
Dönem : 4 Cilt : 8 Toplantı : 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

36 ncı Birleşim 

6.2.1975 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. _ Geçen Tutanak Özeti 408:409 

II. — Yoklamalar 409,434:435,439: 
440,466:467,475:476,492:493, 

III. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 409 

A) Gündem dışı konuşmalar 409 
1. — tzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 

Hükümet bunalımı ve rejim konusunda gün
dem dışı konuşması. 409:410 

2. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, 
FRİNTAŞ Şirketinin içinde bulunduğu kötü 
durumdan kurtarılması için tedbir alınması hak
kındaki gündem dışı konuşması ve Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanı ismail Hakkı Aydın-
oğlu'nun cevabı. 410:413 

3. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüp-
oğlu'nun, Hükümet bunalımı konusunda gündem 
dışı konuşması. 413:414 

B) Tezkereler ve önergeler 414 
1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bun

lardan Mütevellif idare Şahsî Haklarının Dü
şürülmesine dair 1779 numaralı Kanunun geri 
gönderildiği hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (1/232, 3/330) 414:415 

Sayfa 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisine su

nulmuş bulunan bazı kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesine devam olunması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/331) 415:417 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/329) 417 

4. — Hastalığı nedeniyle, bir yasama yılında 
iki ay izin alan Bursa Milletvekili Meh
met Turgut'a ödeneğinin verilebilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi, (3/328) 417 

C) Danışma Kurulu teklifleri 424 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Genel 
Kurulda görüşülmesine ilişkin Danışma Kuru
lunda tespit edilen öneriler. 424:432 

IV. — Görüşülen tşler 417,432,435, 
440,457,465,476,493, 

1. — işçi Yatırım Bankası kurulması ile il
gili Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/4) (S. Sayısı : 77) 417:424,501:504 



M. Meclisi B : 36 6 . 2 . 1975 O : 1 

Sayfa 
2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

na 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan Komis
yonu raporu (1 /52) (S. Sayısı : 113) 432:434,435,436: 

43 9,440:466,467,475,476:492,493:497 
3. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki 

kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/169) (S. Sayısı : 81) 435:436 

4. — Şehirleşme ve konut sorunları ile il
gili yetki kanunu tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları ra
porları (1/174) (S. Sayısı : 91) 436 

Sayfa 
V. — Disiplin cezalan 457,497:498 
1. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'a 

uyarma cezası verilmesi ' 457 
VI. — Sorular ve Cevaplar 499 
A) Yazılı sorular ve cevapları 499 
1. — Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğ-

lu'nun yurdumuzdaki tıp fakültelerine ilişkin 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanlarından sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa 
Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/309) 499 

2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü öğrencile
rine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa 
Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/332) 499:500 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tekrar açık oya sunulan; 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanu

nunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması
na ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulma
sına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü mad
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Kanun tasarılarının kabul edildikleri açıklandı. 

Ankara Milletvekili Cahit Kayra'nın, Türkiye'nin, 
Ege'deki kıt'a sahanlığında yapacağı araştırmalar hak
kındaki gündem dışı konuşmasına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl, 

. Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dörtkol'un, 
Türkiye'ye yapılmakta olan Amerikan askerî yardımı
nın kesilmesi hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
Dışişleri Bakanı Melih Esenbel, 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri personeli yan ödemeleri hakkındaki 
gündem dışı konuşmasına da Millî Savunma Bakanı 
îlhami Sancar cevap verdiler. 

Danışma Kurulunun, Gündemin «Seçim» kıs
mında yer alan, Anayasa Mahkemesinde açık bulu

nan 1 asıl üyelik için yapılacak seçimin, 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesinin bitimine ka
dar ertelenmesine dair önerisi ile, 

Fındık randımanının ve Fiskobirlik yönetiminin 
aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının korunma
sı için gerekli tedbirlerin alınması amacıyle kurulan 
(10/7) numaralı Araştırma Komisyonunun çalışma 
süresinin iki ay daha uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. 

Kabul olundu. 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 6/97/ 

6/101, 6/156; 
İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 6/69, 6/70, 

6/98; 
Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 6/127 ve 
Balıkesir Milletvekili İbrahim Behram Eker'in de 

6/138 
Sayılı sözlü sorularının yazılı soruya çevrilmesine 

dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Grup 
BaşkanvekiUeri Mardin Milletvekili Talât Oğuz ile 
Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun, 
hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılık
la geçinen yurttaşların refaha kavuşması için gerekli 
kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
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masına dair önergesi (10/9) kabul edildi; Araştırma 
Komisyonunun 15 üyeden kurulması, çalışma süre
sinin üye seçimi tarihinden itibaren üç ay olması ve 
çalışmaların Ankara dışında da sürdürülebilmesi hu
susları kararlaştırıldı. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Plan Komisyonu raporunun (1/52) 
Gelen Kâğıtlardan yarınki gündeme alınarak 48 saat 
beklemeden öncelikle görüşülmesi hakkında Plan Ko
misyonu Başkanı Vahit Bozatlı'nın önergesinin oylan-

1. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Hükü-
kümet bunalımı ve rejim konusunda gündem dışı ko
nuşması, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
Sayın Süleyman Genç, rejim konusunda konuşmak 

üzere buyurun efendim. Süreniz 5 dakikadır, uzatma
manızı rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (tzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Türkiyemiz önemli bir karar verme ve belki yeni 
bir dünya oluşumu içerisinde yerini alma arifesinde 
bulunduğu bugünkü çerçevesinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi en önemli anlarını yaşamaktadır. Ülke-

ması sırasında; Genel Kurulda çoğunluğun bulunma
dığına ve yoklama yapılmasına dair C. H. P.'li 10 üye
nin isteği üzerine yapılan yoklama sonunda Genel 
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

6 Şubat 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,06'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Rasim Hancioğlu Tufan Doğan Avşargil 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

miz, bugün çok ciddî ve gittikçe derinleşen bir buhran 
geçirmektedir. Buhranın yeni olmadığı gerçektir. Kök
leri tarihimizdedir, geçmiştedir. Hemen ifade edeyim 
ki, Hükümet bunalımı, Meclisten çoğunluğa dayalı bir 
hükümet kurulma olanağı olmadığından doğmuştur. 
Bunun, 1971 yılından beri böyle olduğu bilinmekte
dir. 1973 seçimleri sonucu kurulan C. H. P. - M. S. P. 
koalisyonu, buhranın kalkmasını kanıtlayabilecek nite
likte değildir. Hemen her ciddî sorunda koalisyon or
taklarında ciddî uyuşmazlıklar çıkmıştır, farklı anla
yışlar sonucu yeniden bunalım baş göstermiş ve koalis^ 
yonun yıkılmasıyle karşı karşıya kalmıştır. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancioğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı' Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak- j (Yoklama yapıldı). 
tır. Sayın üyelerin ışıklar yandığında beyaz düğmelere i BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
basmalarını rica ediyorum. i başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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Demokrasi kendi kuralları. içinde işleyen bir top
lum tarzıdır. Bu siyasal rejimin belli başlı kuralları 
çiğnenemez. Çiğnenen her kural, sistemi, demokratik-
liğinden uzaklaştırır. Kendi kendini tedavi etme ola
naklarını kaldırır ve hastalıkları, tedavisi olanaksız 
olan ve giderek ağırlaştıran bir buhran noktasına ge
tirir. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli yaralar almış olan de
mokrasimizi, kendi ellerimizle ya esenliğe çıkaraca
ğız, yahutta batıracağız. Demokrasi otorite boşlu
ğunu affetmez. Eğer demokraside otorite boşluğu 
meydana gelecek olursa, o boşluğu ortadan kaldırmak 
isteyen onu doldurmak isteyen birtakım niyetlilerin 
ortaya çıkabileceğini bilmek, düşünmek mecburiyetin
deyiz. Bugün 1971 yılından beri devam eden ve halen 
kendi ağırlığını giderek artırıp, yücelten bir otorite 
boşluğuyle karşı karşıya olduğumuzu, yaşadığımızı 
bilmekteyiz. Otorite boşluğu demek; Meclise dayalı, 
Meclisten güven oyu almış bir hükümetin olmaması 
demektir. Bunun için, Türkiye'de içinde bulunduğu
muz şartların demokratik çerçeve içinde ortadan kalk
ması için, demokratik kurallardan ödün vermeden, 
onun kurallarından sapmadan ve ayrılmadan o kural
ların gereklerini yerine getirerek çözüm bulmak zo
rundayız. 

Eğer demokratik kurallardan ödün vererek, de
mokratik kurallardan uzaklaşarak Türkiye'de hükü
met bunalımına çözüm arayacak olursak, yeni yeni 
bunalımların kaynağı aradığımız çözümler olur. Tıpkı 
12 Mart sonrasında olduğu gibi, demokratik kurallar
dan ödün vererek kurmuş olduğumuz hükümetlerin, 
yeni yeni bunalımların kaynağı olduğu gibi. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilerimizin ve bu
günkü parlamento aritmetiğinin meydana getirdiği ol
gu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu Parlamen
tonun içinden çıkmasına olanak tanımamaktadır. 
Partilerin felsefesi, anlayışı bunu ortaya koymaktadır. 
Ancak böyle bir ortam doğduğuna göre, Türkiye'de 
hükümet bunalımıyle otorite bunalımı birleşip, rejim 
bunalımına gizli, örtülü olarak yönelmektedir. Hükü
met bunalımı, rejim bunalımına yöneldiği zaman, de
mokratik kurallardan uzaklaşarak, demokratik kural
ların dışında çözüm arayarak, ona bağı onunla ortak
lık kurarak bunalımdan kurtulmaya çalışmaktayız. 
Bu ise, hem demokrasimize, hem de demokrasimizin 
geleceğine büyük darbeler indirmektedir. Onun için 
bir gerçeği bilmek ve bu gerçeği kabul etmek zorun
dayız. Tıpkı tabiat yasaları gibi, toplum kanunlarının 
da kendi anlayışına, kendi yürüyüşüne ve sürekliliğine 

I inanmak zorundayız. Nasıl ki, doğa yasaları değişme-
{ yecekse, toplumu sürdüren ve devam ettiren toplum

sal yasaların da değişmesi olanak dışıdır. Ama toplum
sal yasalar bizim irademiz, dışında bizden soyutlana
rak kendi çerçevesini oluşturan nitelikte değillerdir. 
Biz istersek o toplum yasalarına kendi irademizle yeni 
bir biçim, yeni bir yöneliş, yeni bir anlayış verebi
liriz. Bu bizim tarihî ve tabiî görevimizdir. Bu gö
revden uzaklaştığımız sürece, o görevi yerine getirme-

I diğimiz sürece Türkiye'de yeni yeni rejim bunalımla
rının kaynağı bu Parlamento olacaktır. Eğer bir ül
kede... 

