabiliyor muyum, bilmem anlıyor musunuz?» diye 
ifade ettiğim, şüphesiz ki, itirazda bulunan arkadaş
larımda muhatabım. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — İki haftadır 
oyalamasaydınız şimdiye kadar Hâkimler Kanunu 
da çıkardı. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — İnsan takati in
sanların belli görüşmelere devamı, organik hayatın 
tabiî icabı olarak sınırlıdır. Ne zaman ki, biz belli 
konuları çıkarmak için birbirimizi zorlamak üzere 
sınırsız bir görüşme getirmişiz. Bakın ne diyorum. 
«getirmişiz». «Bunu getirmişsiniz» demiyorum. Si
zin de, bizim de getirdiklerimiz olmuştur, hepsi yan
lış ve bilâhara nedamet duyulan mevzular olmuşlar
dır; yani normal müddetler içerisinde insan takati
nin belli sınırı içerisinde görüşülmeyen konular ve 
zorlanmak isteyen mevzular, daima bir yönüyle ha
talı çıkar. Bir taraf «ille benim dediğim belli bir ta
rih içerisinde ve zorlayarak çıkacak» der ise, hiç 
şüphesiz ki, karşı bir direnişi de davet eder. 

Partilerarasında önemli olan münasip mutaba
katlardır. Eğer, Cumhuriyet Senatosunda Sayın Sü
leyman Demirel'in ifade ettiği gibi, • Adalet Partisi 
ve M. C. veyahut M. P. T. (Yani Milliyetçi Partiler 
Topluluğu, işte yeni bir isim tekrar şey yapildı) ço
ğunluğu teşkil ediyor ise, bunlar Cumhuriyet Sena
tosunda belli konuların rahatlıkla çıkması için diğer 
gruplarla münasip mutabakatlara varıp, rahatlıkla 
görüşme imkânlarını sağlayabilirler; ama bir taraf 
diyor ki, ve iddia ediliyor ki, «Cumhuriyet Senatosun
da belli bir çoğunluğa sahip bulunmaktayız ve bu ço
ğunluğa dayanarak biz, istediklerimizi çıkaracağız-» 
Bunun için sizi 441 sıra sayih Yasa veyahut Kararna
menin bitimine değin; ama zaman değil, bu gecenin 
saat biri veya ikisi, iki tarafın karşılıklı 5:n!r gücü ve
yahut devam şeyine bağlı kalacaktır. Bu yollara 
mümkün mertebe gitmesek çok iyi olur. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Haftalarca mı 
konuşacağız? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar geçicidir. 
Önemli olan, bu memleketin ve bu Parlamentonun 
devamlılığıdır. Kötü örnekler geçmişte vermişse, bu
na biz yeni örnekler katmayalım. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — S'z •çıkarı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, Sa
yın Salihoğlu. 

Sayın Atalay, buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İzin verirseniz, 
bu konuyu önümüzdeki Birleşimde belli süre içinde 
rahatlıkla görüşelim; ama «hayır» diyeceksiniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Keyfi
nize göre değil. (A. P. sıralarından «Yoklama isteye
ceksiniz» sesleri) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz ille süresiz 
bunu devam ettireceğiz. Eğer gruplar arası münasip 
mutabakat olmaz, siz tek taraflı, bu süre içinde hiç
bir sınır tanımadan biz bunu çıkaracağız derseniz, 
o zaman mazur görün, biz de elbette ki, Parlamen
to hukukunun uygun bulduğu bazı İçtüzük veyahut 
gelenek usullerine başvururuz ve böylelikle bu bir 
kör döğüşü halinde devam eder gider. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz bitti efendim. 
Lütfediniz, bağlayınız. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Biraz daha 
devam etsin, çok tatlı konuşuyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitireyim Sayın 
Başkan. 

Kalk içinde «etekten taşlan bırakması» gibi ga
yet şeyli sözler vardır. Bu, çoğunluğu teşkil eden 
gruplara düşen husustur, özellikle Adalet Partili ar
kadaşlarımızdan rica ediyorum; meseleyi bir inada, 
meseleyi ille dediğim olacağa bağlamayalım. (A. P. 
sıralarından, «İnada siz getiriyorsunuz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen bitirir misiniz 
efendim? Süreniz bitti efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
cümlemin sonunu bitirmeden, «Bağlamayalım» diyo
rum, daha cümlem nereye gidecek, başlamadan, ke
limenin başmdan arkadaşlarımız feveran haline gel
di diyorlar. 

MEHMET ÇAMLICA (Kastamonu) — İnada siz 
getiriyorsunuz. 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale buyurmayınız 
efendim, lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niye tahammül 
etmiyorsunuz? Cümle nereye gelecek? 

BAŞKAN — Bitiriniz lütfen efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Bu 

kadar namütenahi midir? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu sebeple... 
BAŞKAN — 10 dakikadır efendim. 10 dakikayı 

dolduruyor, hayır efendim müsaade buyurunuz, za
man benim kontrolumda. 

Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yorgun ve sinir

li bir hava içerisinde biz sıhhatli bir yasayı, ilk kez 
tatbik edilen bir konuyu çıkaramayacağız. Bu eğer 
Millet Meclisi Genel Kurulunda, bu eğer Anayasa 
Mahkemesi önünde çeşitli yönleriyle iptale veya de
ğişikliğe uğrarsa şüphesiz ki iki ayağımızı bir pabuca 
sokmak isteyenlerin vebali olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
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ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Daha kaç gün 
konuşacağız yahu, amma yaptın ha. 

BAŞKAN — Sürenin, 441 sayılı Kanun tasarısı
nın bitimine kadar müzakerelerin devam etmesi ko
nusundaki önergeleri okuttum. 

Şimdi, iki önergeyi de oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Fethi Çelikbaş, kanun tasarısının üzerinde, 
buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Esatoğlu'nun konuş
ması bitmedi. 

BAŞKAN — Pardon. Sayın Esatoğlu, buyurunuz 
efendim. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Dışarıda idi 
yahu, ayıp yahu. 

ORHAN KOR (İzmir) — Yoklama olduğu zaman 
dışarıya kaçtı; olmayan insan nasıl konuşur? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Sayın Esatoğ
lu. (A. P. sıralarından «Yoklamada yoktu» sesleri) 
Sayın Hakkı Esatoğlu. 

ORHAN KOR (İzmir) — Yoklamada dışarıya 
kaçtı, sonra nasıl konuşuyor, be. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, dokuz dakika konu
şacaksınız, efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Do
kuz dakika mı?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Peki. 
Saym arkadaşlarım; 
Sınırlı bir konuşmam olduğu için bazı konular 

üzerinde ayrıntılara giremeyeceğim. 
Bu Kanunun Anayasaya aykırılığını iddia eden 

arkadaşlarımız, «Yetki Kanununda TRT ile ilgili her
hangi bir madde yoktur, hatta ima dahi edilmemiştir 
buyurdular.»1 

Yetki Kanununda TRT ile ilgili madde vardır. 
Beşinci maddenin (b) bendinde 1327 sayılı Kanunun 
90 ncı maddesi de sayılmıştır. 90 ncı madde, 657 sa
yılı Kanuna ek geçici maddeler eklenmesi hakkında 
bir maddedir. Mahiyeti de sadece bundan ibarettir. 
«657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler ek
lenmiştir» denilmektedir. 

Şu halde, bu çerçeve madde içine giren 37 madde 
üzerinde Kanun Hükmünde Kararname çıkartma yet
kisi Hükümete verilmiştir. Bunlardan 10 ncu madde 
de TRT ile- ilgilidir. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, 
«10 ncu madde sadece malî hükümleri kapsar, bunun 

dışında başka hükümler getirmez; o bakımdan, ka
nun hükmündeki kararnameler de ancak malî hüküm
lerle ilgili olabilir» diyorlar. 

Arkadaşlarım; 
Bir maddenin malî hükümlerden midir, yoksa di

ğer hükümlerden midir olduğuna karar vermek ko
nuşan arkadaşın tefsirine bağlı bir iş değildir. 657 sa
yılı Kanunun kısımları, bölümleri vardır. Tamamını 
okumayacağım; 

Birinci kısmı, genel hükümlerden bahseder. Bu, 
bölümlere ayrılmıştır; 

İkinci kısmı, sınıflandırmadır; 
Üçüncü kısmı, adaylıktır; 
Dördüncü kısmı, hizmet şartı ve şekilleridir; 
Malî bölümler ise, beşinci kısımdadır. Beşinci kı

sımdaki malî hükümlerle ek geçici 10 ncu maddedeki 
hükümler arasında hiç bir ilişki yoktur. 

Sayın Rendeci, (e) bendini de grup sözcümüzün 
yanlış tefsir ettiğini söylediler. 

Gerçekten, (e) bendinde Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunun haber, program hizmetlerinin yürü
tülmesinde her ne sebeple olursa olsun başka iş ve 
hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Bunu malî hüküm olarak kabul ettiler. Halbuki 
bu, bu kanunun, 657 sayılı Kanunun yasaklarla ilgili 
birinci kısmının dördüncü bölümüne girer, malî hü
kümlerle hiç bir ilgisi yoktur. 

O halde Ek 10 ncu madde, sadece malî hüküm
lerle, derecelerle ilgili olmadığına göre, Yetki Kanu
nuna dayanarak Hükümet bu maddeye dilediği gibi 
ek fıkralar ekleyebilir. Bunun da Anayasaya aykırı 
bir yönü yoktur. 

Yine bazı arkadaşlarımız, bu şekilde genel ka
nunların, özel kanunları değiştiremeyeceği şeklinde bir 
mütalaada bulundular ki, bunun ne Anayasayla, ne 
hukukla bağdaşır tarafını göremiyorum. Elimizdeki 
kanun dahi genel bir kanun olduğu halde, bütün özel 
kanunlarda değişiklikler yapmaktadır. Yüce Senatonun 
bu kanunla ilgili olarak geçici komisyon tarafından 
hazırlanan raporunda da şöyle bir pasaj vardır. 

«Ancak, bu kanun personel rejimi bakımından 
umumî esasları ihtiva etmesi dolayısıyle, kapsamı 
dışında kalan kurum ve personele ilişkin kanunları da 
etkileyeceği bir gerçektir, böyle de olması gerekir.» 
denilmektedir. Bu umumî kanunla da özel kanunlarda 
değiştirme yapılması öngörülmüş oluyor. Bu itibarla 
da, kararnamenin Anayasaya aykırı bir yönü bulun
mamaktadır. 
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TRT Genel Müdürlüğü, istisnaî memuriyetlerden 
sayılmalı mıdır, sayılmamalı mıdır?... En önemli ko
nu budur. Bunu da TRT Kanununun 9 ncu maddesin
deki aranan nitelikler bakımından istisnaî memuriyet
lerden saymanın mümkün olamayacağı iddia edildi. 
Bu da tamamen ters bir görüştü-". Erjer, T?.T Gene! 
Müdürlüğüne, TRT'de çalışan ve barem sırasında 
genel müdürlüğe kadar yükselme imkânını bulmuş 
olan kimselerin tayin edilmesi mümkün olsaydı, ya da 
böyle bir şey arzu edilseydi. 9 ncu ;"aaddeve. yazılı 
olduğu şekilde hükümler koymaya gerek kalmazdı. 
9 ncu maddenin bu şekilde hükümler ihtiva etmesi. 
TRT Genel Müdürlüğüne bünyesi dışından adam 
tayin etmek imkânını bağışlamak ,getirmek maksa-
dıyledir. Genel Müdür ve yardımcısı olabilmek için 
gerekli şartlar şunlardır. 

Yükseköğrenim yapmış olmak. Elbetteki TRT Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde yüksek öğrenim yapmış 
olan kimseler bulunabilir; fakat bunun ci;s nda adanı 
alabilmek için, bünyesi dışından Genel Müdür ya 
da yardımcısı tayin edebilmek için böyle bir hüküm 
getirilmiştir. 

Bu görevlerini yerine getirebilecek ehliyetli, bilgi 
ve tecrübe sahibi olmak. Ehliyet, bilgi, tecrübe illâ ki 
TRT'nin bünyesinde geçmesi şart değildir. O ba
kımdan, e.Ser bir istisnaî memuriyet kabul etmek 
gerekirse, TRT Genel Müdürlüğü hepsinden önde 
gelir. Bu bakımdan da bu hükmü yanlış anhyorlar 
ve TRT Genel Müdürlüğünün istisnaî memuriyet
lerden sayılmasında da büyük isabet vardır. 

TRT Genel Müdürlüğünün istisnaî memuriyet 
sayıldıktan sonra, buraya tayin edilen kimsenin, ka
rarnamenin çıkarılmasında isabetli olup olmaması ba
kımından bir önemi yoktur. Tayin edilen kimse, TRT 
Kanununun aynı maddesi gereğince, o maddedeki 
şartlara uygun olarak buradan alınabilir. 

Arkadaşlarımız, TRT Genel Müdüründen şikâyet 
ettiler. Bu şikâyetleri eğer gerçek idiyse, bunları ken
di gruplarına götürürler, 9 ncu maddenin 3 ncü 
fıkrasının hükümleri gereğince, siyasî partilerden biri
nin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması 
ve kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, Ge
nel Müdür Bakanlar Kurulu kararıyie buradan alı
nabilirdi. Böyle bir teşebbüste de bulunulmamış ol
duğuna göre, bunun da ciddiyetine inanmadıkları an
laşılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, bir dakikanız var 
efendim. 
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j FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Sa-
I yın arkadaşlarım; 
i Bu kararnamenin iptali halinde, TRT Genel Mü-
| dürünün 9 ncu madde gereğince görevden alınmasın-
j dan başka bir şekil olamaz. 
j Arkadaşlarım bu kararnameyi «malul» olarak ka-
i bul ediyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. 

«Yetkisiz kişiler tarafından çıkarılmış» deniliyor. Bu 
da hukuka ve Anayasaya dayanan bir gerekçe ola
maz. 

Şayet, bu kararname reddedildiği takdirde dahi, 
Genel Müdür bu şartlar altında görevine devam 

i edecektir; fakat sizin bu gayretleriniz de boşa çıkmış 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Burası dağbaşı değil kanunla yürür bu işler. Yağma 
yok... 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, kanun tasarı
sının üzerinde buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Evvelâ bir noktayı tespit etmek lâzım; 11 sayılı 
Kanun Kuvvetindeki Kararname ile ilgili bu müza
kerelerde. konunun aceleye getirildiğini iddia eden 
arkadaşlar şu suale cevap vermelidir: Anayasada. 
kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili tadilat yapı
lırken şu hüküm yer almıştır: «Kararnameler, kanun 
hükmündeki kararnameler, bütün diğer kanunlara 
nazaran gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurul
larda öncelik ve ivedilikle müzakere edilirler.» 

Kararname çıkmış 15 Haziran 1974'te. O tarih
ten bu yana yığınla kanun teklifleri, tasarıları müza
kere edilmiş. Bu müzakere edilmemiş; Anayasanın 
hükmü sarahaten ihlâl edilme pahasına arkadaşlar. 