BAŞKAN — Sayın Genç cümlenizi bağlayınız 
efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede rejim bunalımını 
ortadan kaldıracak tek unsur, demokrasinin en bü
yük kalesi olan parlamentodur. Parlamento kendi iş
leyişine, kendi yürüyüşüne, kendi içinden çözüm bula
maz ise, kendi içinden bir hükümet kuramazsa ve bir 
hükümeti denetleyecek demokratik olgunluğa erişe-
mezse, o ülkede hem rejim bunalımı vardır hem de 
demokratik bunalım vardır. Onun için vakit kaybet
meden, ortak çözüm olarak gördüğümüz, tek çare ola
rak gördüğümüz seçime gitmek, hepimizin tarihî ve 
insanlık görevidir, demokrasiye karşı sorumluluğu
muzdur. Bu hem Parlamentomuzu yüceltecek, hem de 
kendi haysiyetimizi kurtarmış olacak, hem de demok
rasimizi dar boğazlardan kurtarıp esenliğe çıkarmış 
olacaktır. Bugünkü bunalımların içinde toplum.. 

BAŞKAN — Sayın Genç süreniz dolmuştur efen
dim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bugünkü bu
nalımların içinde toplum hayatiyle ilişkisi olmayan 
birtakım nedenlerle uğraşıp hem kendimizi hem de 
Parlamentomuzu küçültme eğilimlerine girmemeyi 
esenlikle diler, saygılar sunar, teşekkür ederim. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

2. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, FRİN-
TAŞ Şirketinin içinde bulunduğu kötü durumdan kur-

I tarılması için tedbir alınması hakkındaki gündem dışı 
konuşması ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Sayın Sait Şay
iam, FRİNTAŞ Şirketinin iflâsı nedeniyle, gündem 

j dışı söz talebinde bulunmuştur, 
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Buyurunuz efendim. I 
SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; son günlerde basında Frigolu Nak
liyat ve Ticaret Anonim Şirketinin, kısaltılmış adiyle 
FRtNTAŞ'ın vasıtalarına alacaklı bankaca haciz I 
konduğu haberleri verilmekte ve mesele tartışılmakta- I 
dır. 

FRİNTAŞ Şirketi, 1969 yılında Devlet Planlama 
Teşkilâtı ve Ticaret Bakanlığının teşvikiyle GİMA, ÇU-
KOBİRLÎK, ANTBİRLİK, TARİŞ Üzüm TARİŞ Pa
muk, UMAT, NARKO, Elma Tarım Satış Kooperatif
leri ve Yaş Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ara
sında, sermayenin 13 740 000 Lirası GÎMA'ya aidol-
mak üzere 20 000 000 lira sermaye ile kurulmuştur. 
Daha sonra ortaklardan GİMA hissesini 1972 yılında 
Ticaret Bakanlığının 763 sayılı mucip kararıyle, bü
yük kısmı FİSKOBİRLİK'e olmak üzere diğer or
taklara devretmiştir. 

FRİNTAŞ, yaş meyve, sebze, su ürünleri, et ve 
her çeşit ihraç maddelerinin yurt dışına nakliyatı ile I 
milletlerarası mahiyette bilumum nakliyat yapmak için 
yarı resmî bir şekilde kurulmuştur. 

Şirket ilk etapta 130 treyler çeken, 130 treyler 
frigorifik çekilen ve 50 tenteli kasalı büyük nakliye J 
filosu ile işe başlayıp, Ziraat Bankasından yaklaşık 
45 milyon lira kredi almıştır. 

FRİNTAŞ ilk kuruluş yılında kâr etmiş, fakat da
ha sonra zarar etmeye başlamıştır. Bu zarar FİSKO-
BİRLİK'in ortaklığından sonra hızla artmıştır. I 

Frigolu nakliyat Balkan ülkelerinde, özellikle I 
Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya'da çok geliş-
miştir^ 

FRİNTAŞ'ın kurulmasından sonra frigolu nakli
yatta büyük kâr olduğunu gören özel teşebbüs de ve 
bu arada bir büyük siyasî partinin genel başkanın ti
caretten anladıkları anlaşılan kardeşleri de bu işe gi- I 
rişmiş ve FRİNTAŞ'ı iflâsa götürmek isteyen hileli 
ve sinsi bir rekabete başlamışlardır. Bir yıldan beri I 
şirketin iflâs edeceği söylentileri yayılmış ve sonunda I 
şirket iflâsın eşiğine getirilmiştir. 

FRİNTAŞ, Ziraat Bankasına olan borcunu vade
sinde ödemediğinden borç miktarı (faiz ve sair mas- I 
raflarla birlikte) yaklaşık olarak 75 milyon liraya 
ulaşmış ve alacaklı banka tarafından 11 . 10 . 1974 
günü şirket vasıtalarına ihtiyati tedbir konularak ha
ciz edilip yediemine teslim edilmiştir. 

Aynı işle iştigal eden diğer şirketler büyük kâr
lar sağlayıp vasıtalarını çoğaltırlarken, ortaklarının 
çoğunluğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinden 
oluşan FRİNTAŞ niçin zarar etmektedir? | 
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Çünkü; navlun bedellerinin tam olarak şirkete ge
tirilmemesi; Ziraat Bankası şirket alacaklarına tedbir 
koydurduğu ve ondan kurtulmak için bu kabil ala
cakların idareciler adına gönderilmesi ve bunların 
muhasebe kayıtlarına tam olarak geçirilip geçirilme
diğinin şüpheli olması, 

Yönetim Kurulunun keyfî personel tasfiyesi ile 
ödenen tazminatlar, 

Gereksiz yere açılan ve açılmasına sebep olunan 
mahkeme masrafları, 

Sebebi belirsiz çok düşük fiyatla nakliye, navlun 
ücreti bağlantıları ve taşımaları, 

Malların bozulmasına yol açan sebeplerle Ödenen 
taşıma tazminatları, 

Şirket yöneticilerinin komisyoncu gibi, şirketin ta
şıması gereken yükleri başka nakliye şirketlerine dev
retmeleri (Örneğin 80 FRİNTAŞ arabası Mersin'de 
beklerken 120 Bulgar arabasına narenciye yükü ve
rilip ve o zamanki idarecilerin bundan 400 bin lira 
komisyon aldıkları söylentileri vardır.), 

Taşıtların uzun süre Avrupa'da kalmalarına mey
dan verilip, Avrupa içi nakliyatlar yaptırılması ve 
alman taşıma ücretlerinin şirket muhasebesine girme
mesi, 

Yapılan seferleri belirten kayıtların yok edilmesi, 
Döviz hesaplarında yolsuzluklar yapılması ve 

Merkez Bankasında çalışan bir yetkilinin eşine, şir
ketle ilgisi bulunmadığı halde bordro üzerinden açık
tan maaş verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Şayiam, vaktiniz dolmak üze
re efendim, lütfen bağlayınız. 

SAİT SAYLAM (Devamla) — Döviz kaçakçılı
ğından şirketin ilk genel müdürü yargılanmaktadır. 

Yönetim Kurulu başkanının kardeşine, Bakanlar 
Kurulundan izin alınmadan net 2 000 DM. aylık ve 
500 DM. lojman tahsisatı verilmiştir. 

Şirkete şoför olarak giren, Ordudan assubaylıktan 
çıkarılmış bir kişi genel müdür vekilliğine kadar ge
tirilmiş, adını vermediğimiz bu kişi ve diğer bir kı
sım Yönetim Kurulu üyeleri FRİNTAŞ'a rakip Fİ-
LİSPET adlı bir şirketi, FRİNTAŞ'ta çalışırken kur
muş oldukları söylentileri vardır. Bu kişiler son ge
nel kurul toplantısında, zarar ettiği gerekçesiyle şirke
tin tasfiye edilmesini istemişlerdir. FİLİSPET ve di
ğer rakip şirketler şimdi FRİNTAŞ'ın tasfiyesini bek
leyerek icra vasıtasıyle satılacak araç ve gereçlerine 
yok pahasına sahip olmayı planlamış görünmektedir
ler; daha doğrusu yağmayı beklemektedirler. 
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Ticaret Bakanlığının, bu konuda, Meclis Araştır
ması haline gelmeden önce ilgi göstererek gereken 
tahkikatı yapmasını ve FRİNTAŞ'ın .taşıma araçla
rını bir an önce işletmeye sokacak tedbirlerin alın
masını- Önermekteyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şayiam. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU — Cevap vermek 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap mı vereceksiniz efendim?.. 
Peki. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY-İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, FRİNTAŞ'la ilgili 
son bilgileri Yüce Meclise arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

FRİNTAŞ Genel Müdürlüğünün, 1969-1971 yıl
ları arasında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
nın çeşitli fonlarından değişik vadelerle almış olduğu 
kredilerden dolayı 47 098 783 Türk Lirası olan borç 
miktarı, sonraları bankanın bu alacağından doğan ver
gi, faiz ve mahkeme masraflarıyle birlikte 80 milyon 
liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. Şirketin bu bor
cundan ayrı olarak çeşitli konulara ilişkin 16 milyon 
liralık bir borcuyle, yine çeşitli kalemlerde toplanan 
ve 26 milyon Türk Lirası olduğu sanılan alacağının 
bulunduğu hesaplar üzerinde görülmekle beraber, 
muhasebe kayıtlarının güvenilir olmazlığı nedeniyle 
bu borç ve alacaklarının kesinleştiği de şüpheli bu
lunmaktadır. 

Şirketin kuruluşundan hemen sonra büyük zarar
larla karşılaşılmış olmasının çok değişik ve detaylı 
nedenleri bulunmakla beraber, genel anlamda istih
dam, yönetim ve denetimdeki hatalı politika ve uy
gulamalar bu neticede önemli etkenler olmuştur. 

Kuruluşundan sonraki ilk yıl, 1969 yılında 606 581 
lira net kârı olan şirketin, daha sonraki yıllarda gide
rek artan bir zarar bilançosu günümüze değin süre
gelmiştir. 

Şirketin kuruluşundan sonraki yıllara ait zarar bi
lançosu şu şekildedir: 1970 yılında 2 329 000, 1971 
yılında 3 809 000, 1972 yılında 7 829 000, 1973 yılın
da 7 512 000 liradır. 

FRİNTAŞ'ın kuruluşundan bu yana Yönetim Ku
rulunu oluşturan ortak ve temsilcilerin görev ve dö
nemleri de detaylı olarak elimizde mevcuttur: 

FİSKOBİRLİK, Ticaret Bakanlığının 23 . 2 . 1972 
gün ve 763 sayılı olurlarıyle FRİNTAŞ'a ortak ola
rak alınmış olup, ortaklığa alınma nedeni bilinme
mektedir; ancak şirketin tüm faaliyetlerinde Ticaret 
Bakanlığının etken bir rolü olduğu bilinmektedir. 
FİSKOBİRLİK'in FRİNTAŞ şirketine ortak edildi
ği tarihten bir önceki yıl 3 809 000 lira olan borcu, or
taklığa alındığı 1972 yılında 7 829 581 Türk Lirasına 
ulaşmıştır. 

FRİNTAŞ şirketinin taşıma filosuna ait bazı 
kamyonların henüz bulunamadığı, bazılarının da izi
nin belli olmadığı yolundaki ileri sürülen iddialar doğ
ru değildir. Şirketin halihazır durumdaki araç envan
teri şu şekildedir: 5 adet taşıt yanmıştır, 10 adet taşıt 
hurda olarak garajdadır, 15 adet taşıt, ancak bü
yük masraflar yapılarak çalışabilir hale gelecek du
rumdadır. 100 adet taşıt faal olup, ancak şirketin Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan 80 milyon 
liralık borcu ve diğer borçlarından dolayı mahkeme 
karan ile haczedilerek 4 aydan beri yediemine teslim 
edildiğinden çalıştırılamamaktadır. 

Bu araçlar, hapsedildikleri garajda lastik, akü ve 
saç aksamları çürümeye başlar vaziyette akibetleriyle 
başbaşa bırakılmış ve böylece FRİNTAŞ'ın yegâne 
gelir kaynağı olan navlun ücretlerinden de mahrum 
bırakılması sonucunda, yaşama olanakları tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Çoğunlukla Tarım Satış Koo
peratifleri Birliklerinden oluşan şirket, bugüne değin 
hatalı personel politikası, lüks ve israfa kaçan gerek
siz harcamalar, yönetim ve denetimdeki hatalı uygu
lamalar nedeniyle büyük ölçüde bir zarara süreklen-
miştir. 

Yılların biriktirdiği bu sorunları gidermek, şirketi 
sıhhatli bir yönetime kavuşturmak amacıyle 
27 .10 . 1970 tarihinden itibaren yapılan değişiklik
lerle Tarım Satış Kooperatifleri Genel Müdürleri ve 
yetkililerinden oluşan yeni bir yönetim kurulu oluştu
rularak çalışmalarına başlamış ve şirkete yeni bir ge
nel müdür tayin edilmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası yetkilileri ile, şirketin yaşatıl
ması yönünden gerekli ilişkiler kurularak bu konu
da müşterek çalışmalara başlanılmıştır. 

FRİNTAŞ şirketinin eski yöneticilerinden olup, 
halen Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde genel 
müdür, yönetim kurullarında başkan ve üye olarak 
görev yapan şahıslar aşağıda gösterilmiştir: 

ÇUKOBİRLİK Genel Müdürü İzzet Soncul, 
ÇUKOBİRLİK Genel Müdür Muavini Salih Er-

gün, 
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TARlŞ Murakıbı Hayri ilhan, 
ÇUKOBİRLİK Muhasebe Müdürü Mehmet Ka

nat, 
TARİŞ Hukuk Müşaviri Dinç Adil Okuldaş. 
Şirketi zarara sokan, görevlerini kötüye kullanan 

veya ihmal edenler hakkında gerekli tahkikat yapılma
sı için tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Şirketin öz sermayesi 20 milyon liradır. Memaliki 
ise; 132 frigolu, 50 tenteli treyleri; 130 çekicisi, işlet
me bakım ve avadanlıklarıyle demirbaş ve döşemeler
den ibarettir. 

Son durumda, Bakanlığımızca Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına, FRlNTAŞ'a son bir olanak 
tanımak maksadıyle bir yazı yazılarak, FRÎNTAŞ 
şirketinin haczedilmiş olan vasıtalarını yeniden işlet
meye sokabilmek maksadıyle, bunun plaka haczine 
çevrilmesi konusunda bir yazı yazılmış ve Ziraat Ban
kası yetkilileri ile bir toplantı yapılmıştır. Halen 
FRlNTAŞ'ın elindeki olanaklara, 30 milyon civarın
da taşıma talebi bahis konusudur. Ziraat Bankası 
yetkilileri kendilerinin bu konuda doğrudan doğruya 
karar verecek durumda bulunmadıklarını ifade ede
rek, bağlı oldukları Ticaret Bakanlığından veya Ba
kanlar Kurulundan kendilerine bu konuda emir ve
rilmesini talep etmişlerdir. 

Sayın Ticaret Bakanına 25 Ocak 1975 tarihi iti
bariyle son durumu özetler ve FRlNTAŞ'ın vasıtala
rının bugünkü taşıma talebinin yüksekliği karşısında 
yeni bir olanak ve yeni bir imkân tanımak ve hatta Zi
raat Bankasının, bu 80 milyon liraya ulaşmış olan bor
cu karşılığında, sadece ücret vesair işletme giderlerinin 
dışındaki kısmı, doğrudan doğruya Ziraat Bankası
nın borçlarına karşılık olmak üzere Ziraat Bankasına 
yatırılması için teşebbüste bulunulmuştur ve Ticaret 
Bakanımızdan bu konuda cevap beklenilmektedir. Ya
kında bu konuda iki bakanlık arasında yetkililerden 
müteşekkil bir müzakere oluşturularak, FRİNTAŞ' 
in elindeki vasıtaların çürümeye terk edilmesi yerine, 
değerlendirilmesi hususunda gerekli karar alınacak
tır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlunun, 
Hükümet bunalımı konusunda gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu, hükümet 
buhranı ile ilgili olarak söz istemişlerdir. Buyurunuz 
efendim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Hükümet buhranı ile ilgili konuşmayı Salı günü 
yapılan toplantı için istemiştim; fakat o günkü top
lantıda sıkıyönetimin uzatılması hakkında tezkere gö
rüşüldüğü için mümkün olmadı. Bir üye arkadaşım 
da burada bu konu ile ilgili konuşmada bulundu. Faz
la bir özelliği kalmamakla beraber, bir iki hususu 
belirtmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, gerçekten bugün Parlamento 
bir töhmet altındadır. Milletin seçtiklerine güvensiz
lik had safhaya erişmiş, hatta bu güvensizlik, rejime 
güvensizliğe dönüşmüştür denilmektedir. Bugüne ka
dar Hükümet buhranının devam etmesi, Parlamen
tonun halk indinde itibarını kaybeden bir müessese 
durumuna getirilmesine başlıca neden olmuştur. Fa
kat bu, Parlamentodaki sayın üyelerin tutumlarından 
ileri gelen ve onun sonucu olan bir itibar kaybı değil
dir. Parlamentonun bugün Hükümeti teşkil etmesine 
Sayın Cumhurbaşkanı, imkân vermemiştir. Bu bakım
dan, herşeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı tutumuy-
le bugün Parlamentonun eleştirilmesi, muaheze edil
mesine vesile olmuştur, denilebilir. 

Cumhurbaşkanı, hep sonun başlangıcında karar 
kılmış ve belirli alternatifler içerisinde durarak sayın 
üyelerin daha geniş bir değerlendirme yapmasına im
kân vermemiştir. Bu bakımdan da hükümet buhranı 
bugüne kadar devam etmiştir. Hatta partiler, arala
rında bir yakınlaşma temin ettikleri, hükümet kurulu
şuna imkân sağlamak istedikleri halde, Cumhurbaş
kanı, partiler usanana kadar bu iş sürsün gitsin hava
sı içerisinde hükümet bunalımını devam ettirmiş, 
Yüce Meclisi de güvenoyu almamış bir Hükümetin 
bütçesine oy vermeye zorlamıştır. Bu, rejim bunalımı
nın büyük ölçüde devam etmesi ve tehlikeli bir safha
ya girmesidir. Platon'un dediği gibi, en geniş hürri
yetten sonra gelen en büyük tehlikenin önlenmesi 
için Cumhurbaşkanının hükümeti kurma çalışmalarına 
bir an ve hiç vakit kaybetmeden geçmesini diliyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gündeme geçiyoruz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Pazartesi günü üçüncü arkadaşımdan sonra gün
dem dışı söz istemiştim. Zatı âliniz de söz vaat etmiş
tiniz. Buna rağmen hafta sonuna kadar beklediğim 
halde, malesef söz verilmemiştir. Tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, sizin müracaatınızdan son
ra ve fakat memleketin çok mühim meselesini ihtiva 
eden bir konuda dün Cahit Kayra Beye söz vermek 
suretiyle size söz vermek imkânını bulamadım. Binae
naleyh, nihayet takdirimizi kullandık ve yaptığımız 
işte de herhangi bir aksaklık yoktur, tahmin ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, usûl hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır, okutuyorum. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim, gündeme 

geçtik. 
. NURETTİN KARSU (Erzincan) — Usulsüzlük 
yaptınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, mil
let huzurunda söyleyeceğim. 