Şimdi bunu geçiştirin ve arkasından, normal mü
zakereleri cereyan ettirmemek için her türlü teşebbü
se baş vurun. E, bunda samimiyet yoktur arkadaş
la»-. Eçer Türkiye'de Parlamentolar, benim için son 
derece basit böyle bir konu üzerinde bu kadar çeliş
kili durumlar içerisinde bulunurlarsa, salim bir mü
zakere t arzın m ortaya çıkabilmesi mümkün değil

di'-, Arkadaşlar diyor ki, «önümüzdeki toplantıya 
kalsa daha salim konuşulur..» yine aynı şeyler te
kerrür edecek arkadaşlar. 

Düşününüz, 15 Haziran 1974; derhal ele alınmak 
'âzım bütün kanun teklif ve tasarılarına nazaran. 
Korrıhyon ele almamış, ele aldırılmamış ve nihayet 
su ıon 3 ay evveline gelinceye kadar bu iş uyutul-
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muş ve ondan sonra, «Efendim, aceleye getiriliyor, 
müzakerelerde usullere uyulmuyor» ve saire diye 
birtakım mütalaalar serdediliyor ve bunun samimi
yetine kendileri inanıyor ve inandırmak istiyorlar. 
Bu hazin bir şeydir arkadaşlar, hazin.. 

vŞimdi, arkadaşlar; 
Bir kere, Halk Partisi Sözcüsünün bir sözüne 

de cevap arz edeyim. Kıbrıs olayları çıkıp da ekran
da bütün parti liderleri Hükümet Başkanı ile bir ara
da görülmeye başlayınca, o /aman TRT ele alınma
ya başlandı... Hayır arkadaşlarım. Bendenizin bir su
alim, 15 Şubattan 28 gün sonradır; ama Hükümet 
cevap vermedi. 

Ayrıca, sayın Sami Turan arkadaşımla beraber 
14 Nisanda (Temmuzdan çok evvel) TRT'ye yapılan 
tayinin siyasî yönleri ve hukukî yönlerinin araştırma 
konusu yapılmasına dair bir takririmiz var; ele alın
madı. 

Bu itibarla, şu veya bu noktadan illa bir netice
ye ulaşmak maksadı varmışcasma, başarılı bir insanın 
bu işten uzaklaştırılması maksatmışcasma konuşma
larda samimiyet yoktur, ama gayrı hukukî bir ta
sarrufu hakikaten hükümsüz hale getirmek için bir 
gayret vardır. 

Şimdi, Hükümete kanım kuvvetinde kararname 
çıkarma yetkisini veren kanun, sadece (O tarihte ha
tırlarsınız) Devlet Memurları Kanunu kapsamına gi
ren hususlara inhisar ettirilmiştir. Bunu, ariz amik 
tümü üzerindeki konuşmalarımda zapta geçirtmek 
için arz etmiştim. Sadece ücretlerle alâkalı olan bir 
pasaj vardır TRT Kanununuyla alâkalı olarak, üc
retlerle.. Yoksa atanacak olanların nitelikleri, vasıf
larıyla değil. 

TRT ise, 359 sayılı Kanuna tabi, tarafsız bir ka
mu tüzelkişi statüsünde bir Anayasa kuruluşudur. 
359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanu
nu, 2 Ocak 1964 tarih ve 11 596 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun vazu. 
359 sayılı TRT Teşkilât Kanununun, 8 sene sonra 
29 Şubat 1972 tarihinde 1568 sayılı Kanunla bazı 
hükümlerini tadil etmiş, kanuna ek ve geçici madde
ler ilâve etmiştir. 

TRT Genel Müdürünün tayini ile ilgili olan 9 
ncu maddede de tadilât yapılmıştır fakat Genel Mü
dürün nitelikleriyle alakalı maddelerde hiç bir de
ğişme yapılmamıştır. 1972'de pekâiâ arkadaşlarımız 
istisnaî karakterde bir memur olması gerektiği ka
naatinde iseler, o tarihte bir teklif getirebilirlerdi. 
1972 de tadil yapılmış, tayini ile alâkalı bazı usûller 

değiştirilmiş; ama nitelikleriyle ilgili hiç bir hüküm 
değiştirilmemiştir, aynen muhafaza edilmiş. O za
man müracaat etmemişler. 

Şu halde, kanun vazu, Devlet idaresinde fevkalâ
de mühim rolü olan ve Anayasa gereğince tarafsız ol
ması behemahal teminat altına alınmak lâzım gelen 
TRT Kurumunun idaresine büyük ehemmiyet ver
miş. Bunun başına gelecekler de Kuruluş Kanunun
da isteği vasıfları muhafaza etmeye devam etmiş. 

Arkadaşlar, hayatında memuriyet yapmayanlar, 
kamu hizmeti görevlisi olan memurun dışarıdan ge
len bir kişi ile görülebileceğini sanırlar. Bunu ma
zur görürüm. Kamu hizmeti görmek, muayyen bir 
formasyona, muayyen bir yetişme tarzına, nizama. 
ast-üst münasebetlerine, bazı alışkanlıklar elde edil
mesine bağlıdır arkadaşlar. Nitekim, TRT'nin başına 
bir başka bitaraf zat getirilmiştir. O buhranlı günler
de idaresinden şikâyet olmamıştır. Kiç bir devlet tec
rübesi olmayan kişiyi getirdiğiniz andan itibaren, şi
kâyetler ayyuka çıkmıştır arkadaşlar. Dunu kabul 
etmemek, mümkün değildir. 

TRT, Kanununa ve Anayasa gereğine göre taraf
sız olması lâzım gelirken ve Yetki Kanunu, TRT'ye 
tayin edilecek genel müdürlerle alâkalı hiç bir mev
zuda değişiklik yapmaya imkan vermemiş iken., sa
dece ücretlerle alâkalı olarak vermiştir. Hükümet, 
Kanun Hükmünde bir Kararname çıkartarak, ta
mamen Devlet memurlarına inhisar ettirilen bu ka
nundan istifade etmek suretiyle, TRT'nin, Devlet 
memurları kapsamı imişçesinde bir hüküm sevkede-
rek 11 Sayılı Kararnameyi çıkartmıştır. 

Bu hukukta yetkinin tecavüzüne tipik bir örnektir. 
Yetkiyi muayyen konularda Devlet memurlarıyla 
alakalı konularda verilmiş iken, sayın Ecevit Hükü
meti, bu yetkisini tecavüz etmiş, haiz olmadığı bir 
yetkiyi kullanmak suretiyle 11 Sayılı Kararnameyi çı
kartmıştır ve bu kararname sonucu olarak; (arkadaşı
mız demin bir noktaya temas etti) Devlet hizmetinin 
tecrübesi. Devlet hizmetinde kazanılır arkadaşlar. 
Kamu hizmetin de çalışacak kişinin tecrübesi, ser
best hayatta kazanılmaz. Bunu nereden ihdas ediyor
lar anlamıyorum?. Tecrübe şartı var arkadaşlar. Eh
liyet ve tecrübe.. Diyelim ki, ehildir; ama tecrübesi 
yoktur. Bu itibarla yetkisini tecavüz ederek, buraya 
katiyen tayin edilmemesi lâzım gelen bir kişiyi tayin 
etmiştir. 

14 Nisanda arz ettiğimiz bu önergede yaptığımız 
tahliller sonucu kişiye özel bir kanun karakterindedir 
ve Ecevit bunu reddetmemiş, bizim 14 Nisandaki tak-
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ririmizden sonra, 31 Mayıs 1974 yılında çıkarılan 12 
Sayılı Kararnamenin Geçici 10 ncu maddesinin (g) 
bendinde Genel Müdürün yanma, genel müdür mua
vinleri de ilâve edilmiştir arkadaşlar. Gizlememişiz. 
Evet bakmış ki çok şahsa mahsus bir kararname çı
kartmışız, bunu ertelim. Ne yapalım?.. 31 Mayısta 
çıkarttığınız kararnameyle genel müdür yardımcılığı
nı da aynı muameleye tabi tutalım. Kendileri ikrar 
etmiş arkadaşlar. İkrar : Ya zımnî olur veyahut sa
rih olur. Zımnen kişiye özgü bir tasarrufta bulunduk
larını kabul etmişler arkadaşlar, bunu reddetmek 
mümkün değil. 

Bunun da ötesinde Sayın Ecevit, Hükümeti kurar 
kurmaz Milliyet Gazetesinin Başyazarı yakın arkada
şı, sadık arkadaşı Sayın Abdi İpekçi bir röportaj ya
pıyor. Bu röportaj Milliyet Gazetesinde 5 gün devam 
ediyor. 13 ünden 17 sine kadar. Orada Sayın Ecevit 
sarahaten beyan etmiş durumunu. Bakın nasıl ışık 
tutuyor konumuza : 

Bizden önce ne kadar partizan mülâhazalarla ha
reket edilmiş olarsa olsun, biz önyargısız olarak işe 
başladık. Herkese şans tanıyacağız. Tabiatıyle bazı 
öyle mevkiler vardır ki, bunlar hukuken idareci sta
tüsünde, memur statüsünde kimseler tarafından işgal 
edilmekle birlikte, siyasî tercih ve kararlarda da önem
li rol oynayan mevkilerdir. Esasen mahdut sayıda 
olan bu gibi mevkilerde, bakan arkadaşların bazı de
ğişiklikler yapmak ihtiyacı duyabilirler.» 

Şimdi Sayın Ecevit, TRT Genel Müdürlüğü mün
hal okluğu için memur statüsünde olmakla beraber, 
siyasî tercihler bakımından da önemli rolü olan bir 
mevki olması itibariyle, arkadaşını buraya getirme
nin yolunu açtığını sanmıştır arkadaşlar. Bu açık; 

ifade etmiş, izhar etmiş iradesini. 
Bu itibarla vicdanınıza hitaben şunu soruyorum 

arkadaşlar. Siyasî tercihlerde bize muvazi durumda 
olan kişiyi getirir isek, tarafsız olması Anayasa hük
mü gerekli olan TRT'nin başında tarafsızlık temin 
edebilir misiniz?.. Soruyorum. Eğer bu mümkün di
yorsanız hakikaten sizden sonra bu çeşit tasarruflar 
yapacaklara da bir mesnet vermiş olursunuz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Saym Ecevit de ifade ediyor ki, «Devlette öyle 

mahdut mevkiler vardır ki, bunlar gerçekte memur 
statüsüdür : Devlet memuru statüsündedir; ama bun
lar işgal edilmekle birlikte, bu mevkiler siyasî tercih 
ve kararlarda da önemli rol oynayan mevkilerdir.»1 

İşte arkadaşlar siyasî tercihlerde hiç bir rol oyna
maması lâzım gelen sayılı Devlet memurları varsa, 

bunun birincisi TRT Genel Müdürüdür. Çünkü hiç 
bir memurun Anayasada tarafsızla alâkalı sarih hü
kümler olmadığı halde, TRT ile alâkalı Aiiayasa'da 
perçinlenmiş bitaraflık hükümleri vardır arkadaşlar. 

Bu itibarla Türkiye'de TRT gibi son derece Dev
let hayatında önemli ve kitle haberleşmesinin en mü
him müessir aracı olan millî birliğin muhafazasında, 
tersini nde, vatandaşlar arasında kardeşlik, sevgi ve 
sairenin teessüsünde, gerçeklerin yansıtılmasında, eği
tilmesinde, inkılâpların belirtilmesinde, böyle bir mev-
kiye gelecek kişide aranması lâzım gelen birinci va
sıf : İş başında olanların siyasî tercihlerine göre değil, 
Anayasanın sarih hükmüne göre tarafsızlık vasfı ol
mak gerekir arkadaşlarım. 

Bu itibarla, esasen kanunun verdiği yetkiyi teca
vüz ederek, çıkartılmış olan Kararnameye dayanıla
rak yapılmış olan bu tayin; Kararname reddedilmek 
ve o Kararnameye dayanılarak yapılan tasarruflar da 
ortadan kaldırılmak suretiyle sureti katiyede bertaraf 
edilmek lâzımdır. Bunun bir başka faydası şudur : 
Görülüyor ki, Kanun Hükmündeki Kararnameler esa
sen bizim Anayasamıza göre istisnaî bir müessesedir. 
Kaide değildir. Bu istisnaî müessesede hükümetler ta
sarruflarını kılı kırk yararak hukuka dayandırmanın 
titizliği içerisinde bulunurlarsa. Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamelerin Meclislerde müzakeresine kadar ge
çecek zaman içerisinde o müesseselerde huzuru temin 
etmiş olurlar. Aksi takdirde huzursuzluk, herhangi 
bir kâğıda düşen yağ gibi etrafa yayıl?;-. Bugün mem
leketin çektiği ıstırap da bundandır. 

Bu itibarla sevk ettiğimiz tadil teklifi 1 nci mad
desiyle hem 11 Sayılı Kararnameyi reddetmekte, or
tadan kaldırmakta. Hem sadece 11 Sayılı Kararname 
ile ilgisi nispetinde 12 Sayılı Kararnamenin Geçici 
10 ncu maddesinin (g) bendinin Genel Müdürü istis
naî mevkilerden sayan maddesiyle olan kısmını orta
dan kaldırmakta ve yapılan işlemi de yürürlükten kal
dırmaktadır. Gayrî hukukî bir tasarrufu hukukîlik 
içerisine sokmaktadır. Bunda yardırganacak bir şey 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfen bağlayınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bağlıyorum. 
Farzımuhal bütün mevzuata uygun olsa dahi, aca

ba Halk Partisindeki arkadaşlarımızın görüşü, Hükü
metin çıkarttığı Kararnamenin Mecliste tescili mana
sına mı maddeyi alıyorlardı? Hayır... Bütün mevzu
ata uygun olarak çıkartılmış bir kararname olmuş ol
sa dahi, Meclisler bunu reddetmekte tamamen ser
besttirler. Çünkü yasama kurumları bizim mevzuatı-
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mızda ve Anayasamızda üstünlüğe sahiptir. İcra Ku
ruluna göre. Kanun çıkarmakta bu aşikâr. 

3u iti barla neresinden tetkik edersek edelim, bu 
tasarrufun yürürlükten kaldırılması hem Parlamento
nun hakkidir, hem de hükümetleri hukukî tasarrufla
ra sevk etmek için kuvvetli bir müeyyide olacaktır. 

Benim manıza-un budur, hepinize teşekkürler ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 441 Sıra Sayılı Kanun 
tasarısının 1 nei maddesi üzerinde 6 saym üye konuş-
muş ve maddenin müzakeresinin yeterliğine dair. 
önerge gelmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemiz var. 

U AŞ KAN 
Sayın Atalay. 

— Müsaade buyurunuz efendim, var 
Yeterlik önergesini işleme koymadan 

evvel içtüzüğümüzün 78 ncı maddesi;.e dayanarak 
Sayın Sırrı Atalay tarafından Hükümet temsilcisin 
sorulacak sualleri olduğunu bildirmiştir. Şimdi bu so
ruların sorulmasına imkân sağlayacağım. 

Hükümet temsilcisi Sayın Bakan cevap verir, ce
vap vermez, yazılı verebilir, sözlü verebilir, kend' 
takdirine kalmıştır. Sayın Atalay, buyururuz sorunuz 
efendim. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Saym Bakan konuşa
caklar mı, konuşmayacaklar mı? 

BAŞKAN — Siz buyurunuz suallerinizi sorunu;' 
efendim. 

ULAŞTİRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ne sokacağını bilme-
den ne cevap vereyim. (A. P. sıralarından <:Bravo:; 
sesleri) 

BAŞKAN — Sorularınızı lütfen sorunuz efendim 
Buyurunuz Saym Atalay. Sayın .Atalay lütfen Başkan-
lığa hitaben suallerinizi sorunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Balkan. Saym 
Bakanın sinirlenmesine hiç bir p:k sebep yok. Ben 
İçtüzük hakkımı kullanıyorum. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — İster ce
vap verir, ister vermez. 

BAŞKAN — Saym Orhan lütfen efendim rica ede
rim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi Sayın Bakana 
hükümet adına cevap vermek üzere soruyorum. 11 
Sayılı Yasa Gücündeki Kararname Anayasa.'/! uygun 
olarak mı yürürlüğe konmuştur, aykırı olarak m; yü
rürlüğe koymuştur. İki.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyıs-
Sayın Ba

kan. bulunduğunuz yerden cevap verebilirsiniz efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, lütfet
sin arkadaşımız suallerinin hepsini sorsunlar, hangisi
ne cevap verebileceğim, hangisine cevap veremeyece
ğim ondam sonra takdir edeyim. 

BAŞKAN :— Öyle istiyorsunuz peki Saym Bakan. 
Buyurunuz Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 11 Sayılı Yasa Gü

cündeki Kararname 1589 sayılı' Yetki Yasasına uygun 
mudur, aykırı mıdır? 

BAŞKA?; — Bu ikincisi mi efendim? 
SİRRİ ATALAY (Kars) — Evet. 
BALKAN — İki soru. 
SIRRI ATALAY (Kars) Birincisi Anayasaya ay-

'•v-\\ im ueğ:l mi? 
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan, bulundu

runuz yerden cevap verebilirsiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

'Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — Sayın Başkan, buna 
°neak yazdı olarak cevap takdim edebileceğim efen
dim. 

PLŞKAN — Vazıh olarak cevaplayacaksınız... 
SI3RI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, izin 

verir misiniz''.. 
Bu bütçe görüşmesi değildir. Bu, Hükümetin belli 

b:s konuda sarih olarak vaziyet almasını gerektirir. 
Bu. bakı:r.d?;n Saym Bakanın Hükümet adına bu be-
umu'i! doğrudan doğruya Yüce Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kuruluna karşı görevi yerine getirmemektir. 
İsrar ediyorum: Sayuı Bakan açıkça Hükümet adına 
bu sorulara cevap vermek zorundadır. (A. P. sırala-
"umlan «Cevap vermek zorunda değildir» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim.. 
SLRRI ATALAY (Kars) Niçin, anlatayım, niçin : 
Çünkü yasa görüşülüyor, çıkacak, Bakan bu ko-

nuda Yüce- Senatoyu tenvir etmeyecek, Hükümetin 
görüşünü söylemeyecek, 3 - 4 ay sonra; yani yasanın 
görüşülmesinden, bilmem ne iken sonra cevap vere
cek... Bakamn bu şekildeki ciddiyetsiz bir beyanda 

>u!unmas>rn o< talihsizlik sav;yorum. Bu bakım*.' 
rica ediyorum.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Saym Atalay, Bakana izafeten ciddiyetsizlik... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Açıklamalı idi. Şah-

una değil ki o. 
BAŞKAN — Evet. 
Onu elbette temiz bir lisanla ifade kaydına aykırı 

telâkki buyurursunuz zatıâüniz de, zaten tavzih etti-

— 244 
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niz; ama elimizde hiçbir araç yoktur ki, Hükümeti 
ya da Komisyonu istediğimiz gibi ya da istemediğimiz 
gibi cevaba zorlayacak hiçbir vasıtamız yoktur. Siz 
Hükümete sual tevcih ettiniz, Hükümet cevap verir 
ya da vermez. Bunun mutlaka cevap vermesini sağ
layacak bir müeyyidemiz olmadığı gibi, size yazılı 
olarak işi tetkik edip cevap vereceğini de ifade etti
ler. Başka bir şey yapmak imkânında da değiliz efen
dim. (C. H. P. sıralarından «Vardır» sesleri.) Yoktur 
efendim, imkânımız yoktur, rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle bir 
usul var mı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nereden istihraç ediyorsunuz, İçtü
zük ortada efendim?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani ya
sa.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müsaa
de buyurunuz, arkadaşınızla konuşuyorum... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de 
usu! hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, biri
ni dinlemeden diğer arkadaşınızı nasıl dinleyeyim?.. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 78 nci mad
desinde sarih olarak ifade edilir ki, üyeler yeterlik 
önergesinden önce Bakana soru sorabilirler.. 

BAŞKAN — Ona uygun olarak sordunuz efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunun bütçedeki tat
bikatı ayrıdır, yasa görüşmelerindeki tatbikatı ayrı
dır. İçtüzük bu hükmü getirmekle takdir yetkisini 
Hükümete vermemiştir, üyelere bu hakkı tanımıştır. 
Sorumluluğu, ve yükümlülüğü Hükümete vermiştir. 
Tetkik edilirse 78 nci madde, bir üye olarak bu hak
kı bana veriyor, sorumluluğu Hükümete veriyor. Hü
kümet, «Hayır, ben cevap vermiyorum» demiyor, 
«Yazılı cevap vereceğim» diyor. Yazılı cevabı nerede 
versin?.. Görüşülsün, bitsin. Bu ifadeyi ben hukuka 
aykırı buluyorum. Binaenaleyh, Sayın Bakan açıkça 
söylesin; «ben ya cevap vereceğim, ya da vermeyece
ğim» desin. Yazılı cevap hukuken mümkün değildir, 
muhaldir. Yasa bittikten sonra Sayın Bakan cevap 
verecekmiş. Siz bunu mümkün görüyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade buyurunuz 
efendim. 

İfadeleriniz zabıtlara geçti. Sizin sual sormak hak
kınızdır, İçtüzük size, sayın üyelere bu hakkı vermiş
tir. 

Sayın Hükümet diyorlar ki, «Biz size sonradan ya
zılı olarak cevap vereceğiz.» Hükümetin bu tutumunu 
benimsemek, benimsememek, beğenmek, beğenme
mek ayrı konudur. Hükümeti mutlaka cevaba icbar 
etme gibi bir araç, bir müeyyide yoktur elimiz4e. Yal
nız bir müeyyide yolu vardır; sayın üye Hükümeti 
her zaman murakabe edebilir. Bu tutumundan dolayı 
da eğer aykırı geliyorsa kendi kanaatlerine ve İçtü
zük hükümlerine aykırı olduğu kanaatinde ise mu
rakabe vasıtalarını işleterek Hükümeti murakabe ede
bilir. Bunun dışında başka hiçbir araç yoktur. Bu işi 
bu şekilde müzakereye sokmak da mümkün değildir 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vardır Sayın Başkan. 
Başkanlık; haklan sağlama görevidir, Başkanlık; İç
tüzük hükümlerini yerine getirme görevidir. İçtüzü
ğün 78 nci maddesi muhal bir konuyu almaz; Hükü
metten soru sormak hakkını veriyor, Hükümet bu so
rulara cevap vermek zorundadır. Ancak, bütçede yazı
lı. soru olarak tehir edebilir. 

BAŞKAN — Başkanlık sayın üyenin İçtüzükte be
lirtilen hakkının kullanılmasına imkân vermiştir. Hü
kümet de bu konuda şimdi değil, sonra cevap verece
ğini ifade etmiştir. Bunlar zabıtlara geçmiştir ve ya
pılacak bir şey yoktur Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hükümetten bir 
soru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca buyurunuz 
efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Usul 
hakkınd?. söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşınızın işlemini tamamlayım, 
size söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
11 sayılı Kararnamenin kabulü veya reddi hakkında 
Hükümetin, Bakanlar Kurulunun bir kararı, bir görüşü 
var mıdır, yok mudur? Bu Bakanlar Kurulu... (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsamaha buyu
runuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İşinize gelme
diği. zaman... 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, sorunuz efendim, ri
ca ediyorum buyurunuz, bendenize hitaben. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu konuda 
Bakanlar Kurulunda bir konuşma açılmış mıdır, açıl-
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mamış mıdır? Oyumuzu selâmetle verebilmek için 
Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararını Sayın Hü
kümet temsilcisinden öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek misiniz 
efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, benim 
iştirak ettiğim Bakanlar Kurulunda böyle bir görüş
me açılmamıştır ve konuşulmamıştır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştın 
Sayın Esatoğlu, bulunduğunuz yerden lütfen ifa

de buyurunuz, hangi konuda söz istiyorsunuz? 

FEVZJ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen
dim. her üye bir kanunun görüşülmesi sırasında Hü
kümet veya komisyon sözcüsüne sorular yöneltebilir. 
Bu kanunun selâmetle çıkmasını sağlama bacımından 
tevcih edilen sorunun cevabının o anda verilmesi ge
rekiyor. Eğer Bakan veremiyorsa, yetkili temsilcinin 
bulunması lâzımdır. Konuyu bilen, mütehassıs ele
manların bulunması lâzım gelir. Onların cevaplandı
rılması lâzım gelir. Eğer onlar da yoksa Hükümet ha
zır değilmiş demektir bu kanunun müzakeresinde. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Öyle 
demektir efendim, kanun müzakeresi bittikten sonra 
Hükümetin verdiği cevapla ben nasd tatmin olaca
ğım? Bu bakımdan Hükümet ya cevap verecek veya
hut da mütehassıs kişilere cevap verdirecektir. Aksi 
takdirde hazır değil demektir ve hazırlanması için otu
ruma ara verilir 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Esatoğlu, fikirleri
niz ifade edildi, zabıtlara geçti. Yapılacak başka bir 
şey yoktur. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz Komisyon adına kısa bir tavzihte 
bulunacağım? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Yalnız Komisyona sual teveccüh etmemiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır, ben bir açıkla
ma yapacağımı arı- ettim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Sayın Ataîay tarafından Hükümete tev

cih. edilen sual, bu 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnamenin Anayasaya uygun olup olmadığı hakkın
daki sual, Sayın Gündoğan tarafından Kanun Kuv

vetindeki Kararnamenin Bütçe Plan Komisyonunda 
müzakeresi esnasında o vakit Hükümeti temsilen ha
zır bulunan Sayın Devlet Bakanı Muslih Fer'e sorul
muştur. Elimde bulunan Komisyon zaptının 103 neti 
sayfasında verilen cevap mevcuttur ve Sayın Atalay, 
daha önceki birleşimlerin birisinde Adalet Partisi 
Grupu adına konuşan Sayın Refet Rendeci'ye verdiği 
bir karşılık esnasında da bu zabıtta geçen hususu, Sa
yın Mushh Fer'.in vermiş olduğu cevabı da zabıtlara 
tescil ettirmiştir. 

Ar?; ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
-;-';• i sıra sayılı tasarının 1 nci maddesi ile ilgili oîa-

i'ak yapılan kişisel konuşmalarla konu aydınlanmış-

Kiriayeti müzakere teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

Gaziantep 
î. Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var
dı; okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci madde üzerindeki görüşmelerin kifayetini 

ar: ederini. 
İzmir 

Orhan Kor 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerinin aleyhinde Sa

yın Sırn Atalay'a söz veriyorum efendim. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Aleyhinde 

soe istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Sırrı Atalay söz 

aernştu e.'endim. 
Buyurunu?; Sayın Sırn Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İ nci1 madde üzerin

de sayın 6 üye konuştu ve yeterlik önergesi verildi, 
itirazımıza rağmen. İtirazımızı ifade edeceğiz. İtira
zımıza rağmen şüphesiz ki kabul edilecek ve diğer iş
lemlere geçilecektir; ama yeterliği konuyu kâfi bir 
düzeyde aycırTğa kavuşturulmadığı bir sırada verdi
ği kanısındayım ; 

Çünkü. Sayın Hüsamettin Çelebi buradan 11 sayılı 
Yasanın Anayasaya uygun olup olmadığım, î l sayılı 
Yasa Gücündeki Kararnamenin Yetki Kanununa uy
gun olup olmadığını bir tarafa bıraktı, doğrudan doğ
ruya. ya bir araştırma, ya bir soruşturma önergesi ile 
yapılacak işlemlerin konusu olarak TRT'yi, TRT Ge
nel Müdürünü eleştirdi. Ciddî, önemli ithamlarda bu-
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lundu, meseleleri getirdi. Bu meselelerin bir kısmı 
cevaplandırılmış; ama bir kısmı henüz cevaplandırıl
mamıştır. Sayın Çelebi hatta o kadar ileri gitti ki; 
kararını bile verdi. Balân ne dedi? «Bu ölçülerden ay
rılan, tek yanlı ve yönlü telkinlerle kamuoyunu yarat
ma peşine düşen bir TRT ve onu bu yola sokan bir 
yönetim kim savunursa savunsun...» Yani önemi yok 
diyor. Siz istediğiniz kadar... Demek ki; bir güvence
si vardır Sayın Çelebi'nin. Yani siz çıkın, yeterlik 
aleyhinde konuşun, ne yaparsanız yapın ve kim ne 
savunursa savunsun, ne diye savunursa da savunsun, 
bendeniz inanıyorum ki suçlu durumdan kurtulamaz. 
Böylelikle kıymetli arkadaşımız yargıyı peşinen vermiş 
bulunuyor. Bu, zaten görüşmelerin seyrinden kendi
sini açıkça göstermektedir. 

TRT üzerinde gerçekten söylenecek sözler buluna
bilir. Bunun için gündemde üç tane araştırma vardır. 
Sayın Çelikbaş ve arkadaşları vermişlerdir. Diğer ar
kadaşlarımız vermişlerdir. Üç tane araştırma önerge
si var. Araştırma önergelerinin konusu burada görü
şüldü. Adalet Partili 15 arkadaşımız Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına yandan tayinden ve çıka
rılan kararnamelerden dolayı Meclis soruşturması ver
miştir. Henüz bunlar görüşülmeden bütün bu konular 
ifade edildi. Hükümet bir taraftan da TRT'yi üç hu
kukçuya tetkik ettirmektedir. Bunlar da bir yana, 
TRT'nin günlük masrafına varıncaya kadar, yani hiç
bir y:.vi! bırakılmadan burada tek. yönlü olarak; ama 
tek yönlü olarak eleştirildi, çok ağır suçlamalar yapıl
dı. Sinekli Bakkal oyunundan tutun da, 250 bin lira 
sermayeli bir şirkete büyük işlerin verildiğine değgin; 
ama bunlar söylendiği zaman bunların karşısında söy
lenecek sözler de vardır. 500 bin lira sermayeli ORMA' 
ya 20 milyon lira derhal verilmesi insanın hatırına ge-
ili-. Bunların cevapları verilmesi gerekli. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Yalan ya
lan. 

SÎRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşımız... 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — «Salon sosyalist

lerinden gayri TRT'nin yayınlarını kimse beğenmi
yor» dedi. Bu sadece yalnız kalacağı veyahut birkaç 
siyasî partiden taraf göreceği görüşün aksi, özellikle 
TRT'nin geniş halk kitleleri tarafından yayınlarının 
nasıl benimsendiğinin ifade edilmesi gereklidir, 1 nci 
madde üzerinde. Konu bunlar değilken buraya gel
diğine göre bunlar ifade edildi. O halde karşı fikir
lerin de ifadesine lütfen imkân verin ve TRT'den Hü
kümetin şikâyetçi olduğunu söylendi. O halde Hükü

met adına kifayeti kabul etmeyin. Hükümet adma 
soracağız. TRT'den şikâyetleriniz hangi konuda ise 
lütfen Hükümet olarak çıkın açıkça söyleyin. Çünkü 
sizinle aynı Kontenjan Grupu üyeliğini paylaşan arka
daşımız, sizin namı hesabınıza Hükümetin TRT'den 
şikâyetçi olduğunu söyledi. Bunlar berraklığa kavuş
madı. Hükümetin hangi yönleriyle, TRT'nin hangi 
yayınlarından dolayı şikâyetçi olduğunu söylemesi lâ
zım. Çünkü, arkadaşımız bunu Hükümetin kendi si-
yanet meleklerinin kanadı altında olduğu anlayışı içe
risinde bunu ifade etti. 

Hatta TRT'yi itham etti; «İki paralık» kelimesini 
kullanarak arkadaşımız TRT için çok ağır ithamlarda 
bulundu ve yine arkadaşımız Sayın Birgit'in Millet 
Meclisinde söylemiş oldukları sözleri buradan kısmen 
ifade ettiler. Bunların nasıl ve niçin söylendiğinin açık
ça burada berraklığa kavuşması gereklidir. 

Yine burada, Hükümet açıkça 11 sayılı Yasanın 
Anayasaya uygun olup olmadığı; 64 ncü maddeye uy
gun olup olmadığı ve 11 saydı Yasa Gücündeki Ka
rarnamenin Yetki Yasasına uygun olup olmadığının 
sorusuna da cevap vermiş değildir. Oysa, Hükümet 
adına yapılan başka bir beyanat vardı. Simdi, Hükü-
me;; çelişki halinde. 

Birinde Hükümet ne oluyor ki, nasıl bir zemin, na
sıl bir durum oluyor ki, Komisyon huzurunda Hükü
met adına sarahaten bir fikir ileri sürülüyor ve söy
leniyor; fakat üyelerin hakkı olan soru kendilerine 
tevcih edildiği zaman, bu sefer Hükümet, «vuslat baş
ka bir bahara», yazılı olarak cevap vereceğim, yani 
kanun çıksın ondan sonra cevap vereceğim şeklin
de,.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kifayet önergesi üze
rinde lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Onun üzerinde 
duruyorum, bunlar aydınlığa kavuşması"lâzım. Bu se
beple... 

BAŞKAN — Hükümetle alâkalı konuda zaten fi
kirlerinizi ifade buyurdunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İşte yeterlik ka
bul edilmezse, görüşme imkânı olursa 1 nci madde 
üzerinde biz bunlar hakkında konuşacağız Sayın Baş
kan, onun için kabul edilmesin diyorum. 

Sonra Sayın Çelikbaş, Hükümetin yetki tecavü
zünde bulunduğunu ifade ettiler ve soruyorum dedi; si
yasî tercihte taraflı olarak birisini getirmek tarafsız
lığı temin eder mi, etmez mi? Arkadaşım soru soru
yor, açık soru soruyor. Hakkıdır, izin verin bunun 
cevabı verilsin, arkadaşımız bir soru soruyorlar. Ba-
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kalım soruyu soran arkadaşımız yeterlik aleyhinde 
oy kullanacak mı, kullanmayacak mı? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Konuşacağım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bize soru, şey 
yüklüyorsunuz, gelin cevap verin diyorsunuz bu hu
suslarda cevap istiyorsunuz ve arkadaşımız... 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sabaha kadar konuş, 
kendini yorma. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşımız di
yor ki, kişiye özel kararname çıkarılmıştır, iddiada 
bulunuyor, ithamda bulunuyor. Cevabının verilmesi 
gerekli ve diyor ki, mevcut mudur? Anayasa Mah
kemesi üyeliğine siyasî heyetler üye seçiyor. Demek 
ki, siyasî tercihler, siyasî seçimler bir TRT Genel 
Müdürlüğü şöyle dursun, mahkeme üyeliklerine ka
dar yapılabiliyor. Dünyadaki bunların örnekleri gerek
li, izin verin, o imkânları verin de biz bunları burada 
açıklayalım. 

Arkadaşımız soruyor diyor ki, Yasama Meclisi 
olarak bizler, yasa gücündeki Kararnameyi değiştire
meyecek miyiz? Biz de kendisine cevap vereceğiz, 
«evet» diyeceğiz bunun üzerinde mutlak hakkımız 
vardır Yasama Organlarının; ama Anayasaya uygun 
olarak, yasalara uygun olarak bu hakkı kullanmak şar-
tıyle. Yoksa, sadece bir su işlemi yapabilmek ve şu 
belli bir seviyeye getirebilmek için dediğiniz zaman, 
bu işte yetki tecavüzü olacak. İzin verin, daha önce
ki Hükümetin yaptığı işlemlerdeki yetki tecavüzünü 
şimdi nasıl başka bir şekilde bir yetki tecavüzü oldu
ğunu biz de burada açıklama imkânına sahip bulu
nalım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Özellikle rica edeceğim, yeterlik önergesini kabul 

buyurmayın, bu hususlar bütün açıklığı ile aydınlığa 
kavuşmuş olsun. Takdir Yüksek Heyetin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Okunan yeterlik önergelerini, birinci 
maddenin müzakeresinin yeterliğine dair verilen öner
geleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde verilmiş bir değişiklik öner
gesi var, okutuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzin verirseniz, evve
lâ Komisyona havalesine ilişkin önerge okunsun. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki efendim; müsaa
de buyurun. 

Sayın Atalay tarafından verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 sayılı Yasa gücündeki Kararname Anayasa

nın 64 ncü maddesine uygun olarak çıkarılan 
23.5.1974 tarihli 1589 sayılı Yetki Yasasına dayanıla
rak 13.2.1974 günü de, Bakanlar Kurulu tarafından 
kabul edilmiştir. Sözü edilen Yasa Gücündeki Ka
rarname Anayasanın şart koştuğu gün ve şekilde Res
mî Gazetede yayınlanmış ve Yasama Meclislerine su
nulmuştur. 

11 sayılı Yasa Gücündeki Kararname Yasama 
Hukukumuzda iik kez Yasama Organı önünde gö
rüşülen Yasa Gücündeki Kararname olacaktır. Bu 
yönüyle ciddî bir önem taşımaktadır. Yasama Orga
nı 11 sayılı Yasa Gücündeki Kararname üzerinde 
görüşme açar ve karar verirken Anayasanın 64 ncü 
maddesine göre Yasama Meclislerinin içtüzüklerinin 
yasaların görüşülmesi için koydukları kurallara uy
gun biçimde görüşme ve kabul edebilirler. Ancak 
bu görüşmede öncelik ve ivedilik üstünlüğü vardır. 
11 Sayılı Yasa Gücündeki Kararnamenin görüşülme
si sırasında Yasama Organı bu kararnamenin, yetki 
kanununda - amaç - kapsam ve ilkesinin sınırlarını 
araştırarak bir yasa tanzim edebilir. 

11 sayılı Yasa Gücündeki Kararnamenin görü
şülmesi sırasında Yasama Organı, yasa yetkisini ta
şarak Anayasanın koyduğu icranın yetkileri sınırını 
zorlayamaz ve bu sahaya müdahale edemez. 11 saydı 
Yasa Gücündeki Kararname ile ilgili bir tanzimin
de yasa yapım sınırları içinde kalmayı Anayasa zo
runlu görür. 11 say.iı Yasa Gücündeki Kararname
ye dayanılarak çıkarılan bir başka kararnamenin ni
teliğine müdahale edemez, bu vesileyle TRT'nin ya
yınlarını yargılayamaz. Aslında kendilerine Milli
yetçi Cephe diyenler TRT Genel Müdürlüğüne yapı
lan tayin ve TRT yayınları üzerinde belli bir ama
ca ulaşma kampanyasını açmışlar, yasa denetim yol
larının tümünü işletmişlerdir. Soruşturma ve araştır
ma önergeleri verilmiştir. Araştırma ve soruşturma 
denetim alanlarına giren sorunları 11 sayılı Yasa Gü
cündeki Kararnamenin görüşülmesi sırasında orta
ya atmaya, mesnet tutmaya hukuk kuralları yönün
den imkân yoktur. Yasama Meclisinin 11 sayılı Ya
sa Gücündeki Kararname üzerinde yapacağı yasa 
işlemi, bu kararnameyi yürürlükten kaldırma, yü
rürlüğün şeklini yasa şekline olduğu gibi yahut de
ğiştirerek sağlamaktır. TRT Genel Müdürlüğüne ya
pılan atamanın usule uygun olup olmadığı, TRT'nin 
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yayınlarının Anayasa ve kuruluş yasasına ters dü
şüp düşmediği, 11 sayılı Yasa Gücündeki Kararna
menin görüşülmesi sırasında tartışılamaz. Neden 
gösterilemez, dayanak olarak alınamaz. Yasama or
ganı yasa görüşmelerini, yasa kuralları, içinde ka
larak yapabilir. Aksi takdirde, yasama yetkisini hu
kukî niteliğinden uzaklaştırmış olur ki, bu da yet
kinin hukuk kuralları dışında değerlendirilmesi veya 
belli bir çoğunluğun kaynağı Anayasadan alınma
yan bir devlet yetkisini ele geçirme teşebbüsüne dö
ner. TRT Genel Müdürlüğüne atamanın şekil ve usu
lü üzerinde hukuk kuralları ve yasaların öngördüğü 
usullere başvurulabilir. TRT'nin yayınlarının, idarî, 
malî ve siyasî denetim ;n nasıl olacağına dair kuralı 
yetki mekanizması işletebilir. Ve yasa denetimi 
gündem dışı konuşmadan Meclis Soruşturmasına de
ğin işletilebilir. Ne var ki 1 î sayılı Yasa Gücündeki 
Kararnamenin görüşülmesi sırasında bu iki konu 
amaç ve etken olamaz ve hukukî alan seçilemez. 
11 sayılı Yasa Gücündeki Kararname TRT Genel 
Müdürlüğüne tayin kararnamesi değildir. TRT'nin 
faaliyet şekline yönveren bir niteliği de yoktur. TRT 
Genel Müdürlüğü yerinin istisnaî memuriyet sayılıp 
sayıhTiayacağfntn saptanması sorunudur. 

TRT Genei Müdürlüğünün istisnaî memurluk sa
yılması zorunluğunu düşün sn Hükümet 657 ve 1327 
sayılı Devlet Memurları Yasasında çeşitli b m u gö
revleri için, tanınan istisnaî memuriyet yerine TRT 
Genel Müdürlüğünü almayı b;r yıra gücündeki ka-
rarn?me ile 1589 sayılı Yetki Kanununa uygun ola
rak kararlaştırmıştır. îşlern Yetki Kanununa tanı uy
gunluk taşımaktadır. İstisnaî memuriyet statüsü Dev
let Personeli hukuku içinde devlet idaresinin iyi ve 
rahat işlemesi için öngörülmüş bir sistemdir. Teşki
lât yasalarında memuriyet için şart koşulan husus
lara rağmen çeşitli yasalarla bazı memuriyetler için 
«İstisnai» durum getirilmiştir. TRT Genci Müdür
lüğü yerinin istisnai memuriyet sayılması Devlet Per
sonel rejimimizde ne ilk işlemdir ne de son olacaktır. 
TRT ile ilgili yasada Genel Müdürlü!', v, 'n. şart koşu
lan nitelikler, teşkilât yasalarında diğer memuriyet
ler için şart koşulan niteliklerden ayrı bir nitelik ta
şıyacağı, bu niteliğe rağmen istisnai memuriyet sis
teminin uygulanamayacağına dair hiçbir kayıt ve 
bağlayıcı hüküm olmadığına göre, teşkilât yasala
rında aranılan niteliklere rağmen istisnai memu
riyet hukuksal prensibini getiren : 

1. 657 ve 1327 sayılı yasalardaki hükümler 

2. 3656 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi 

3. 3659 sayılı Yasanın 10 ncu maddesi 
4. 933 sayılı Yasanın 7 nci maddesi, 

yasalar gibi 11 sayılı Yasa Gücündeki Kararname ı>;ş-
kiiât yasalarına rağmen istisnai memuriyet statü
sü getirmiştir. Bunca memuriyet yerine istisnai hü
kümler tanınırken, TRT gibi önem ve etkisi tartışıl
maz anayasal bir kurumun Genel Müdürlüğünün is
tisnai memuriyet sayılmaması görüşünü objektif ve 
haklı saymak doğru olmaz. 

11 sayılı Yasa Gücündeki Kararname Anayasa
nın 64 ncü maddesini 1589 sayılı Yetki Yasasına 
muhteva ve şekil yönünden uygundur. Hükümet adı
na yetkili bakan 11 sayılı Yasa Gücündeki Karar
namenin bu niteliği taşıdığını ve tam, muteber bir 
yasa gücündeki kararname olduğunu teyit etmiştir. 

1589 sayılı Yetki Yasası (657) sayılı Yasanın 59 ve 
1327 sayılı Yasanın 90 ncı maddeleri ek geçici onun
cu maddesini kapsamaktadır. 11 sayılı Yasa Gücün
deki Kararname ile TRT Genel Müdürlüğü yerinin 
istisnai memuriyetlerden sayılmasını öngörmesi ke
sin şekilde yetki yasasına uygundur. 359 sayılı TRT 
Kurumu ile ilgili Yasanın 9 ncu maddesi Genel Mü
dür ve yardımcıları için aranılan nitelikler 11 sayılı 
Yasa Gücündeki Kararnameye engel sayılamayaca
ğı gibi gelişi bile söz konusu değildi1'. C. Senato
sunda görüşmeler, 11 sayılı Yasa Gücündeki Karar
namenin Anayasaya aykırılığı, 1589 sayılı Yasadan 
yetki almadığı iddiaları ortaya atılmış, görüşmelerin 
a~d alırlığı TRT Genel Müdürlüğüne yapılan tayin
le TRT'nin yaymlanna yönelmiştir. TRT'nin yayın
ları eleştirilmiş, genel program planı 1973 yılından 
çok farklı şekil alarak sakıncalı bünyeye götürül
müş iddiaları ortaya atılmıştır. Oysa 1974 yılı" genel 
program planı TRT Kurumunu Anayasal görevini 
yerine getirmeye yönelmiştir. 11 sayılı Yasa Gücün
deki Kararnamenin Anayasaya ve yetki yasasına ay
kırılığı eski (MC) yeni (MPC) liler özellikle A. P. söz
cüsü tarafından ısrarla ortaya atıldığında Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna havalesini saygiyle talep 
ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öner
gem üzerinde. 

FETHİ ÇELİK3AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Daha evvel reddedildi o efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, müsaade 
ediniz. 
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Sayın üyeler; sayın Sırrı Atalay'ın okunan öner
gesi 441 Sıra Sayılı Kanun tasarısının Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesini talep etmektedir. 
Bu önerge üzerinde bir işlem yapma imkânını bula
mıyoruz. Şu nedenle ki, İçtüzüğün 23 ncü maddesi, 
Cumhuriyet Senatosuna gelmiş olan bir kanun tek
lif ya da tasarısının, komisyonlara havale biçimini 
tanzim etmiştir ve bu komisyon havalelerine yapı
lacak itirazları da şekle bağlamıştır; arz ediyorum: 

«Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve teklif
leri ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve duru
mu Tutanak Dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonla
ra tahsis edilen görüşme süreleri de belirtilir. Gö
rüşme sürelerinin tahsisinde, komisyonların ihtisas du
rumu dikkate alınır. 