1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar
dan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesi
ne dair 1779 numaralı Kanunun geri gönderildiği 
hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (1-252, 3/330) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Şubat 1972 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 3584 - 27049 sayılı yazınız, 
b) 4 Mart 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazımız, 
c) 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 8124 - 61119 sayılı yazınız, 
d) 10 Temmuz 1973 tarih ve 4-738 sayılı yazımız, 
e) 29 Ocak 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

8124-16257 sayılı yazınız, 

İlgi (e) sayılı yazınızla; Türkiye Büyük Millet Mec
lisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve ya
yınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulup İlgi 
(d) sayılı yazımıza ek gerekçede gösterilen sebeplerle, 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş bulunan 
1779 sayılı kanunun, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlıklarının; yetkili Kurullariyle yaptı
ğı istişareler, Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
aldığı mütalâalar muvacehesinde, Cumhurbaşkanının 
kanunları bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri 
gönderemiyeceği noktasında toplandığı belirtilerek 
tekrar sunulduğu bildirilmektedir. 

BAŞKAN — Usulü yoktur efendim bunun, usu
lü yoktur. Rica ederim oturun yerinize efendim, otu
run. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. Dün yine feryat ettim, 
söz istedim, vermediniz. Usul hakkında konuşacağım. 
Siz usulsüzlük yaptınız. Usul hakkında konuşacağım. 
Bana verdiğiniz bir sözü, burada millet huzurunda 
tutmadınız dün söz verdiniz, bugün sözünüzden cayı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Usule uygundur. Yaptığımız işte bir 
usulsüzlük yoktur, takdirimizi kullandık, istediğimize 
söz verdik. Bırakın efendim, lütfen yerinize oturun 
efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, usul 
hakkında... 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize, Meclisi meş
gul etmeyin. 

İhtiva ettiği hükümleri itibariyle, Cumhurbaşka
nının yeni bir kanun olarak mütalâa ettiği ve gerekçe 
göstererek uygun bulmadığı ve bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderdiği bir kanunu, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarının; sadece yet
kili Kurullariyle istişare ve Adalet ve Anayasa Ko
misyonlarından mütalâa alarak, yayınlanması için 
Cumhurbaşkanına tekrar geri göndermesi Anayasa
nın 93 ncü maddesini yorumlamak olacaktır. 

Anayasayı yorumlama yetkisi mevcut olmadığına 
ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzükle
ri gereğince de, Damşma Kurulları ve Komisyonla
rın raporları, ancak Genel Kurulların kabuliyle kesin
lik ve geçerlik kazanacağına göre, hükümleri 22 Şu
bat 1972 tarih ve 1542 sayılı kanundan değişik ve ye
ni bir kanun niteliğinde olmasına rağmen, 26 Hazi
ran 1973 tarih ve 1779 sayılı kanunun bir daha görü
şülmek üzere geri gönderilmesini (ikinci kez) olduğu
na dair mütalâalar, Genel Kurullarca kabul edildiği 
takdirde bu sonuç, kanunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisince ikinci defa kabulü mahiyetinde anlaşılarak 
kanun, Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince yayınla
nacaktır. 

Bu nedenlerle 1779 sayılı kariun, ilişikte geri gön
derildiğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Okunan Cumhurbaşkanlığı tezkere
si Millet Meclisi Başkanlık Divanının bugün yaptı
ğı toplantıda görüşülmüştür. Bu konuda Anayasa Ko-
misöyonunun mütalâası tekrar alınıp Genel Kurula 
sunulmak üzere tezkerenin komisyona havalesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunan bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesine devam olunması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/331) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu

nan kanun tasarı ve tekliflerinden ilişik çizelgelerde 
belirtilenlerin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu 
maddesine göre görüşülmesine devam olunması Ba
kanlar Kurulunca 5 . 2 . 1975 tarihinde uygun görül
müştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

KANUN TASARILARI 

Kanun tasarısının adı 
Millet Meclisi Başkanlığına 
sevk tarihi Numara 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun tasarısı. 29 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Kanunu tasarısı. 29 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkındaki Sözleşmeye ve 
bu Sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılma
nın uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı. 

4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 69 ncu maddesinin 12 Şubat 1963 tarih ve 172 sayılı Kanunla değişik 
(b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı 30 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile ek proto
kollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 

27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan toplanmış silâhlara uygulanacak 
işlem hakkında Kanun tasarısı. 

9 Mart 1954 tarihli ve 6332 sayılı er, onbaşı ve kıta çavuşlarının günlük is
tihkaklarına sigara ilâvesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısı. 

11 
11 

17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhüriyetince Millîleştirilmiş bulunan Mal, Hak ve Men
faatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 2 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı 30 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malze
melerin satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı 
silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı. 9 . 1 

13 . 1 

16 . 1 

1974 
1974 

71 - 1871/6360 
71 - 1520/6361 

30 . 12 . 1974 71 - 1866/6819 

30 . 12 . 1974 71 - 1861/6820 

12 . 1974 71 - 1892/6821 

12 . 1974 71 - 575/6831 

1975 71 - 1497/191 

1975 71 - 1868/237 

1975 71 - 1221/321 

20 . 1 , 1975 71 - 1860/381 
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Kanun tasarısının adı 
Millet Meclisi Başkanlığına 
sevk tarihi Numara 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakkında 23 . 1 . 1968 tarih ve 991 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesine 2 fıkra ve bu kanuna bir ek ve 2 geçici madde 
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı. 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 82 nci maddesinin 2 nci 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı. 

fıkrasının 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve ek Protokolünün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı. 

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hak
kında Viyana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair Kanun 
tasarısı. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin Kanun 
tasarısı. 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı. 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı. 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
de değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

cetveller-

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile bağlı (A) işaretli 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

cetvelde 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçle
rinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklemelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı. 

20 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

1975 

1975 

1975 

71 

71 

71 

• 1898/380 

- 1859/473 

• 1867/474 

1975 71 - 1900/475 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

- 1897/476 

- 1920/477 

- 1919/478 

- 1916/479 

- 1912/480 

- 1914/481 

- 1918/482 

- 1911/483 

- 1913/484 

• 1915/485 

- 1917/486 

24 . 1 . 1975 71 - 1863/512 
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KANUN TEKLİFLERİ 

Esas No. Kanun teklifinin adı Son durumu 

2/110 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi. Plan Komisyonu 

2/121 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Plan Komisyonu 

2/141 Şerbetçioğlu Ziraati Kanunu teklifi Komisyonda 

2/236 Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuıi teklifi Sağ. ve Sos. İşi. 
Kom. 

2/274 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ka
nuna bazı geçici ve 1 ek madde eklenmesine dair Kanun teklifi Sağ. ve Sos. İşi. 

Kom. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi (3/329) 

BAŞKAN — Başkanlığın izin tezkereleri vardır 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri Baş
kanlık Divanının 6.2.1975 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan 45 gün has
talığı nedeniyle 3.12.1974 tarihinden itibaren. 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut 60 gün hasta
lığı nedeniyle 20.1.1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunuyo
rum. 

«Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan 45 gün has
talığı nedeniyle 3.12.1974 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın Yakup Çağlayan'ın hastalığı 
nedeniyle 45 gün için izinli sayılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Bursa Milletvekili Mehmet Turgut 60 gün hasta
lığı nedeniyle 20.1 .1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-: 
bul edilmiştir. 

4. — Hastalığı nedeniyle, bir yasama yılında iki ay 
izin alan Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a öde
neğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/328) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var okutuyorum. 
Genel Kurula 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında 2 ay izin alan 
Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a ödeneğinin veri
lebilmesi İçtüzüğün 130 ncu maddesi gereğince Genel 
Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili Yet
ki Kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayısı : 
77) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin dünkü oturumun
da Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Sayın Vahit Bo-
zatlı tarafından verilmiş olan ve çoğunluk olmadığı 

(1) 77 S. Sayılı basmayazı 9.1.1975 tarihli 24 
ncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

için de oylanamayan takririn münderecatında; «48 sa
at beklemeden öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim» dediğine göre, dünkü oturumda bu oylanmış 
olsaydı bugün konuşmalara başlayacaktık; fakat bu
gün için konusu kalmadığından bunu oylamaya sun
muyorum efendim. Kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

İşçi Yatırım Bankası kurulmasıyle ilgili Yetki Ka
nunu tasarısının Komisyona geri gönderilmiş olan 
3 ncü maddesi gelmiştir, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankası kurulma-

sıyle ilgili Yetki Kanunu Tasarısının Genel Kurulun 
16.1 .1975 tarihli ve 27 nci Birleşiminde geri alınan 
3 ncü maddesi, Komisyonumuzca tekrar görüşülmek 
ve üzerindeki önergeler de dikkate alınmak suretiyle 
madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile sunulur. 
Başkan 
Sivas 

Vahit Bozath 
Başkan V. 
Adıyaman Sözcü 

Söz hakkım mahfuzdur. Kastamonu 
Abdurrahman Unsal Hasan Tosyalı 

Kâtip Ağrı 
Elâzığ Muhalefet şerhim eklidir. 

Hasan Buz Cemil Erhan 
Aydın Çanakkale 

İsmet Sezgin Muhalefet şerhim eklidir. 
O. Orhan Çaneri 

Denizli Erzurum 
Hüdai Oral Rıfkı Danışman 

Gaziantep 
Eskişehir Muhalefet şerhim eklidir. 

Seyfi Öztürk Yusuf Öztürkmen 
Giresun 

Giresun Muhalefet şerhim eklidir. 
Eterrt Kılıçoğlü Orhan Yılmaz 

Gümüşhane istanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet şerhim eklidir. 

Turgut Yücel A. Nejat Ölçen 
İzmir 

İstanbul Söz hakkım mahfuzdur. 
Mustafa Parlar Yılmaz Ergenekon 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir. Kayseri 

Kemal Okyay Cemal Cebeci 
Konya' Kütahya 

Özer Ölçmen A. Mahir Ablum 
Malatya 

Muhalefet şerhim eklidir. Manisa 
Mehmet Delikaya Hilmi Okçu 

Niğde Niğde 
Mehmet Altınsoy Haydar Özalp 

Sivas 
Ordu Muhalefet şerhim eklidir. 