Bu havaleye Hükümet veya bir Cumhuriyet Se
natosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya sonraki bir
leşim başında söz alır. Lehte ve aleyhte konuşacak 
birer üyeye söz verildikten sonra itiraz işari oyla 
karara bağlanır.» 

Şimdi... 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, sözüm bit
sin. 

Şimdi bu kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığı 
tarafından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale 
edildiği zaman, Cumhuriyet Senatosu gelen kâğıtla
rında 7 . 2 . 1975 Cuma günü, «Toplantı : 14, No. : 
10» ifadeleriyle ve birinci madde olarak geçmiştir. 
Ne ondan sonraki birleşimde, ne ilk birleşimde, ne 
ondan sonraki birleşimde bir itiraz vâki olmamıştır. 
Kaldı ki, bu konuda Sayın Sırrı Atalay tarafından 
daha önce Yüce Genel Kurula sunulmuş bulunan bu 
anlamda ve mahiyetteki önergeler de reddedilmiş bu
lunmaktadır. Bu nedenlerle, bu Komisyona havale 
önergesi üzerinde herhangi bir işlem yapma imkânını 
bulamadığımız için, kendisine önergelerini izah etmek 
için söz de vermek mümkün değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, hangi usul üzerinde 

efendim, usulün nesi üzerinde? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdiye değin her

hangi bir madde görüşüldüğü zaman, üyelerin komis
yona havalesini talep ettiği önergenin, demin oku
duğunuz komisyonlarla ilişkili olan maddeye dayanı
larak reddedildiğine dair bir tek misal gösteremez

siniz. Oysa, Cumhuriyet Senatosunda herhangi bir 
maddenin görüşülmesi sırasında üyelerin, maddenin 
Komisyona havalesi bir gelenek haline gelmiştir, mü
teaddit defalar bu yüzlerle binleri bulacak şekilde 
Komisyona havalesi istenmiş ve bunun üzerine Ge
nel Kurul teşhisini saptamıştır. 

Daha önce benim tümü üzerinde görüşülmesi sı
rasında tasarının veyahut benim görüşüme göre bu 
Kararnamenin tümü; yani bütün bu maddelerin tü
müyle beraber Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
valesi idi; reddedilen o idi. Şimdi ben birinci madde
nin Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilme
sini istiyorum. Eğer, bu talebimi kabul edip söz ver
mediğiniz veyahut oylamaya tabi tutmadığınız tak
dirde, (Daha önce verilen önergeler tabi tutulmuş
tur tümü üzerinde) bir İçtüzük değişikliği yaprmş 
olacaksınız Sayın Başkan. Yani, Komisyona havale 
talebini bir fçtüzük değişikliği yaparak reddedilmiş 
olacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, İçtüzüğün hangi mad
desine göre siz bu birinci maddenin Komisyona ha
valesini istiyorsunuz? Lütfen oradan ifade buyurur 
musunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — tzah edeyim. 
Sayın Başkan; 
Komisyon da, bu hususda sarih hüküm yok. Yıl

lardan beri kurulan gelenek vardır.. 

BAŞKAN — İçtüzük de buyuruyorsunuz?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İfade ediyorum. 

Gelecek Birleşimde zatı devletleriniz, sayın Başkan 
siz, Komisyona havale isteyen bir önerge, hayır, mad
dede ve Komisyona havale etmiyorum, diye bir tek 
örnek gösterebilirseniz hay hay. Bu muameleyi doğ
ru sayacağım; ama böyle bir durumla karşı karşıya 
geleceğimi tahmin etmediğim için, ben yüzlerce Ko
misyona havale önergelerini ve bunların üzerinde ya
pılan işlemleri takdim edebileceğini. 

BAŞKAN — Sayın.... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kurulmuş bir gele

neği.... 
BAŞKAN — Sayın üyeler.. Pardon. 

SIRRI ATALAY (Kars) — ... değiştirmiş ola
caksınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; İçtüzüğün hangi mad
desine göre bu önergenin muhteviyatı olan istem 
ile birinci maddenin Komisyona gönderilmesini is
tiyorsunuz, diye sual tevcih ettim. Buyurdular ki, 
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İçtüzükte böyle bir hüküm yok; ama şimdice kadar 
böyle bir uygulama vardır. 

Ben, İçtüzükte bunu engelleyen ve önleyen bir 
hükmü ifade ettiğime göre ikimizin konuşmaları da 

zapia geçmiş bulunuyor. Bu konuda yapılacak baş
ka bir işlemin olduğunu zannetmiyorum. 

Şimdi birinci madde üzerinde verilmiş olan deği
şiklik önerisini okutuyorum. 

— YOKLAMA 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, yok
lama yapılmasını istiyoruz.,. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yeter sayı yoktur. 
(Kars Üyesi Sırrı Atalay, İstanbul Üyesi Meh

met Feyyat, Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcah, İstanbul 
Üyesi Rahmi Erdem, Sivas Üyesi Hüseyin öztürk 
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Başlandı,, canım. 
BAŞKAN — İşleme başladık; okutalım efendim, 

sonra yoklamanızı yaparız. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır ben.. 
BAŞKAN — İşleme başlamıştık, efendim. Mü

saade buyurunuz. İşleme başlamıştık. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

441 sayılı tasarının birinci maddesinin ekli me
tindeki şekilde değiştirilmesini ve ikinci maddesinin 
metinden çıkarılması arz ve rica olunur. 

Turan Kapanh 
Ankara 

Hüseyin Kalpakkoğiu 
'Kayseri 

Nurettin Akyurt 
Malatya 

Ali Oğuz 
Yozgat 

Salim Hazerdağlı 
Elâzığ 

Lûtfi Tokoğ'u 
Kocaeli 

Fethi Çelikbaş 
Cumhurbaşkanın S. Ü. 

Hilmi Soydan 
Kahrama" M araş 
Ahmet Karayiğic 
Afyon Karahisar 

Sami Turan 

«Madde 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 148CC sayılı 
Re.îmî Gazetede yayınlanan 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname yetki dışı çıkarılmış olmakla, bü
tün sonuçlan ile birlikte ret ve iptal edilmiştir. 

31 Mayıs 1974 tarihli 14991 sayılı. Resmî Gaıete-
de yayınlanmış ckn 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Ek Geçici 10 ncu maddesinin (g) bendi
nin işbu kanuna aykırı olan hükmü de kaldınl-
rnıştır..» 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 

Yalnız, yoklama işlemi vardır. Yoklama isteyen 
sayın üyeler: Sayın Sarhcah, sayın Öztürk, sayın Er
dem, saym Feyyat, saym Atalay. 

Yokiarna yapılacaktır. 

ULAŞTI.1MA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, 
bir mesele iLıünde yoklamaya geçilmezden evvel mü
saade ederseniz önerge hakkında bir açıklama yapa
yım. 

BAŞKAN — İşleme başladık, sayın Bakan. 
ULAŞTİRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ

BEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Başüslüne. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Saym üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır. 95 üye mevcut bulunuyor-

Kayseri I 1ar. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir açıklama yapı
lacak mı efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergenin aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde olmaz efen
dim. Hangi önergenin aleyhinde?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Değişiklik önergesi
nin aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini verenler, öner
gelerinin açıklamasını yaparlar Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde nasıl ko
nuşulmaz sayın Başkan? Bir önerge verilir de lehinde 
aleyhinde nasıl konuşulmaz? 94 ncü maddeyi okuyu
nuz lütfen. 

BAŞKAN — 94 ncü madde mi efendim? 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Tadil teklifi, ilgili bulunduğu mad

de numaralarını açıkça göstermeli ve gerekçeli ol
malıdır. 

Tadil teklifi, gerekçesiyle birlikte, komisyon ra
porunun altında bastırılır. 

Tasarı veya teklifin C. Senatosunda görüşülme
si sırasında, yeri gelince tadil teklifinin sahibi gerek
çesini açıklar.» 

Müsaade buyurursanız 97 nci maddeyi de okuya
yım : 

«Birinci ve ikinci görüşme sırasında yapılan ta
dil tekliflerinin komisyona havalesi, komisyon tara
fından istenmediği takdirde; bu tadillerin gerekçesi, 
sahipleri tarafından kısaca Genel Kurula açıklanır.» 
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Sadece tadil teklifi sahiplerine açıklama imkânı 
verilmiştir. Onun için tadil teklifi sahiplerinden biri
si istiyorsa söz vereceğim. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Usul hakkında söz 
istiyorum sayın Başkan. (A.P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, şim
diye kadar verilmiş değiştirme önergelerinin üzerinde 
talep olduğu takdirde leh ve aleyhte birer üyeye söz 
verilmediğine dair hiç bir örnek gösteremezsiniz. 
Tatbikatınız îçtüzüğe aykırıdır. Zapta geçmesini is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay zapta geçti efendim. İç
tüzüğün hangi maddesine aykırı olduğunu da lütfe
derseniz o da geçer efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdiye kadar yapı
la gelen tatbikatlara bakınız efendim. (A.P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Önerge sahipleri önergelerini açık
layacaklar mı efendim?. Olmadığına göre, 1 nci 
maddenin değiştirilmesini ve 2 nci maddenin metin
den çıkarılmasını öneren önergeyi bir daha okutu
yorum, oylarınıza sunacağım efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 2 nci rnadJe görüşül
meden olmaz ki, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun okutayım efen
dim. 

«Madde 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14 800 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan İ1 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, yetki dışı çıkarılmış olmakla, bü
tün sonuçlarıyle birlikte ret ve iptal edilmiştir. 

31 Mayıs 1974 tarihli 14 991 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanmış olan 12 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Ek Geçici 10 ncu maddesinin (g) ben
dinin işbu kanuna aykırı olan hükmü de kaldırılmış
tır.» 

BAŞKAN — Hükümet Önergeye katılıyor mu 
efendim?... 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılmıyor, Ko
misyon katılıyor. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katıl
maz efendim. Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. Madde metni önergede kabul edilen şe
kilde düzeltilecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, benim, 
değiştirge önergesini oylamadınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Atalay tarafın
dan 2 nci maddenin metinden çıkarılmasına... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan, 
1 nci madde üzerinde değiştirge önergem var. Bu ka
dar da olmaz ki... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, size şunu ifade et
mek isterim ki, bu kürsünün tarafsızlığı, bu kürsü
yü iş.jal eden arkadaşlarınızın şerefinin kefaleti altın
dadır. Biz yanılabiliriz; ama bilerek herhangi bir 
maksada a'et olmayız. Ne engelleme maksadına, ne 
bir an evvel çıkarılma maksadına. Başkanlık bu mak
satların üstündedir. 

Buraya, Sayın Sırrı Atalay'ın 1 nci madde üze
rinde vermiş okluğu önergeleri intikal etmemiştir. 
Önümdeki dosyada böyle bir önerge yoktur. 2 nci 
madde üzerinde çıkarma önergesi vardır. Zaten ka
bul edilen önerge ile bu maksat hâsıl olduğu için, 2 
nci maddenin de metinden çıkarılmış bulunması ne
deniyle, bu önergeyi işleme koymak imkânım da el
bette bulamıyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1 nci madde üze
rinde benim değiştirge önergem yok mudur Sayın 
Balkan?... 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde var efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır açık söylü
yorum. ifade edin; 1 nci madde üzerinde değiştirge 
önergeniz yoktur deyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O senin çan
tanda kalmıştır. 

BAŞKAN — Arıyoruz efendim, müsaade edin. 
Eğer bulursak elbette muameleye koyarız. 

Başlığın değiştirilmesine dair önerge lütfetmişti
niz o muameleye kondu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1 nci maddenin de- -
ğiştirilmesine dair önergem var Sayın Ba~kan. Üç 
sayfadan ibaret. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizi temin ederim. 
böyle bir önerge şu anda önümde yoktur. Olmayan 
bir önergeyi muameleye koymam da mümkün de
ğildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade edin bula
caklardır efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Yok efendim, deminden beri arı
yoruz Sayın Atalay. İyi niyetimi ifade ediyorum, 
gösteriyorum, görüyorsunuz, tepki ile de karşılaşıyo
rum. Daha fazla bir şey yapamam. Rica ederim. 

ikinci madde üzerinde verilmiş önergeyi oya koy-
mıyorum. Çünkü 2 nci madde çıkarılmıştır. 

Şimdi yeni şekle göre diğer maddelerin müzake
resine geçiyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ikinci madde kalk
mış olduğuna göre, 3 ncü madde tabiatiyle 2 nci 
madde oluyor. Yürürlük maddesidir : 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Atalay söz istemiş bulunuyor. 
Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok yakın bir tarih-
de sadece şu görüşmelerin tutanakları bir kitap halin
de, bir broşür halinde yayınlanıp Türk kamuoyunda 
eleştiriye tabi tutulursa gerçekten, benim içinde bu
lunduğum 25 yıllık Parlamento hayatında böylesine 
bir yasa görüşülmesi ilk kez görülmüş olduğunu ifa
de edeceğiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de böyle ya
sa görmedik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyiniz. 
Lütfen müdahale etmeyiniz hatibe. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yasanın 1 nci 
maddesi, yapılan değişiklik Cumhuriyet Senatosunda 
hiç görüşülmeden tescil edilmesi gerekli. Değişiklik 
hiç görüşülmeden. Hiçbir üyeye o metin hakkında fik
rini söyleme imkânı verilmeden 1 nci madde olarak 
Türk Yasama Organının lider organı olan Cumhuri
yet Senatosunun tutanaklarına geçecektir. Çünkü, şim
diki şekliyle 1 nci madde üzerinde, değiştirilmiş şekli 
üzerinde hiç kimse, önerinin dışında hiç kimseye tek 
kelime konuşma imkânını vermemişsinizdir. Bu şek
liyle, kabul edilen şekliyle, yani birinci madde tescil 
edilecek.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen 3 ncü madde 
üzerinde, yeni 2 nci madde üzerinde lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Geleceğim, oraya 
geleceğim Sayın Başkan. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Yürürlük 
maddesi üzerinde konuşması lâzım, işgal edemez Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, lütfen mü
saade ediniz efendim. Sayın Atalay konuşacak efen
dim, 3 ncü madde üzerinde söz aldılar, yeni 2 nci 
madde üzerinde. 

Buyurunuz efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Engelleme
de mahirsin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yürürlük mad
desi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerçekten bu ka
bul ile, bu şekilde kabul ile duyduğum ıstırabı hiçbir 
zaman duymamıştım. Bu ıstırabı Parlamento adına 
duyuyorum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bunun 
maddeyle alâkası yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi yürür
lük tarihi : Anayasa'mn 64 ncü maddesi yürür
lük şekillerini tespit etmiştir. Kabul ile yürür
lük Resmî Gazete ile ilân veyahut ret ile.. Şimdi, 
nasıl bir çelişi içinde olduğunuzu rahatlıkla görecek
siniz. Nedir yasanın başlığı?.. 11 sayılı yasa gücünde
ki Kararnamenin reddi ile 2 nci madde söz konusu 
eden Ek Geçici 2 nci maddenin iptali, çıkarılması, 
yürürlükten kaldırılması; ama şimdi gecenin bu saatın-
da üzerinde hiçbir konuşma yapılmadan kabul edilen 
önerge ile verilen şekille, başlık birbirini tutmamakta
dır. Bunu böylelikle meydana getirmiş bulunuyorsu
nuz. 