Bilâl Taranoğlu Ahmet Duraköğlu 
Tokat 

Hüseyin Ab'bas 

Ortak ihtirazî kayıt : 
Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçi

mi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Komisyondaki görüşmeler de içtüzüğe aykırıdır. 
Bu ihtirazî kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların 

bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 
Bu nedenle muhalifiz. 

Sivas 
Ahmet Duraköğlu 

Denizli 
Hüdai Oral 

Kars 
Kemal Okyay 

Ağrı 
Cemil Erhan 

İstanbul 
A. Nejat Ölçen 

Giresun 
Orhan Yılmaz 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

İlkeler : 
Madde 3. — Bakanlar Kurulu, 1 ve 2 nci mad

delerde verilen yetkileri kullanırken aşağıdaki ilkele
ri gözönünde bulundurur : 

a) Banka, tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk hüküm
lerine tabi, Kalkınma ve Yatırım Bankacılığının ge
rektirdiği her türlü faaliyette bulunan bir anonim şir
ket olarak kurulacaktır. Banka, Türk Ticaret Kanunu 
ve Bankalar Kanunu kuruluş muamelelerine ilişkin 
vergi, resim ve harçlarla her türlü şart ve hükümle
rinden muaf tutulacaktır. 

b) Bankanın merkezi Ankara, bağlı bulunduğu 
bakanlık ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacaktır. 

c) Bankanın sermayesi 1 000 000 000 TL.'dır. 
Sermayesinin % 85'i Hazine tarafından, % 15'i de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri tarafından taahhüt edilecektir. 

d) Hisse senetlerinin en çok % 49'u öncelikle 
yurt dışında çalışanlara olmak üzere, halka ve diğer tü
zel kişilere devredilecektir. Kamu hisseleri Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından temsil olunur. 

e) Banka ve sermayesine iştirak ettiği şirketler 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye, 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme, ve İhale 3659 sayılı Bankalar ve Dev
let Müesseseleri Memurları ve Aylıklarının Tevhid 
ve. Teadülü hakkında, 6245 sayılı Harcirah, 440 sa
yılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve 
İştirakleri hakkında 657, 1327 sayılı Devlet Memurla
rı kanunları ile bunların ek ve tadillerine, 1211 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 
40 nci maddesine tabi olmayacaktır. Banka, 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun gerekli görülen madde
lerine tabi tutulmayabilecektir. 
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Ancak banka kamu kuruluşlarına ve Kamu İktisa
di Teşebbüslerine kanunlarla tanınmış her türlü 
hak, imtiyaz, istisna ve muafiyetlerden yararlanabi
lecek; Maliye Bakanlığının izniyle Devlet Tahville
rinin haiz olduğu her türlü hak ve imtiyazlardan is
tifade eden tahviller çıkarmaya yetkili olacaktır. 

f) Banka, programda öngörülen sanayi yatırım
larına uzun ve orta vadeli kredi verir. Uzun vadeli 
kredilerde vade 10 yıla kadar olabilir. Yıllık program
larda geri kalmış bölge olarak gösterilen yerlerde va
de 15 yıla kadar uzatılabilir ve diğer bölgelere kı
yasla 2 katı ödemesiz süre tanınabilir. Geri kalmış 
bölgelerde faiz en az % 50 eksiği ile uygulanır. 

Banka Kalkınma planlarında öngörülmüş olup 
sermayesine katıldığı yatırım teşebbüslerine kâr or
taklığı esasları dahilinde kredi verebilir. Banka hisse 
senetleri, hisse senedi sahibi özel kişilerin talebi üze
rine, asgarî nominal kıymet üzerinden derhal nak-
te çevrilir. Yurt dışında çalışmış ve çalışan vatandaş
larımızın hisselerine % 12 kâr garantisi tanınır. Öden
miş sermayesinin % 5'inden fazlasına hiçbir ortağın 
sahip olmadığı en az 250 ortaklı girişimci kuruluş
lar, banka kredi ve hizmetlerinden öncelikle yarar
lanırlar. 

g) Banka, kaynaklarının % 75'ini yıllık prog
ramlardan geri kalmış bölge olarak gösterilen yer
lerde yapılacak yatırımlara tahsis eder. 

BAŞKAN — Maddenin bu şekline ait verilmiş 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki tasarısının 3 ncü mad

de (F) fıkrası son cümlesinin devamı olarak aşağı
daki fıkrayı arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Yozgat 
Korkut Özal Ömer Lütfü Zararsız 

İstanbul Adana 
Fehmi Cumalıoğlu Hulusi Özkul 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

«Eksik faiz nispeti uygulamadan doğan farklar 
hersene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine ko
nacak talimatlarla karşılanır.» 

BAŞKAN — Sayın Korkut Özal... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

metni lütfeder misiniz? 3 ncü madde ile ilgili metni, 
biraz burada inceleyeyim. Çünkü, iyi anlayamadık. 

BAŞKAN — Hangi metni efendim? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Komisyondan 

gelmiş olan şekliyle. 

BAŞKAN — Sayın Korkut Özal, önergenizde ile
ri sürdüğünüz fikirler, bu tadil edilmiş şekle girmiş 
midir? Önergenizde ısrar ediyor musunuz efendim? 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Hayır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yeni şekle katılıyor musunuz? 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Geri almış oluyorsunuz; dolayısiyle, 
muameleye koymuyorum. Teşekkür ederim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki tasarısı 3 ncü maddesi

nin (f) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Mardin 
Şener Battal Fehim Adak 

Ankara Kars 
Oğuzhan Asiltürk Abdülkerim Doğru 

Kahramanmaraş 
Mehmet Pamuk 

f) Banka, programında öngörülen sanayi yatı
rımlarına, kâr ortaklığı veya banka masrafları kar
şılığı uzun ve orta vadeli kredi verir. 

Uzun vadeli kredilerde vade 10 yıla kadar olabi
lir. Yıllık programlarda geri kalmış bölge olarak gös
terilen yerlerde vade 15 yıla kadar uzatılabilir. Öde
mesiz süre diğer bölgelere göre iki katı olur. 

Diğer bankacılık faaliyetleri kâr ortaklığı esasına 
göre yürütülür. 

BAŞKAN — Sayın Adak, bu önergeniz 3 ncü 
maddenin yeni şekline uygun mudur? Önergenizi ge
ri alıyor musunuz, yoksa ısrar ediyor musunuz efen
dim? 

FEHİİM ADAK (Mardin) — Uygun değildir. 
Önergemizi geri almıyorum, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz «İşçi Ya

tırım Bankası kurulmasıyle ilgili Yetki Kanun tasarı-
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sı»nın 3 ncü maddesine aşağıdaki teklifin fıkra ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. . 

Ankara İstanbul 
Mustafa Kemal Erkovan Sadettin Bilgiç 

Erzurum Manisa 
Rasim Cinisli S. Tuncel 

Yozgat 
A. Fuat Eyüpoğlu 

Madde 3. — h) Banka, hisse senetlerine sahip 
özel kişilerin hisse senetlerini, hisse senedi sahibi • 
özel kişilerin talebi üzerine derhal paraya çevirir. 

Özel kişilerin hisse senetlerine her yıl asgarî % 11 
(Yüzde onbir) kâr verilir. 

BAŞKAN — Sayın Sdettin Bilgiç, aönergeniz 
3 ncü maddede dikkate alınmış mıdır efendim? 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Önergemizi 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Muameleye kon
mayacaktır. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Devlet İşçi Sanayi Bankası-. 
nın 3 ncü maddesi sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Kastamonu * 
Mehmet Altmışyedioğlu Hasan Tosyalı 

Mardin Van 
Talât Oğuz İhsan Bedirhanoğlu 

Ağrı 
Rıza Polat 

Eklenecek fıkra : «Devlet İşçi Sanayi Yatırım Ban
kasına yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın 
ve işçilerimizin döviz olarak yapacakları mevduat; • 
mudi tarafından çekilmesi halinde, çekildiği tarihte
ki o dövizin kambiyo kuru üzerinden Türk Parası 
olarak geri verilir.» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, arz ettiklerimiz, maddede yer almış vaziyette. 
Bu bakımdan önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı önergenizi geri alı
yorsunuz, muameleye koymuyoruz, teşekkür ederim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum efendim. 
Başkanlık Makamına 

Görüşülmekte olan «Devlet Sanayi ve İşçi Yatı
rım Bankası» kurulması yasa tasarısının 3 ncü mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesinin oya sunulma
sını arz ederiz: 

Banka ödenmiş sermayesinin yüzde 5'ten daha 
fazla hisseye hiçbir ortağın sahip olmadığı en az 500 
ortaklı çok kişili girişimci kuruluşlara kredi verir. ' 

İstanbul İstanbul 
Ali Nejat Ölçen Hasan Basri Akkiray 

İstanbul Burdur 
Engin Unsal Ali Sanlı 

İstanbul 
Necdet Ökmen 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Ali Ne
jat Ölçen, önergenizde ileri sürdüğünüz rakam hariç, 
diğerleri dikkate alınmıştır; önergenizde ısrar ediyor 
musunuz efendim?. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır efen
dim, iştirak etmiyoruz. Eğer, 3 ncü maddede, değişti
rilmiş olan önerge üzerinde görüşme açabilirsenlz, 
madde üzerinde bu hususta bazı mâruzâtımız ola
caktır. O zaman bu noktayı da.. 

BAŞKAN — Yalnız önerge hududu dahilinde ko
nuşabiliyoruz efendim, yeni bir müzakere açamıyo
ruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim müsa
ade ederseniz, bu Komisyonda Alt Komitede 3 ncü 
maddenin formüle edilmesi hususunda görev almış 
olmakla beraber, çalışmaya katılmadığım için bu mad
denin muhtevasına dair bazı hususları Yüce Heyetini
ze arz etmek istiyorum; bir nokta bu. 

BAŞKAN — Önergenizi izak sadedinde mi efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hem önerge
mizi izah sadedinde, hem de 3 ncü maddeye önerge
nin girip girmemesi meselesi üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, izahat verebilir
siniz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, önergeye katılmıyo

r u z . Beyanımızı daha önceden ifade edelim de, ondan 
sonra söz hakkı doğsun sayın üyeye. 