Yürürlüğe konması ile bütün müktesep hakları ilk 
kez bir Parlamento ki, açıkça ifade edeyim, hiçbir hu
kuk kuralı önünde bu önergeyle kabul edilen 1 nci 
madde geçerlik ifade etmeyecektir. Geçerlik ifade et
meyecek bu hüküm, hepimizi hayatımız boyunca ve 
bu tutanakları okuyanlar ve bunların üzerinde duran
lar tarafından ciddiyetle takip edilecektir. Ne olacak
tır? Millî Selâmet Partisiyle beraber müşterek bir hü
kümette sorumluluğu beraber paylaştığımız bir Ka
rarnamenin geçersizliğini bir yürütme maddesi ile, 
yürürlüğe koyma maddesi ile şimdi Yasama Organın
da maalesef hiç yapılmamış gibi temin edecek bir hü
kümdür bu. Oysa kararname niçin çıkarılır? Hükümet 
gücündeki kararnamelerin çıkmasının hukukî statüsü, 
mahiyet ve mesnedi vardır. 

Kararnameler yasa gücündedir ve onlar hüküm ifa
de eder. Bir Yasa hükmü ile o kararnamenin işlediği 
ve yapılan işlemlerin bir müdahale ile ortadan kaldır
maya imkân yoktur ve bunu hukuK müesseseleri önü-
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C. Senatosu M i 42 

ne götürdüğümüz takdirde cidden Parlamento üzerine 
gölge koymuş olacağız. 

Yasa gücündeki kararname dernek; hükümetlere 
Adalet Partisi 1969 Seçim Beyannamesinde Millet
ten yetki istiyordu. Bize yasa gücünde kararname yet
kisini verin, kolaylıkla yasalar çıkaralım, ya3a gücün
de kararname demek, hükümete belli bir serbesti ver
mektir ve Anayasanın belirttiği nitelikteki şartlarla, 
yani belli bir tarihte yayımlanmazsa. 

İki, redde uğradfğı takdirde yasa gücündeki karar
namenin meydana getirdiği bütün hükümler işler. O 
hükümleri peşinen Yasama Organı kabul etmiş ve yü
rütmeğe bırakmıştır. 

Şimdi Anayasanın bu sarih hükmüne ve yasa gü
cündeki kararnamenin hikmeti sebebine aykırı olarak 
siz sadece bir husumet, siz sadece tayin edilen bir 
umum müdürü tayininin iptalini hazırlamak üzere 
bir yürürlük hükmü getiriyorsunuz 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde konuşunuz. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Amerikan Kong
resinde ikinci Meclis sayılabilecek olan Senatoda, an
cak memuriyet azil müessesesi vardır.- Doğrudan 
doğruya Parlamento, azil veyahut bir kimseyi göre
vinden alamaz. 1960 yılının 28 Nisan günü Fer id Me-
len'le beraber bizi çağıran Tahkikat Komisyonunda 
ilk kez bir defa görülmüştür, Parlamentonun kendisi 
icranın vazifelerini yapıyordu. Tıpkı onu yapıyorsu
nuz. Şu anda yaptığınız Tahikakat encümeni kurup 
Millet Meclisinin., Milletvekillerini.. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, bunun ne alakası var madde ile.. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman .Maraş) — Bunun 
Tahkikat Komisyonu ile ne alâkası var? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mahkeme etme
nin daha ötesine gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu hal çok ha

zindir. İbretle seyredilecek bir manzaradır (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen, yürürlük mad

de üzerinde söz aldınız, o maksat içerisinde kalınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yürürlük işte Sa
yın Başkan,, mümkün değildir. Mümkün değildir, bi
rinci maddesiyle bu yürürlük maddesi yanyana gele
mez, beraber olamaz. Çünkü, ifade ediyorum, Yasa
ma Organının icaraya ait bir görevini bir madde içe
risine koyup, yürürlük maddesini de geriye götürmek 
şekliyle bir yasa tanzimine imkân yoktur. 

İ 8 . 3 « 1975 0 : 1 

| Bu sebeple sanırım Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımdan rica edelim, 10 kişi olacağız ad oku
mak suretiyle bunun açık oylamasını talep edeceğiz. 
İzin verin önergeyi, (A. P. sıralarından hani önerge 
seslen), evet önergeyi hazırlayacağız. Şüphesiz bura
da 90 kişi, 100 kişi bulunacağız. Ama, o tahkikat en
cümeni kurulduğu zaman getiren kararname üzerin
le benimle beraber mücadele edenler.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Skarya) — Anayasa 
Mahkemesine gideceksin.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Saiihcğlu.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ondan daha çok 
utandırıcı bir mahiyet arz edecek. Bir hükmü tedvini 
sırasında hep beraber sorumluluklarımızı yüklenmek 
üzere bir açık oylama suretiyle, ad okunma suretiyle, 
rica ediyorum siz de verebiliyor masunuz? 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — İstediğimiz za-
man veririz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sorumlulukları
mızı beraber tespit edelim. Tarih.. (A. P. sıraların
dan gürültüler, anlaşılamayan müdahaleler) Biraz 
ıcnra daha çok konuşacağım. Tümü üzerinde, sonu 
ü~c-rinde şey yapmışım, daha bu mevzuda söyleyecek
lerim dana çok vardır. Yürütmeyle de ilgili olarak 
söyleyeceğim. 

Tarih önünde gerçekten Cumhuriyet Senatosu bu
gün büyük bir sorumluluk yüklenmiş bulunuyor. Ada
let Partili arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum; 
Cumhuriyet Senatosunun sırtına bu büyük tarihi yü
kü yüklemeyin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
E-:ki 3 ncü, yeni 2 nci madde üzerinde müzakere

ler bitmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Madde kabul edilmiştir. 

4, ncü maddeyi, yani şimdiki 3 ncü maddeyi oku
tuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Kanunun maddesi üzerinde Sayın 
Sırrı Atalay söz almış bulunuyor. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, izin 

verirseniz biraz önceki sözlerimi tutanaklara geçmek 
üzere aynen tekrar ediyorum. Zaman almamak üze
re bunu ifade ediyorum, aynen tekrar ediyorum. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının eski 4 ncü, şimdi
ki 3 ncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde bir lehte, bir aleyhte ol
mak üzere 2 sayın üyeye söz vereceğim. 

Lehte Sayın Fethi Çelikhaş, buyurunuz efendim. 
ORHAN KOR (İzmir) — Ben de aleyhte söz is

tiyorum Sayın Eaşkan. 
BAŞKAN — Aleyhte söz alınmıştır efendim. 
Buyurun Çelikbaş. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin komisyon
lardan başlayan ve Mec'iderde devam eden müzake
relerinin zabıtları gerçekten ibretle tetkik edilecektir. 
Bunun kısa inanası şudur: Parlamentoda azınlık, ço
ğunluğa tahakküm etmek istemektedir, döpedüz. Ko
misyonlardan başlamak üzere bütün kanun ieklirleri-
nin ve tasarılarının önüne alınarak tercihan ve ivedi
likle konuşulması Anayasanın hükmü olduğu halde, 
azınlık olduğunu bi'sn bir parti bunu gündeme aldır
mamıştır. 

Gündeme alınması uzun müzakere ve münakaşa
lara mucip olmuş, komisyonun kurulmamdan başla
yarak bütün müzakerelerin Anayasaya aykırılık içe
risinde cereyan ettiği ifade edilmiştir. Fakat, komis
yonun kurulmasına muvaffakiyet hasıl olup Devlet 
bütçesiz kalmamak, yani memuruna ücret ödemez 
duruma girmemek, varidatın tahsiline imkân hasıl ol
mak gibi devleti devlet yapan, sürekliliğe imkân veren 
çalışmalar başlayınca bütün bu çabalar maalesef on
lar için, memnuniyetle memleketimiz ve Parlamento
nun çoğunluğu için semere vermemiş ve Meclis ekse
riyetinin görüşüne gö re çalışma imkânına tüzük ve 
Anayasa hükümleri dahilinde fırsat bulabilmiştir. 

Dikkat etmişseniz müzakerelerin sonunda Anaya
saya aykırılık iddiası komisyonun kurulmar-ryle bir
likte artık söylenmez olmuştur. O kadar ki, bir arka
daşımız burada, Cumhuriyet Halk Partisinin, hâki-
kimlerin tazminatıyle ilgili kanun tasarısını müzakere 
eden komisyonun kararma iftihar ederek, hatta biraz 
daha ileri giderek, «Bu kanun tasarısını dedıal ko
nuşacaksanız çoğunluk olup olmadiğmı sormak için 
yoklama yaptırmayacağız» diyerek zapta geçirtmiş
tir. Aynı komisyon 11 sayıh Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnameyi konuşunca Anayasaya aykırıkk iddiaları 
söylenebilmiştir. Şayanı hayret bir şey. 

Bu itibarla hakikaten bu zabıtlar ibretle tetkik 
edilecektir. Bundan her vicdan sahibi, Türkiye'de 
Devlet nizamını ayakta tutmak isteyen hürriyetçi par
lamenter rejimi yaşatmak isteyenlerle buna engel ol
mak isteyen, bu arabanın gidişine taş koymak isteyen-
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lerin. kimler olduğu bir kere daha Türk umumî ef-
\ kârı ve tarihte tescil edilecektir. (A. P. ve C. G. P. sı-
| raîarından alkışlar.) 

I Muhterem arkadaşlar, 
i 

I Kanun yürürlük maddesinden tutunuz, «Bakan-
| 1ar Kurulu yürütür.» maddesine kadar müzakeresini 
i 20 küsur yılcıir ben hiç bir kanun teklif ve tasarısında 
ı görmedim. Buna da şahit olduk. 
İ Şu fikir Türkiye'de katiyetle silinmelidir: Parla-
I mantolar, hür demokratik parlamenter rejimde ço

ğunluğun çalışması esasına göre yürütülür. Muhale-
I fet yalnız Türkiye'de yok arkadaşlar. Batı ülkelerinin 
j Parlamento çalışmalarını lütfen gazetelerden takip 
! edin, zabıtlarım demiyorum, gelmiyor. Ama göre

ceksiniz ki, muhalefeti temsil edenler kürsüye çıkarak 
konuşuyor, söylüyor; Türkiye'de cereyan ettiği şekil
de dakikada, beş dakikada, her gün de obstrüksiyon 
yapllmıyor arkadaşlar. Hukukun basit bir kaidesidir 
arkadaşlar; bir hakkın kuîlanılmas'nda hüsnüniyet 
esastır. Kötü niyetin olduğu yerde haktan bahis et
mek isabet:izdir. Hukuk adalete, nasafete dayanırsa 
hukuktur. Aksi takdirde ceberrutkık olur arkadaşlar. 
Türkiye'de çektiğimiz arkadaşlar, (içinde bulundum, 
biliyorum) ekalliyetin çoğunluğa tahakküm etmek 
hevesini yenemornekten ileri gelmiştir. Bunu behe-
mahal yeneceği-- Bugün ekalliyette olan taraf, yarın 
ekseriyette olabilir. Ben çok görmüşümdür. Cumhu
riyet Ha'k Partisi muhalefetinde nisbî temsilin aley
hinde konuştuk arkadaşlar. 1950 seçiminden sonra 
şartlar değişti, Cumhuriyet Halk Partisi nisbî temsile 
taraftar oldu. 

Ben biliyorum yine zabıtlarda bu Kanun Hük
mündeki Kararnamenin müzakeresi sırasında Cumhu
riyet Halk Partisinin Anayasa tadilâtında neler söyle
diğini biliyorum arkadaşlar. Şimdi ona dayanarak de
miyorum; ama Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
verdiğ', kanunun selâhiyetine tecavüz ederek, gayrî 
kanunî, gayri hukukî bir kararname çıkartılıyor ve bu 
gayri hukukî kararnameyi illâ Meclise tescil ettirmek 
veya tescil ettirmek imkânı olmazsa, zaman içerisinde 
geçirtmek ve gayri hukukî tasarrufun memlekete za
ra"- verici tahribatına kanat germek usulü devam et
mek isteniyor arkadaşlar. Türkiye'de Parlamento bu 
çeşit tasarruflara yol vermediği takdirde, memleketin 
selâmetle ana davalarına eğilmesi mümkün olabilir. 
insan hakikaten üzülüyor. Türkiye'nin bir yığın mese
lesi TRT'nin 11 Sayılı Kararnamesi kadar müzakere 
edilmiyor arkadaşlar. Türkiye'de müzakere edilecek 
mevzu mu yok? Hakikatleri, gerçekleri aksettiriyor ve-
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saire, diyor. Arkadaşlar, gerçekler burada aksettirilir, 
tedbirler burada bulunursa, yaralara melhem bulmak 
imkânı olabilir. Aksi takdirde memlekette huzuru, 
emniyeti ve çalışma şevkini tahrip eden devamlı pro
vokasyonlar, kışkırtmalarla umumî bir huzursuzluk 
havası memlekette hâkim olur. 

Türkiye'de şayanı şükrandır ki, Parlamento ço< 
ğunluğu azınlık tarafından bu istikamete götürülmek 
istenilen çalışmalara dur demiş, komisyonlardan iti
baren Mecliste, Senato Komisyonunda ve Senato ço
ğunluğunun da bir tescil makamı olmadığını, kanun 
kuvvetindeki kararnamelerin behemahal Parlamento
nun kabul etmesi suretiyle bir hüküm ifade edeceğini 
bu suretle tescil ettirmiş ve bundan sonraki gelecek 
hükümetlere ders vermiştir arkadaşlar. Eğer hükü
metler, esasen son derece sınırlı sahalarda verilmek 
lâzım gelen bu Kanun Hükmündeki Kararname, 
Yetki Kanunu eğer dikkat edilirse, bu tasarruftan son
ra, Meclislerin vazifesine sahip çıkmasından sonra 
hükümetleri daha çok düşünmeye sevk edecek, hele 
kanunun vermediği yetkiyi kullanmak konusunda çok 
daha insaflı davranmak mecburiyetinde bırakacaktır. 
Aksi takdirde, Meclisin icranın salâhiyetini tecavüz 
etmesi karşısında sillesini yiyeceğini hükümetler bile
cektir. Bu teşriî kuvvetin kanun tedvininde icraya üs
tünlüğünün açık delilidir, Parlamento için bu şerefli 
bir harekettir, bütün arkadaşları bu konuda verdik
leri sabırlı, azimli çalışmalarından dolayı tebrik edi
yorum ve bunu okuyacak nesillerin de Türkiye'de 
kimlerin ne yolda çalıştıklarını yakından görmesi im
kânını verdiği için şahsen de huzur duyuyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, Kanun tasarısı
nın aleyhinde buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben çok güç görev
lerle karşılaşmış, çok güçlükleri göğüslemesini bilmiş 
bir insanım. Biliyorum, biliyorum şu anda konuş
manın güç olduğunu, şu anda değer yargılarının bel
li seviyedeki değerlendirilmeleri; ben biliyorum ki, 
peşinen verilmiş olan hükümlerin neleri amaç edindi
ğini. Bütün bunları çok gördüm, bütün bunlara çok 
şahit oldum ve ben yine bir şeyi biliyorum ki; bir he
ves uğruna çiğnenen hukuk, hukuk olarak kalacaktır 
ve Yasama Organı şerefle yapılan hataları belli bir 
amaç için sarfedilen gayretlerin üstesinden gelebile
cektir. 