Önerge dikkate alınmıştır; bu itibarla, yeni oku
nan önergeye, (eğer ısrar ediliyorsa) katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ölçen, izahat verebilirsiniz, buyurun. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 
Aslında son derece önemli ve bundan evvelki bir

leşimlerde, bankanın yapısı ile ilgili bazı hususları 
dikkatlerinize arz etmiş idik ve uzun uzun tartışma
lara konu olmuş idi. İşçi Yatırım Bankası, aslında kâr 



M. Meclisi B : 36 6 . 2 . 1975 O : 1 

güden bir banka mı olacaktır, yoksa kâr gütmemek 
üzere işçi tasarruflarım veya küçük halk tasarrufla
rını teşvik edecek bir yatırım finansman bankası mı 
olacaktır? Bu hususta çeşitli düşünceler ileri sürüldü 
ve burada geniş tartışmalar yapıldı. Örneğin, aslın
da bu bankanın, 3 ncü maddenin komisyona iadesi 
ve Komisyonda müzakeresi esnasında bir Alt Ko
mite kurulmuş ve bu Alt Komite 3 kişiden teşekkül 
etmiş idi. Bendeniz bu komiteye, nerede toplandığını, 
ne zaman toplandığını, nasıl toplandığını ve madde
leri nasıl mütalâa edip önergeleri bu madde içinde 
formüle ettiğini (Bilgim dışında) izleyemediğim için 
kendi önergem hakkında bazı hususları açıklamak 
istiyorum. 

Önce, burada önemli olan husus, bankanın finans
man kaynaklarına katkısı bulunan ortakların hiçbiri
nin % 5'den daha fazlasına sahip olmamak üzere 
çok ortaklı bir şirketin bu banka tarafından finanse 
edilmesi ile ilgilidir. Bu çok ortaklı şirketin bizim 
kanımızca en az 500 ortaktan oluşması icabeder, en 
az 500 ortaklı ve hiçbiri, en fazla, ödenmiş sermaye
sinin % 5'inden daha fazlasına sahip olmayacak bir 
şirket kurulduğu takdirde, bu banka tarafından finan -
se edilmesinde yarar var. 

Buradaki önergede bu husus nazarı itibara alın
mamıştır, birincisi bu. 

İkincisi; daha evvel de tartışıldığı üzere, aslın
da bankanın, ortaklarına belli ölçüde kâr sağlaması 
veyahut elindeki hisse senetlerini nominal değer 
üzerinden nakde çevirmesi iktisadî konjonktörün bel
li bir döneminde bankayı iflâsa dahi sürükleyebilir. 
Dış yüzü itibariyle bu husus, bu kayıt, yani 3 ncü mad
denin değişik biçimi içinde yer alan banka hisse se
netleri, hisse senedi sahibi özel kişilerin talebi üze
rine asgarî nominal kıymet üzerinden nakde çev
rilmesi hususu hisse sahiplerini koruyucu mahiyette 
olmakla beraber, eğer herhangi bir iktisadî sarsıntı 
esnasında, büyük talep karşısında kaynakları yet
mez ise bankanın, o takdirde, banka ondan sonraki 
yatırımları finanse edecek kaynaklardan önemli öl
çüde yoksun kalabilir. 

Üçüncüsü; kâr sağlamak, kârı garanti etmek, or
takları böylece her zaman mutlaka yatırdığı takdir
de kâr alacak durumda teşvik etmek, bir yandan ban
kayı, belirtmiş olduğum gibi finansman güçlüğü ile 
karşı karşıya birakabileceği gibi, bazı hallerde, özel
likle özel sektörü teşvik eden siyasî kanatların amaç
ları bakımından, bu banka karşısında... 

I SADETTİN BÎLGlÇ (istanbul) — Önerge üze
rinde konuşmuyor Sayın Başkan, benim takririmle 
ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen takrir hudutları 
dahilinde konuşun efendim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Takririmle 
ilgili olduğu için Sayın Bilgiç. 

BAŞKAN — Evet, takrirde istediklerinizi söyle
yin efendim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — izin verirse
niz... 

SADETTİN BİLGİÇ (istanbul) — O zaman biz 
de kendi fikirlerimizi söyleyelim. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla — Zatiâlinizi bu
rada dinledik efendim. 

SADETTlİN BtLGtÇ (istanbul) — Usul müsaade 
etmiyor ki? 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — % 12 kâr ga
yesi, bu bankanın bu kârı sağladığı takdirde özellik
le büyük sanayi yatırımlarında veyahut sanayie geçiş 
yatırımlarında, müteşebbisin teşebbüsündeki risk un
surunu doğrudan doğruya bankanın üzerine alması 
gibi bir durum ihdas edecektir ve bu da, bankanın 
kâr gayesi gütmeyip, sadece yatırımları teşvik etmek 
bakımından hâsıl olan ilkesini de önemli ölçüde ze
deleyecektir. 

Benim maruzatım kısaca şudur: Aslında itirazı
mız, bizim önergemizin kapalı bir oturumda, kapalı 
bir celsede, bizim bilgimiz haricinde formüle edil
miş olması ve burada yer almasından ileri geliyor. Bu 
itibarla, önergenin bu unsuru dolayısiyle, 3 ncü mad
deye katılamıyoruz. Tasarının 3 ncü maddesinin ye
niden revize edilmesi, hattâ Komisyona iade edilme
sini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

I Önerge okunmuştur; Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. (C. H. P. sıralarından 
«Saydınız mı?» sesleri) Saydık efendim. (C. H. P. sı
ralarından «Yanlış saydınız» sesleri) Tekrar ederiz 
efendim. 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. 
Lütfen sıraların içine giriniz efendim, sıranın dışına 
çıkmayalım efendim. (C. H. P. sıralarından «Gelenler 
oldu,, yeniden sayalım» sesleri) 

Efendim, bu vaziyette saymamıza imkân yok. Lüt-
j fen yerlerinize oturunuz. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İsmen oku
yarak efendim. 

BAŞKAN — tcabederse o şekilde de yaparız efen
dim. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kanunun 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Van Kayseri 
İhsan Bedirhanoğlu Mehmet Altmışyedioğlü 

Kastamonu Diyarbakır 
Hasan Tosyalı Hasan Değer 

2 nci maddenin «a» fırasındaki halkımızın ve yurt 
dışında ve içinde çalışmış ve çalışan işçilerimizin ta
sarrufunu teşvik etmek ve fon sağlamak maksadiy-
le; bu bankaya para yatıranlara cari olan en yüksek 
faiz haddi üzerinden faiz verilir ve bu faiz vergiye ta
bi değildir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, geri alıyorum, zahmet buyurmayın. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır, işleme koy
muyoruz. 

3 ncü maddeyi son şekliyle okutup oylarınıza su
nacağım. 

İlkeler : 
Madde 3. — Bakanlar Kurulu, 1 ve 2 nci mad

delerle verilen yetkileri kullanırken aşağıdaki ilkeleri 
gözönünde bulundurur. 

a) Banka, tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk hü
kümlerine tabi, Kalkınma ve Yatırım Bankacılığının 
gerektirdiği her türlü faaliyette bulunan bir anonim 
şirket olarak kurulacaktır. Banka, Türk Ticaret Ka
nunu ve Bankalar Kanununun kuruluş muamelelerine 
ilişkin vergi, resim ve harçlarla her türlü şart ve hü-' 
kümlerinden muaf tutulacaktır. 

b) Bankanın merkezi Ankara, bağlı bulunduğu 
bakanlık ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacaktır. 

c) Bankanın sermayesi 1 000 000 000 TL. dır. 
Sermayesinin % 85'i Hazine tarafından, %15'ide Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri tarafından taahhüt edilecektir. 

d) -Hisse senetlerinin en çok % 49'u öncelikle 
yurt dışında çalışmış ve halen çalışanlara olmak üze
re halka; ve diğer tüzelkişilere devredilecektir. Ka
mu hisseleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın
dan temsil olunur. 

| e) Banka ve sermayesine iştirak ettiği şirketler 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artır-

I ma Eksiltme ve İhale, 3659 sayılı Bankalar ve Dev-
I let Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
I Teadülü hakkında, 6245 sayılı Harcırah, 440 sayılı 
I İktisadî Devlet Teşekkülleri ile, Müesseseleri ve İş-. 
I tirakleri hakkında, 657, 1327 sayılı Devlet Memurları 

kanunları ile bunların ek ve tadillerine, 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 

I ncı maddesine tabi olmayacaktır. Banka, 7129 sayılı 
I Bankalar Kanununun gerekli görülen maddelerine 
I tabi tutulmayabilecektir. 

Ancak banka, kamu kuruluşlarına ve Kamu İktisadî 
I Teşebbüslerine kanunlarla tanınmış her türlü hak, im-
I tiyaz, istisna ve muafiyetlerden yararlanabilecek; Ma-
I liye Bakanlığının izni ile Devlet tahvillerinin haiz 
I olduğu her türlü hak ve imtiyazlardan istifade eden 
I tahviller çıkarmaya yetkili olacaktır. 

I f) Banka, programda öngörülen sanayi yatırım-
I larına uzun ve orta vadeli kredi verir. Uzun vadeli 
I kredilerde vade 10 yıla kadar olabilir. Yıllık prog-
I ramlarda geri kalmış bölge olarak gösterilen yerler-
I de vade 15 yıla kadar uzatılabilir ve diğer bölgelere 
I kıyasla iki katı ödemesiz süre tamnabilir. Geri kal-
I mış bölgelerde faiz en az % 50 eksiği ile uygulanır. 
I Banka, kalkınma planlarında öngörülmüş olup ser-
1 mayesine katıldığı yatırım teşebbüslerine kâr ortak-
I lığı esasları dahilinde kredi verebilir. 

I Banka hisse senetleri, hisse senedi sahibi özel ki-
I silerin talebi üzerine, asgarî nominal kıymet üzerin-
I den derhal nakte çevrilir. Yurt dışında çalışmış ve 
I çalışan vatandaşlarımızın hisselerine % 12 kâr gran-
I tisi tanınır. 
I Ödenmiş sermayesinin % 5'inden fazlasına hiç-
I bir ortağın sahibolmadığı en az 250 ortaklı girişimci ku-
I ruluşlar, banka kredi ve hizmetlerinden öncelikle ya-
I rarlanır. 
I g) Banka, kaynaklarının % 75'ini yıllık prog-
I ramlardan geri kalmış bölge olarak gösterilen yer-
I lerde yapılacak yatırımlara tahsis eder. 
I BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunan şekliyle oy-
I larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. (C. H. P. sıralarından «Ne 
I çabuk oyları saydınız» sesleri.) 
I İhtilâfımız yok efendim, Divanda. 
I İşçi Yatırım Bankasının yürürlük maddelerini oku-
r tuyorum. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 
I yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan,, süre ile ilgili 4 ncü 
madde oylanmadı herhalde? Oylandı mı?... 

BAŞKAN — Daha evvelce 4 ncü madde oylanmış 
efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Teşekkür ederim efendim. 

BAKAN — Bir tereddüde mahal vermemek üze
re, 4 ncü maddeyi okutup oylarınıza sunuyorum. 

(4 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte, Sayın Doğan Ki
taplı?.. Yok. Kanunun lehinde ikinci olarak Sa
yın Şevki Erek konuşacak mısınız efendim? 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Konuşmayacağım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmayacaklar efendim. 
Kanunun aleyhinde, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu 

buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Ben bu kanunun esasına karşı değilim (C. H. P. 

sıralarından «Hangi kanunun» sesleri) Bu İşçi Ya
tırım Bankası Kanununun.) Yetki Kanununun geliş 
şekline karşı olduğumu söylemiştim ve bu kanun gö
rüşülmeye başlandığı sırada, bu hususta görüşlerimi 
arz etmiştim. Şimdi onları sizlere tekrar arz etmek 
istiyorum. 

İşçi Yatırım Bankası Kanunu, senelerle mukay
yet olmaksızın, hal ve takibi icap eden bir konuyu 
düzenlemek gayesini taşımaktadır. Gerçi bir sorunun 
halli değildir. Konumuzu Anayasa hukuku ortamın
da değerlendirebilmek için, milletin egemenliğinde 
olan yetkilerinin nasıl ve hangi organlar tarafından 
kullanılabileceği hususunu incelemek gerekiyor. Ana
yasanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında; «Millet, 
egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, 

yetkili organlar eliyle kullanır* hükmü bulunmakta
dır. 5 nci maddesinde ise, yasama yetkisinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ait olduğunu ve bu yet
kinin devredilmezliğini tespit etmektedir. 

Bu esasa göre, yürütmenin yasamadaki rolü, sa
dece kanun tasarısını teklif etmekten ibaret kalmak
tadır. Yürütme görevini tayin eden 6 nci madde, 
«Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine geti
rilir» hükmünü taşımaktadır. 

Bu esasa göre yürütmenin görevi, aslî değil; ka
nunlar çerçevesinde yerine getirilebilir. 

Anayasanın değiştirilmiş olan 64 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası; «Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun
la, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir» şek
linde istisnai bir hüküm getirmiştir. Bu hükme göre 
yürütme, genel olarak yasama niteliğinde kararname 
çıkarma yetkisiyle teçhiz edilemez. Ancak belli ko
nuda Bakanlar Kuruluna düzenleme yetkisi verilebi
lir. İkinci fıkra bununla da iktifa etmemiş» yetki 
veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, 
kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin... 
belirtilmesi lâzımdır.» şartlarını koymuştur. 

Anayasanın 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 
«yetki veren kanunda yürürlükten kaldırılacak ka
nun hükümlerinin açıkça gösterilmesi lâzımdır» hük
münü taşımaktadır. 

Anayasanın 64 ncü maddesinin yukarıdaki saraha
tine göre, yetki kanununda, ancak yürürlükten kal
dırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi 
mümkündür ve lâzımdır. Yetki Kanunuyle yürüt
me organına kanunların değiştirilmesi yetkisi verile
mez. Çünkü 64 ncü maddenin 1 nci fıkrasında; 
«Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,... Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.» hük
mü yazılıdır. Bu fıkrada kanun koyma ayrı, değiş
tirme ayrı ve kaldırma ayrı bir yasama tasarrufudur. 

İşçi ve halk, tasarrufları; alınteri, el emeği ve 
göz nuru olduğu için haklı olarak kârlı ve teminatlı 
yatırımlar aramaktadır. Bu bankanın bu bakımdan 
aranan bir banka olmasını temenni ediyorum. 

Mevcut bankaların tutumları ve masrafları naza
ra alınırsa, bu bankanın da hisse sahiplerine kâr 
getireceğini ve yatırım yapacağını zannetmem. Bu 
banka da sahillerde kamp kuracak, mensuplarına 
türlü imkânlar sağlayacak ve eşantiyon dağıtacak ve 
böylece kendini idare edip gidecektir. 

Sırası gelmişken ifade edeyim; Anayasanın 36 nci 
maddesi; «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sa-
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hiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, ka
nunla sınırlanabilir.» diyor. 

Büyük şehirlerin bulvarlarmdaki gayrimenkullerin 
ve kiraların artmasına sebep olan bu bankaların, 
gayrimenkul alışlarının ve kiralarının, Anayasanın 
bu maddesine göre sınırlandırılması lâzımgeldiği ka
naatindeyim. 

Bu bankanın yeni bir görüş ve bankacılık zihni
yetiyle hareket etmesini umar, hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, kupalar 
sıralar arasında dolaştırılacak sonunda kürsüye kona
caktır. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Sayın Başkan, teşekkür konuşması ya
pabilir miyim? 

1. — »557 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin Genel Kurulda görüşül
mesine ilişkin Danışma Kurulunda tespit edilen öne
riler. 

BAŞKAN — Gündeme dair bir Danışma Kurulu 
önerisi gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 32 
Danışma Kurulu 6 . 2 . 1975 tarihinde toplanarak; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin Genel Kurulun 6 . 2 . 1975 Perşembe 
günü yapacağı toplantıda görüşülmesi konusunun mü
zakeresi sonunda Siyasî Parti Grupları aşağıdaki gö
rüşleri belirtmişlerdir. 

Gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyon
lardan gelen diğer işler bölümünün 1, 2 ve 3 ncü sı
rasında bulunan, Anayasa gereği öncelikle görüşül
mesi zorunlu işlerin mevcudiyeti ve Önümüzdeki Bir
leşim Gündeminde yer alacak bir hususun tartışıla
rak gündeme alınmasında pratik fayda görmemekte
yim. Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, teşekkür 
için size söz veriyorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Bizim için büyük bir değer ifade eden, müspet oy
larınızla, hakikaten, senelerden beri gönül verdiğimiz, 
emek verdiğimiz, ülkenin kalkınmasına, ülkenin sana
yileşmesinde yararı olacağına inandığımız, Devlet Sa
nayi ve İşçi Yatırım Bankasının kurulmasına müsaade 
etmiş oldunuz. Yurt dışındaki işçilerimize güvence 
vermiş oldunuz. Anadolumuzun geri kalmış bölge
lerinde yaşayan vatandaşlarımıza ümit ışığı vermiş 
oldunuz. Sanayi Bakanlığı teşkilâtına hız verdiniz, 
enerji verdiniz. Bize yetki ve sorumluluk verdiniz. 

Bu itibarla Yüce Meclise şükranlarımı ve saygıla
rımı sunuyorum. (A. P., D. P., M. S. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

1. İçtüzüğümüzün 51 nci maddesi Danışma Ku
rulunun hangi hallerde özel gündem tanzim edebile
ceğini şartları ile birlikte belirtmiştir. «Anayasanın 
ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğince belli bir 
sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya bir
kaç konunun» yer alacağı özel gündemler yapılabilir. 

Bu türlü bir yasal mecburiyet olmayan konuların 
keyfî takdirlerle özel gündem konusu yapılabilmesine 
yasal imkân yoktur. 

Daha önceki tatbikatta aynı paralelde olmuştur. 
Değişik uygulama İçtüzüğün Danışma Kuruluna ver
mediği bir yetkinin kullanılmasıdır. İçtüzüğe aykırı
dır, 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Selçuk Erverdi 

2. İçtüzüğün 51 ve 53 ncü maddelerinin birlikte 
nazara alınmasının faydalı olacağı. Bu nedenle gün
demdeki öncelik ve ivedilik sırasında bugünden kon
ması. Bu hususun söz konusu 11 No. lu Kararname
nin Anayasadan gelen durumunun teyidi mahiyetinde 
olacağından mahzurlu olmayacağı ve Genel Kurulun 
tasvibine arzı gerektiği görüşündeyiz. 

A. P. Grup görevlisi D. P. Grup Başkanvekili 
N. Lâtif İslâm Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grup görevlisi 
Hasan Tosyalı 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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3. İçtüzüğün 50, 51, 53 ncü maddesi gereğince, 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa
nın 64 ncü maddesi gereğince (Tüzükte ve Anayasada 
mani hüküm olmadığından) Millet Meclisi Genel 
Kurul gündeminin 1 nci sırasına alınması görüşünde 
olduğumu arz ederim. 

M. S. P. Grup görevlisi 
Şevket Kazan 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi hakkında 
2 lehte, 2 aleyhte sayın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Durakoğlu lehte mi, aleyhte mi? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aleyhte 
efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte istiyorsunuz. Peki. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Aleyhte söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker aleyhte. 
Grup adına Sayın Erverdi, buyurun efendim, 

aleyhte. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVERDİ 

(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Danışma Kurulu, yeni İçtüzüğümüzün getirdiği 
bir yeni müessesedir. Yeni İçtüzüğün tatbikatından 
beri olumlu neticeler sağlamakta, üstün başarısı gö
rülmüş bir müessese halinde de çalıştı. Mecliste gru-
pu bulunan bütün siyasî partilerin grup başkanvekil-
leri veya onların temsilci olarak gönderdikleri arka
daşlarla, Mecliste kolayca halledilmesi mümkün ol
mayan bir takım ihtilâflara, bir takım ihtilâflara sebe
biyet verebilecek konuların çoğu kez Danışma Kuru
lunda daha serinkanlılıkla halledildiği de bir gerçek
tir. 