Azınlığın çoğunluğa tahakkümünden ifade edildi. 
Azınlık Türkiye'de seçmen ve oyunu kullanacak in-

J san olarak bugün hangi istikamettedir ve çoğunluk 
kimdedir? Bunun her halde ne tapusu ne de kesin de-

I lilleri Sayın Çelikbaş'ın cebinde değildir. Türkiye'de 
I çoğunluk seçime gidildiği takdirde Milletin reyi ile 

belli olacaktır. 1961 Seçiminde eğer o günkü seçim 
i sisteminin icabı olmasaydı, Adalet Partisinden 500 

bin oy alan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Se
natosuna 40 üye getirip, ta o günden bugüne kadar de
vam eden sadece seçim sisteminden doğan, Milletin 
iradesinden değil, seçim sisteminden doğan bir netice
dir ki şimdi Cumhuriyet Senatosunda «MC» bir ek
seriyeti teşkil etmektedir. Daha önce birkaç kez söy
ledim; bu bir vade meselesidir, bir kader meselesi 
değildir. İlk halkın huzuruna çıktığımız seçimde, Sa
yın Çelikbaş, azınlığın ve çoğunluğun nerede oldu
ğunu Millet gösterecektir. 

Millet şunu da gösterecektir ve bir daha olmaya
caktır. Bir manga milletvekili ile iktidar çalışımını ar
tık Millet, Millet azınlığına vermeyecektir ve Millet 
iradesinin nasıl bir şekilde tecelli edeceğini göreceğiz. 
Millet iradesinden ne için kaçıyorsunuz? Eğer azınlık 
ise, azınlığın bir tahakkümü var ise Türkiye bu buna-

I İmaların içerisinde, niçin seçimlere gidilmiyor? Bütün 
Batılı ülkeler bunalımlar karşısında çare bulmak için 
en tehlikeli anlarda, en sıkışık anlarda seçimi bir teda
vi çaresi bulurken «MC» niçin seçime gidemiyor? Ni
çin ittifaklar yaparak bunu önlemek istiyor? Bunun 
manası açık. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ilk 
ittifak ittifak senedi ile yapılmıştı. Ayan, yani bildiği
miz Rumeli ayanı, Alemdar Mustafa Paşanın başın
dan bütün iktidara sahip olan padişah karşısında ikti
darın ortağı sayılan eşraf sınıfının hukukunu temin et
mek ve sağlamak için ilk kez bir yazılı metin istiyordu. 
İktidarı o dönemde eşraf, zengin ve toprak ağaları teş
kil ediyordu. 

Bugüne değgin geçen zaman içerisinde Türk Top
lumunun kaderi büyük değişiklik göstermemiştir. 
1946'da Türkiye'de toprak reformunun ilk başlangıcı 
olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıktığı zaman, 
ilk reform, ilk kader değişikliği, Türkiye'nin ilk de
mokratik sola adımı karşısında, yine karşısında bu 
ittifakı bulmuştur. Toprak ağaları, savaş zenginleri, 

ş sonradan politika zenginleri ve diğer yandaşları. Bun
lar bugün yine aynı şekilde politika zenginleri, top
rak ağalan, eşraf ittifakı halinde şimdi «MC» bun
ları toplayıp halkın karşısına çıkarmak istiyor. 

Bütün mücadele şu TRT'nin 1974 yılı Program 
ilkesinde kendisini göstermektedir. Her Türk; tarihi, 

1 kültür değerlerimizin korunmasını, kişilerin doğuştan 
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sahip oldukları ve eğitim, öğretimle geliştirecekleri 
yeteneklerle yeni kültür değerleri yaratabilmelerini 
sağlayacak bir ortamın maddî ve manevî şartlarını 
meydana çıkarılmasını, hukukî, meşru yollara Devlet
ten isteme hakkına sahiptir. 

İşte MC, halkın Devletten bu meşru haklarını is
temesini engellemek, onun bilinçsiz, onu güçsüz, onu 
ekonomik bütün güçlerden yoksun olarak tutmak is
tiyor. Mücadele bu. Türkiye'de bugün meşru demok
ratik solun mücadelesiyle, karşısındaki MC'nin müca
delesinin gerçek nedeni burada. 

Bizim demokratik meşru solun Milletin çoğunlu
ğunun iradesi artık talihini değiştirmek istiyor. Ar
tık Devletten bu benim kaderimdir, bu benim alın ya
zımdır, yoksulluktan kurtulmayacağım, bu yoksulluğu 
çekeceğim, TRT ve Devletin diğer bütün müesseseleri 
benim bu irademi hâkim kulabilmek için yardımcı ol
sun, oluştursun diyoruz, biz. Siz, hayır diyorsunuz. 

Üç iktidar ortağı, eşraf, toprak ağaları ve politika 
zenginleri, MC'nin dayandığı bu dayanak Türkiye'nin 
kaderi üzerinde artık halkın kendi kaderini kendisi ta
yin etmek, programlar yapıldığı zaman üstten planla
ma teşkilâtlarının falan ilin kalkınması veya falan sek
törün kalkınmasını artık kendileri değil; halkın özlemi 
nedir, halkın arzusu nedir, halk neyi istiyor, TRT bu
nu oluşturuyor. İşte TRT'ye düşmanlığınız burada 
geliyor, TRT'ye karşı çıkmanız buradan geliyor. 

TRT halka hakkını aramasını öğretecektir, kor
kunuz bu. Yüreğiniz üzerinde bir yumruk gibi sinen 
korku işte bu. Eşrafın, toprak ağasının, politika zen
ginlerinin ve politika vurguncularının korkuları bu. 
Halk aydınlanacak, köylü aydınlanacak ve onlar 
haklarını istemeyecek. TRT bunu getiriyor, 1974 prog
ramında. Meşru, demokratik yollarla Devletten hakkı
nı istemek. Siz yolunu kesmek istiyorsunuz hakkın. 
İşte bunu tatbik edecek olan TRT'yi de böylelikle bir 
Devlet memuriyeti azline gitmek istiyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım, 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Siz 
diye kime hitabediyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Afaki konuşuyorlar efendim kimseyi 
itham etmiyorlar afaki konuşuyorlar. Evet efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tümü üzerinde 
konuşmak için alınmış bir karar yoktur, sınırlama 
yoktur tahammül edeceksiniz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Onları 
25 sene siz beslediniz. 

! BAŞKAN — Buyurunuz efendim, lütfen mühada-
' le etmeyiniz Sayın İnkaya. Buyurun Sayın Atalay. 
j SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım.; 
Bir azil müessesesi Türk İdare Hukukunda, Türk 

Amme Hukukunda belli nitelikler taşır. Bir kimsenin 
görevden alınması Türk Devlet hayatında belli bir 
mizan içersinde, yani mezbut ve âdil bir Devlet ni
zamının gereği olarak yapılır. Bu, icranın görevidir, 
icıanın yetkisidir. Buçün, şu anda, hep beraber bir 
şeye şahit oluyoruz. Türk Parlamentosu, Devlet me
murunu bizzat kendisi Parlamento olarak, bir yasa 
ile azletmek ve görevinden almak istiyor. Kabul etti
ğiniz birinci maddenin gerçek anlamı bu. 

Teşebbüs, bslli bir yaylım ateşiyle başladı, belli mer-
j haleler geçirildi. Sanıldı ki, derhal bir 11 sayılı Yasa 

gücündeki Kararname gelecek, bunu iptal edeceğiz, 
mesele bitecek; fakat Millet Meclisi Bütçe Plan Ko-

| misyonunda görüldü ki, yok, böyle değil çok acele 
ediyoruz. Biz, yalnız 11 sayılı Kararnameyi yürüt
meden kaldırmakla, TRT Genel Müdürünü görevden 

! alamayacağız. 
Bir başka madde daha var; tamamen Anayasaya 

aykırı olarak komisyon, Millet Meclisi Komisyonu, 
kanun teklifinde bulunuyor. Reddedilmesine rağmen, 
tümü reddedilmesine rağmen, yeniden görüşülmeye 
ait önerge verilmeden Millet Meclisinde, 11 sayılı Ka-

î rarname üzerinde görüşmeler yapılıyor. Bu kez, 12 
sayılı Kararnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin 
(g) bendi; 12 sayılı Kararname şimdi Millet Mecli
sinde görüşülüyor. Millet Meclisinde görüşülen 12 

i sayılı Kararnameyi azıcık tetkik zahmetine katlanacak 
i olan arkadaşlarımız göreceklerdir ki, orada doğru bir 

yolu başvurulmuştur. Anayasanın 64 ncü maddesi-
nin aradığı bir usul tatbik edilmektedir; ya değiştiril
mektedir, kabul edilerek, değiştirilerek kabul müesse
sesi işliyor yahut madde olduğu gibi kabul ediliyor. 

Üç madde vardır; ikisi TRT ile ilgili, birisi de yü
rütme ile ilgili. 12 sayılı Kararnamede iptal, ret, diye 
hiçbir şey yok; ya kabul vardır, bütün bu maddeler 
içerisinde ya olduğu gibi, Hükümetin geçici kanun 

I niteliğindeki kararnamenin herhangi bir maddesinin 
I kabulü vardır yahut değiştirerek kabulü vardır. 

Şimdi, ne yapıyoruz biz?.. 12 sayılı Kararname
nin geçici 10 ncu (g) bendini de, 11 sayılı Kararname 

, Yasama Organının huzurunda iken, henüz 12 sayılı 
Kararname Mecliste görüşülürken oraya bile müda-

I hale ediyoruz; görülmüş şey değildir, hatta işitilmiş 
! şey değildir. Daha Mecliste görüşülmekte olan bir 
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maddeye buradan müdahale ediliyor. Nasıl çıkacak?. 
Belli değil ve hangi maddeyle ortadan kalkacağı belli 
değil. Bu teknik hatayı işlerken size diyoruz ki, yan
lış, bunlar yapılmasın ve bunları Yasama Organı 
olarak Parlamento yapmasın. 

Şimdi, ne oldu?.. 12 sayılı Kanun gücündeki Ka
rarnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin (g) bendi
ni de getirelim koyalım, ithal edelim.. îthal edildi, 
yamalı bohça öbür tarafından da tutuldu; fakat açık 
bir şey, kendiniz ifade ettiniz. Adalet Partisinin 
adına burada konuşan Sayın Rendeci, (zabıtlardadır, 
tarih huzurunda yarın bunlar ifade edilecektir.) «Hiç 
şüphesiz ki, arkadaşlarımız ne telâş ediyorlar, (Ya
nımda, isterseniz tekrar okuyayım, zamanınızı al
mamak için okumuyorum; bunlar hep yanımda) ne 
telâş ediyorsunuz. Biz, nihayet 11 sayılı Kararna
meyi iptal edeceğiz ve 12 saysh Kararnarnenm e'-: goaici 
10 ncu maddesinin (g) bendini iptal edeceğiz. Tayin 

i 

kararnamesi elbet ayrıdır, o ayrı bir muameleye ta
bidir. Bu bizim görevimiz değildir.» denmiştir. Açık
ça grupunuz adına ifade edilmiştir, tutanaklara geç
miştir. «Bu, bununla mümkün değildir, bunun yeri 
değildir.» denmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bağlamanızı rica edi
yorum efendim, süreniz doldu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sayın Baş
kan, ifade edeceğim; zamanla sınırlı değildir. 

Grupunuz adına bunlar ifade edilecek, bunlar bir 
teminat olarak burada ifade edilecek; fakat birden. 
bire üzerinde bir tek kişinin görüşme imkânı, bir söz 
söyleme imkânı verilmeden bu sefer tutup bir azil 
kararnamesi şeklinde bir madde getireceksiniz. 

Amerika'da Senato elçi tayin eder, büyük devlet 
memurlarını tayin eder ve yargılama yapar ve görev
den alır. Bizde ancak padişahlık döneminde padişah 
azil işlemini yapabilirdi. Çünkü, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu henüz yoktu. 1877'den sonradır ki, yürütme 
organına verilen görevler sırasında sınırsız azil mü
essesesi yürütmenindi. 1877 yılında bahriyede işlenen 
suçlar 1877 Harbinin sorunları arandığı sırada dahi 
1877 Meclisi sormluîuğu ancak, Hükümet, Sadrazam-
paşa Hazretleri yerine getirecektir diye görüşür, 
1975"in Türkiye'sinde Cumhuriyet Senatosu, lider or
gan; okumuşların halk dilinde ifade ettiği Parla
mentoda... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bağlayınız lütfen 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Azil kararna
mesi şeklinde yasa getirilmek istenir. Gerçekten ar-
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kadaşlarım, çok yanlış bir taktik yapılmış oldu. 
Gerçekten çok hatalı bir yola başvurulmuş oldu. Bu 
şekildeki bir tatbikatı, bir yasayı keşke görmesey
dim. 25 yıllık devamlı ve Parlamentoda bu şerefe nail 
arakadasınız olarak idafe ediyorum ki, şimdiye kadar 
Tahkikat Komisyonu dahil, 25 yılda böylesine her 
türlü hukuk kuralından uzak, her türlü mantık açı
sından ifade edilecek görüşmelerden nasipsiz bir ted
bir olmamıştı ve böylesine... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen noktalayınız 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, beş dakika geçiyor 

Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve böylesine bir 
eriri vâki tesciliyle bir yasa bünyesi içerisinde bir azil 
kararnamesi... Ar:a, bu olmayacaktır. Bu azil ka
rarnamesi, göreceksiniz... Türkiye öyle bir Türkiye ki, 
bu halk öyle bir büyük ulus ki, haksızlıklara kolay 
kolay meydan vermez. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen bağlayınız efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - - Haksızlıklara mü
saade etmez ve göreceksiniz; bu hevesiniz büyük bir 
hata, büyük bir kusur ile bu oyları vermiş olanları so
nuna kadar takip edecektir. Yalnız ben arzu ve 
ümit ederdim ki, 25 yıl sonra Saym Hüseyin Cahit 
Yaîçın'a hak vermemiş olaydım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, beş dakika daha geçti 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
i'ica sdsvim; sınırlı de&ildir. Tümü.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, benim elimde, değil 
ki, bu ka»-an Yüce Heyet vermiş bulunuyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitireyim, cümle
yi bitireyim. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. Rica ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu cümle ile bi

tiriyorum. 
1950 yılında Saym Hüseyin Cahit Yalçın Parlâ

mentonun en yaşlı üyesiydi, Kars Milletvekiliydi. 
Sayın Küfrevi dahil ben en genç üyelerdik, 30 yaşın
da Parlamentoya gelmiştik. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Devriniz geçti ar
tık saym Atalay, 25 yıl doldu... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Hüseyin 
Cahit Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisinin mallarının 
alınması.. 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, vakitle mukayyet değil mi, Allah aşkına?... 

BAŞKAN — Efendim, kendilerine gereken ikazı 
yaptım.... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika.. 
BAŞKAN — Son cümlelerini söylüyorlar. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Dinlemi

yor ki.... 
BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen, görüyorsunuz 

efendim. Lütfediniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüşülmesi bi

tip... 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hakkı su

iistimal ediyor. 
BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Güzel konu

şuyor. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sus be!... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüşülmesi bi
tip grup odasına gittiğimiz zaman ikimiz de Kars 
Milletvekili, birimiz en genci, en tecrübesizi, öbürü 
gün görmüş Devlet adamı, büyük Hüseyin Cahit 
Yalçın. Bana «Atalay» derdi ve bazen de «Sevgili 
yavrum» derdi. Atalay dedi, yıllar sonra mücadele et, 
Sultan Hamit sen haklıymışsın meğer bazı noktalar
da. Ben de şimdi 25 yıl sonra tahkikat komisyonlu-
ğu yapanlar, «Siz biraz haklıymışsınız» diyeceğim gi
bi geliyor. 

Saygılar. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 441 sıra sayılı kanun ta
sarısının tümü üzerindeki müzakereler bilmiştir. Ka
nun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda değiştirilerek 
kabul edilmiştir. Şimdi tümü oylanacaktır. Yalnız, tü
münün oylanması için açık oy önerisi vardır, öneriyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
441 sıra sayılı kanun tasarının ad okunmak sure

tiyle açık oya sunulmasını arz ederiz. 
İstanbul Samsun 

F. H. Esatoğlu Z. G. Mülayim 

Kars 
S. Atalay 

İstanbul 
M. Feyyat 

Denizli 
H. Atmaca 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

İstanbul 
R. Erdem 

Sivas 
H. Öztürk 

Rize 
T. Doğan 

Burdur 
E. Kabay 

BAŞKAN — Şimdi, verilen önerge gereğince ad 
okuyarak açık oylama işlemine başlıyorum. 

(Açık oylamaya başlandı.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önerge sahipleri yok, oylamaya niye devam ediliyor 
efendim?.. 

BAŞKAN — Var efendim, yoklamada bulundu
lar. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sonradan gelip ismi okunmamış üye
ler var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

441 S. Sayılı kanun tasarısı. Cumhuriyet Senatosun
da değiştirilmiş; değişik şekli açık oya sunulmuş; 101 
sayın üye oylamaya katılmış. 88 sayın üye kanun ta
sarısını kabul etmişler, 12 sayın üye kanun tasarısını 
reddetmişler, 1 sayın üye çekinser oy kullanmışlar
dır. 

Bu şekilde. 441 S. Sayılı kanun tasarısı Cumhuri
yet Senatosunda değiştirilerek kabul edilmiş olduğu 
için Millet Meclisi Başkanlığına gönderilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu 20 Mart Perşembe günü sa
at 15.00'te toplanacaktır. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 21.45 

VI — SORULAR YE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu mm, eczaneler ve ilâç sanayiine dair soru 
önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakam Sadık Şide'nin 
yazılı cevabı. (7/339) 
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1. S. S. K. nun 7 . 2 . 1972 tarihindeki eczane 
adedi kaç tanedir? 

2. 7 . 2 . 1972 tarihinden sonra kaç yataksız Dis
panser ve Sağlık tesisine eczane açılmıştır? 

3. 1972 ve 1973 senelerinde bütün Türkiye'de vi
ziteye çıkan hasta sayısı kaçtır? Ve bu hastalara veri
len ilâcın senelik tutarı ne kadardır? 

4. 1974 yılında viziteye çıkan hasta ile bunlara 
verilen toplam ilâç miktarı kaç liradır? 

5. Yataklı dispanser ve sağlık tesisinde açtığınız 
eczanelerin bir senelik ilâç cirosu kaç liradır? 

6. Bir eczanenin senelik masrafı kaç liradır? 
7. İlâç sanayii kuruluşu ne safhadadır? Bu tesis 

ne zaman faaliyete geçecektir? 

8. Emeklilik işlemleri ne zaman senenin altındaki 
bir sürede bitirilecektir? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 123.1975 

Sayı : 732 
Konu : C. Senatosu Üyesi Dr. Nuri 
Âdemoğlu?nun soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18.2.1.975 tarih ve 7/339 sayılı yazı; 
Tarih ve numarası yukarıda kayıtlı emirleriniz 

ekinde alınan C. Senatosu Adana Üyesi Dr. Nuri 
Âdemoğlu'nun soru önergesine ilişkin cevabımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

Sadık Side 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun 7.2.1972 tarihin
de sağlık kurumlarındaki mevcut eczane sayısı 76'dır. 

2. 7.2.1972 tarihinden sonra 44'ü yataksız olmak 
üzere 49 sağlık tesisinde toplam 49 eczane açılmıştır. 

3. 1972 ve 1973 yıllarında viziteye çıkan hasta sayılan aşağıda gösterilmiştir. 

Sağlık tesisleri Anlaşmalı müesseseler 
Yatan hasta Yatak gün Muayene Yatan hasta Yatak gün Muayene 

sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı 

313 375 

1 9 7 2 

2 596 740, 10 678 286 14 428 384 105 2 353 572 

1 9 7 3 

353 070 2 779 486 11 804 961 14 879 40,3 559 2 448 141 
1972 yılına ait ilâçların toplam yıllık parasal tutarı 295 398 559,41 TL. 1973 yılı için ise 366 129 741 TL. dır. 

4. 1974 yılı için viziteye çıkan hasta sayıları Eylül 1974 sonu muvakkat olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Sağlık tesisleri Anlaşmalı müesseseler 
Yatan hasta Yatak gün Muayene Yatan hasta Yatak gün Muayene 

sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı 

279 355 2 137 560 9 222 105 11 188 290 980 1 872 762 
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1974 yılı katî mizanı hazırlanmakta olup sonuçlar 
henüz alınmamıştır. Bu yıl için tüketilen ilâçların 
toplam parasal tutarının 470 milyon TL. civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. 

5. Sosyal Sigortalar Kurumu dispanserleri ya
taksızdır. Sağlık tesislerindeki tüm eczanelerin yıllık 
ilâç cirosu 1972 yılı için 201 449 245,87 TL. 1973 yı
lı için 297 736 909,58 TL. dır. 1974 yılı sonuçları ise 
henüz alınmamıştır. 

6. Bir eczanenin zaruri giderleri personel sayısı
na göre farklı olmaktadır. 

1517 sayılı yasanın neşrini müteakip yataksız sağ
lık tesislerinde açılacak eczaneler için kıstas olarak, 
1 eczacı, 1 eczacı kalfası, 1 hademeden oluşacak bir 
eczane için toplam zarurî giderlerin yıllık parasal tu
tarı 11Q 0,00 TL. olarak kabul edilmiştir. 

7. 1517 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kuru
muna ilâç fabrikası kurma yetkisi verilmesi üzerine 
evvelemirde fizibilite hesaplarının yapılması gerekli 
görülerek ön proje çalışmalarını yapmak üzere Hacet
tepe Üniversitesi Vakfına bağlı Sisag Müessesesi ile 
anlaşmaya varılmış ve müessese bir araştırma ve etüt 
raporu hazırlamıştır. 

Diğer taraftan fabrika ile ilgili tüm işleri yürüt
mek üzere kadrosu 4 eczacı, 1 hekim, 1 kimyager ve 
1 ekonomist olmak üzere ilâç organizasyon birimi 
oluşturulmuştur. 

İstanbul - Zeytinburnu Merkez Efendi Yılanlı 
Ayazma sokağında evvelce fabrika binası olarak inşa 
edilmiş kurum malı bir binanın ve arsanın Kurumun 
ilâç sanayii olarak değerlendirmesi için etüt yapılmış 
ve fabrikanın burada kurulması kararlaştırılmıştır. 

Halen kurulacak fabrikada üretilecek ilâçların 
saptanmasına ilişkin çalışmalar yürütülürken diğer ta
raftan fabrika için gerekli cihaz, âlet ve teçhizat se
çimi için imalâtı bulunan yabancı memleket müessese
leri ile de yazışma ve temaslar sürdürülmektedir. 

Söz konusu binada yapılacak değişiklik ve ilâve
ler ile cihazların montaj işlemlerini müteakip fabri
ka faaliyete geçecektir. Henüz termin hesaplar ne
ticelenmediğinden faaliyet tarihi kesin olarak söylen-
memekte ancak en kısa sürede fabrikanın faaliyete 
geçirilmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 

8. Sigortalılarla hak sahiplerine yapılmakta olan 
tahsis işlemleri mümkün olan en kısa zamanda sonuç
landırılmaktadır. 

Ancak, bazı sigortalılara ait bir kısım lüzumlu bel
gelerin işverenlerce zamanında veya hiç verilmemesi, 
çeşitli belgeler arasında künye, tahakkuk ve başka 
mübayenetlerin olması tahsis işleminin bir süre uza
masına sebep olmaktadır. 

Bu takdirde, yapılacak tahsise mahsuben avans 
verilmektedir. 
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23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 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 tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Suııay 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 

Mehmet Ünal di ' 

ADIYAMAN 
Mehmet .Sırrı Turanlı 

A F Y O N KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 

AORT 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zeren 

A N K A R A 
Turhan Kapanl ı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

A N T A L Y A 
Şerafet t in P a k e r 

A Y D İ N 
Ali Celâlet tm Coşkun 
İ skender Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Asi an oğlu 
Raif Er i ş 
Cemalett 'in İ n k a y a 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya ıkatılnrayanilaır 

Acık üyelikler 

181 
ıcı 
88 
12 

: 1 
77 
6 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 
A1 â!e d d in Yıl m a zt ü r k 

BURSA 
İ. Sabr ı Çağlayarıgil 
Şeref Kaya la r 

Ç A N A K K A L E 
İsmail Ku t luk 

Ç A N K İ R İ 
Güı'han Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetiıı 
Safa Yaienk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgu t 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz E r g e n d i 

E R Z U R U M 
Lütfi Doğan 
Sakıp Ha t un oğlu 

ESKİŞEHİR, 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeeen 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Terfik Kut la r 

GİRESUN 
Sabaha t t in Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

H A T A Y 
Mustafa Deüveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozokîar 
Orhan Kor 

K A H R A M A N MARAŞ 
Adnan Ka raküeük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Muzaffer Samiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nus'ret Tuna 

K A Y S E R İ 
1 lüsoyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali A İkan 

[ K O C A E L İ 
\ Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
F e r z i Halıcı 
Mehmet Varışl ı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albayrak 
Ahmet. Özmumetı 

MALATYA 
Nure t t i n Akyur t 

MANİSA 
O ra 1 Ka ra osmam »ğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Ha 1 dun Metot eşe oğlu 

MUŞ 
İsımail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A tasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhat t in Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Reudcci 

SİNOP 
Nâzıııı İııeibeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertüı'k 

Bx\LIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuııer 
Refet Aksoyoğlıı 
Mae ip Ataklı 
E m an.ııll ah Çelebi 
Vehbi E m i 
Suphi Gürsoytrak İ. Â.) 
K<ulri Kankan 
Sıı^V Karaman 
Kâûıil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakıüer 

ADANA 

M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

URPA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

[Kedd 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

İSTANBUL 
Rahmi Erdeni 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Fevvat 

[Oya Katıl 

AFYON KAR AHİ SAR 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recal Kocaman. 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Cahit Ortaç, 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

UŞAK 

Mehmet Faik At avurt 

VAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN U YELER 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Naiım T al fi 

SAMSUN 

Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 

Hüseyin Öztürk 

İZMİR 

Nazif Çağatay 
Miumiıı Kırlı 
Necip Mirkelânıoğlıı 
(Bşk. V.) 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgii 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham di özer 

MANİSA 
Doğan Barut çuoğru 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

(Çckinser) 

0 UMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Sabahattin Özbek 

ienler] 

KARS 
Sırrı' Ataiay 

KOCAELİ. 
Hikmet İsmen 

RİZE 
Talât Doğan 

nser) 

AŞKANIN-
,EN ÜYE 
Özbek 

mayanlar] 

ELÂZIĞ 
Cehil Ertuğ 
Salim Hazordağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Fikret Gündoğan 

ienler] 

KARS 
Sırrı' Ataiay 

KOCAELİ. 
Hikmet İsmen 

RİZE 
Talât Doğan 

nser) 

AŞKANIN-
,EN ÜYE 
Özbek 

mayanlar] 

ELÂZIĞ 
Cehil Ertuğ 
Salim Hazordağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Fikret Gündoğan 
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ORDU 

Bekir Sıtkı Bayikal 
Şevket Koksal 

SİİRT 

Süreyya Öner 

SİVAS 

Âdil Altay 
Kâzım Kan sal 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 

Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zal'oğlu 

YOZGAT 
V;eli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile! 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gihat Alp an 
Selâhaddin Babüroglu 
(B.) 

Muhsin Battır 
Zeyyat Baykara (B.) 
üzer Dertbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 
Samsun 
Tunceli 

Toplam 

i>m<( 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCt BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1975 Salı 

Saat : 15,00 

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 idaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, 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 Kalpakhoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpakhoğlu'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 Inkaya'mn, 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 Celebi'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) 

19A — 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'm son günlerde vuku bulaa bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcah'nın, Erdek ilçesi 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) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

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
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 
1/324) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 11.2.1975) 

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. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-

ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü DikeçligiTin, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayıh tamimi ve bu tamime 
göre yapüan 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) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami' 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe« 
likbaş'ın 11 sayıh Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-» 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakam 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları* 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofe* 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir* 
mamn gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma* 
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt* 
ma tarihi: 12.12.1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-f 
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına-
dair, İstanbul eski 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 : 16 .12 . 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 idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

16. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (lQ/44) (Dağıtma tarihi: 24 .2.1975) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNCI 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) 
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I 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) 

I 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) 

X 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 

I kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis-

I yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena, 
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 
20.2.1975) 

I 8. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru-
I luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
I eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
I kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
I Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/149; C. Sê  

natosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma Tarihi : 
20.2.1975) 

I X 9. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
I 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 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/153; 
C .Senatosu: 1/300) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 2 . 1975) 

X 1Q. — Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

I kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış-i 
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M, 
Meclisi: 1/16Q; C Senatosu: 1/298) (S. Sayısı: 449) 
(Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

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

12. — 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) 

X 13. — «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasınm 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) 

X 14. — «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 
metni 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) 

X 15. — Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerine va
zıh ş şekline ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonla
rı raporları (M. Meclisi : 1/86; C. Senatosu : 1/308) 
(S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 

X 16. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltıl
masına dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tamtma ve İçişleri komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/307) (S. 
Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 

17. — İnönü Üniversitesi Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/175; C. 

Senatosu : 1/313) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kralhğı 
arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/88; 
C. Senatosu : 1 /299) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
12 . 3 . 1975) 

X 19. — 19 . 7 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konul
masına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/172; C. Senatosu : 1/326) (S. Sayısı : 457) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1975) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında suçluların geri verilmesi ve Ceza İş
lerinde karşılıklı adli yardımlaşma sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tamtma ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/87; 
C. Senatosu : 1/301) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12 . 3 . 1975) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında Hukukî ve Ticari konularda adlî iliş
kileri düzenleyen sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/302) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 12.3.1975). 

X 22. — Dört Üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve 
Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Mj 
Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/327) (S. Sayısı : 461) 
(Dağıtma tarihi : 13 , 3 _. 1975). 