İyi bir geleneğimiz vardı, bugüne kadar da devam 
ediyordu. Bugün o gelenekten ayrılmış durumdayız, 
üzüntü ile bildireyim. 

Dün, Bütçe Komisyonu Başkanı arkadaşımız ta
rafından bir önerge verildi. Meseleyi geriye dönerek 
tartışmak istemiyorum. İçtüzüğümüzün 50 nci mad
desinin son fıkrasını bir kere daha okuyalım : «Baş
kan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan husus
lardan hangilerinin gelecek birleşimde veya birleşim
lerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu husus 
ayrıca ilan tahtasında ilan edilir. Danışma Kurulu
nun görüşü alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadık-
ça, Başkan tarafından görüşüleceği önceden bildiril
meyen hiçbir husus, Genel Kurulda konuşulamaz.» 

Dün yapılmak istenen, hukuka hile ile bu kayıtlar
dan kurtulmak idi. Haddizatında daha önceki birleşim 
kapatılırken, gündemde bulunmadığı cihetle 11 sayılı 
Kararnamenin ve Yetki Kanununun tartışılmasının, 
konuşulmasının yapılamayacağı tabiî icap olarak ifa
de edilmemişti. 

Yine Danışma Kurulumuz, birlikte bir karar almış
tı : Meclisin Salı ve Perşembe günleri kanun tasarı
sı ve tekliflerinin görüşülmesi, Çarşamba günü de 
denetime imkân verebilmek için, yalnızca bugünün 
denetime tahsisi karargir idi. 

Binaenaleyh, beklenirdi ki, Başkanlıkça sadece 
denetime tahsis edilmiş bugünde, başka denetim ko
nuları varken, araya bıçak gibi saplama yapılarak 
bu önerge muameleye konulmasın. Buna rağmen ko
nuldu ve ekseriyet olmadığı için de önerge hakkında 
bir karar alma imkânı olamadı. 

Bugün okunsa bile, bugünkü gündeme giremeye
ceği de derkâr olduğundan, Millî Selâmet Partisi ta
rafından bugün meselenin görüşülmesine olanak te
min edebilmek için Danışma Kurulu toplantıya çağı
rıldı ve özel gündem talebinde bulunuldu. 

Esasında bir şeyi daha belirterek bu hususa ait 
itirazlarımıza geçmek istiyoruz. Danışma Kurulu, rey 
çoğunluğu ile karar veren bir müessese değildir. Da
nışma Kurulunda ancak grupu bulunan bir partinin 
yanısıra, 149 kişilik grupu bulunan bir parti, 187 ki
şilik grüpu bulunan bir başka parti de vardır. Eğer 
bunların oy çokluğu ile karar almaları kabul edilirse, 
30 kişilik, 40 kişilik üç grup, Meclisin ekseriyetini 
temin eden gruplara tahakküm etmek durumuna ge
lir. Danışma Kurulu böyle karar alacak organ değil
dir. Danışma Kurulu ancak aşağıda tartışmaları ön
lemek için, yukarıda mutabakat hasıl etmek için ku
rulmuş, işin kolayca geçmesini, partilerarası sürtüş
melere mani olmak için ihdas edilmiş bir teşekkül
dür. 

Danışma Kurulu yetkilerinde başına buyruk mu
dur? Her konîıyu istediği gibi gündemine alır ve is
tediği gibi karar verir mi? Ona da bir kez bakmakta 
fayda umarım. 

İçtüzüğümüzün 51 nci maddesi aynen şöyle diyor. 
(Arkadaşların hafızalarını tazelemek için, müsamaha
larına sığınarak okuyacağım) : 

«Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün em
redici hükümleri gereğince, belli bir sürede sonuç
lanması gereken, muayyen bir veya birkaç konunun 
yer alacağı özel gündemler ve görüşme 'günleri tespit 
edebilir.» 
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Burada temel şart olarak Anayasanın, İçtüzüğün 
muayyen zamanda çıkmasını emrettiği konuların o 
süre içerisinde görüşülmesini temin içindir. 51 nci 
maddenin vaz edilme- sebebi bu, bütçe kanunu için. 
Gündemde öncelikle görüşülmesi gereken işler var
dır. Bütçe Kanununun onlara takdimen, tekaddümcn 
görüşülmesi lâzımdır. Çünkü muayyen bir sürede 
çıkması lâzımdır. Sadece bunlara imkân verebilmek 
için konulmuş bir maddedir. Tatbikatı da bu yolda 
olmuştur. 

Sayın parti temsilcileri, grup başkanvekili arka-
kadaşlarımız hatırlayacaklardır; tatile girmeden önce 
bir parti grupu tarafından, bazı konuların özel gün
demle Mecliste görüşülmesini temin için yine Danış
ma Kurulu toplanmıştır. O zaman bütün parti tem
silcileri, oy isteyen partinin dışında bu yapılan işin 
içtüzük ihlâli mahiyetinden olacağı, binaenaleyh, 
özel gündemle bir kanunun Anayasanın ve içtüzük
lerin muayyen günde çıkmasını emretmediği bir ka
nunun görüşülmesine mesağ bulunmadığını birlikte 
ifade ettiler. 

Bugün özel gündemle görüşülmesi istenen konu 
ne? Esasen, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince ön
celikle konuşulması, Anayasanın emri olan bir ka
rarname. Bu kararname yine Anayasanın 64 ncü 
maddesi gereğince kendisinden evvel gelmiş ve gün
demdeki sırasını almış kararnamelerden, kanun kuv
vetindeki yetki kanunlarından sonra konuşulacaktır. 

Böyle üç tane kanun kuvvetinde kararname var
dır, 4 ncüsü budur. Binaenaleyh, 64 ncü maddenin 
emredici hükmü gereğince, gündemdeki sırasını ala
caktır. Bunun diğer yetki kanunlarına takdimen gö
rüşülmesi mümkün müdür, değil midir? Yetki ka
nunları, Anayasal öncelik tanınan kanunlar olduğu 
için bunlara ayrıca öncelik istemeye gerek yok. Bir 
yetki kanununun Anayasanın emri olarak öncelikle 
görüşülecek bir yetki kanununun yine Anayasanın 
emri olarak öncelikle görüşülen bir yetki kanununun 
üstüne çıkarmaya da imkân yoktur. Önceliğin önce
liği diye.bir şey de içtüzük müessesinde mevcut de
ğildir. 

iki : Bu yetki kanununun muhakkak bir muay
yen sürede çıkmasını emredici yasal bir emir de mev
cut değildir. Nedir? Birtakım arkadaşlarımız (ki, yu
karda arz ettiğim için burada da söylemekte mazu
rum) Kararnameyi tanzim eden, imzalayan arkadaş
larımız, şimdi aynı kararnamenin dakika kayıp edil
meden iptali için Anayasanın, İçtüzüğün hükümlerini 
ihlâl ederek, öneri getirmekte, Danışma Kurulu top

lamaktadırlar. Danışma Kurulunu, Meclis Başkanı, 
siyasî parti gruplarının istemi halinde, 24 saat içeri
sinde toplamak mecburiyetindedir. Ama bu daveti 
dikkatli kullanmak mecburiyetindeyiz. Çoğu kez Mec
lisin müşkülâtlarını halletmede Danışma Kurulu müs
pet yönde faaliyet göstermiş, fonksiyon sahibi olmuş
tur. Bunun bu türlü keyfî kullanılmasının, keyfe gö
re, «hemen toplanan, filânı filânın önüne alın» de
menin, hem de 51 nci maddenin emredici hükümleri
ne rağmen özel gündem tanzim ettirmenin uygun ol
mayacağı, ilerdeki çalışmalarımıza sekte vereceği, 
Türkiye'nin partilerinin yeknesak gözükmesine, hep
sinin aynı paralelde söz etmesine ihtiyaç bulunan bir 
dönemde, hangi sebeple olursa olsun, Meclis içerisin
de istenen istenmeyen birtakım şeylerin olması hepi
mizi üzecektir. 

Binaenaleyh, esasen 64 ncü madde gereğince ön
celikle konuşulması Anayasa emri olan bu kararna
me gündemdeki yerini alacaktır. Gündemdeki yeri 
diğer yetki kanunlarından sonra olan bu kanunun 
(üç yetki kanunu vardır, 4 ncü yetki kanunudur, bi
risi çıktı. Üç yetki kanunu kalacaktır.) Bugün günde
me alınıp görüşülmesinde memleket için menfaat 
yoktur, yasal yönden imkân yoktur. 

Birtakım sürtüşme ve tatsız hareketlere sebebiyet 
vermemesi için, durumu arkadaşlarımızın dikkatine 
arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 
Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim, lehinde. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Başkan, 

bende lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa

yılı Kanunla eklenen Ek Geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve bu konudaki Plan Komisyonu ra
porunun, bugünkü Millet Meclisi gündeminde görü
şülmesi konusunda, Millî Selâmet Partisi olarak dün 
Meclis Başkanlığına müracaatta bulunmuştuk. Bugün 
Danışma Kurulunda bu konuda müzakere açıldı ve 
Danışma Kurulundaki görüşler üç istikâmette ortaya 
çıktı. 

Bendeniz size, Millî Selâmet Partisi Grupunun 
görüşünü ve bu görüşün gerek Anayasada, gerekse 
İçtüzükteki hukukî mesnetlerini ifade etmeye çalışa
cağım. 
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Anayasamızın 64 ncü maddesinin dördüncü fıkra
sında; yetki kanunlarının gerek komisyonlarda ve ge
rekse genel kurullarda, diğer kanun tasarı ve teklifle
rinden önce görüşüleceği hükmü vardır. Bunun ya
nında gene Millet. Meclisi içtüzüğünün 53 ncü mad
desinde; komisyon raporlarının dağıtım tarihinden 
itibaren 48 saat geçmeden görüşülemeyeceği ifade 
edildikten sonra, onu takip eden fıkrada da; bu süre 
geçmeden gündeme alınması hükümetin istemesine 
veyahut da esas komisyon tarafından aynı isteğin be
lirtilmesine bağlanmıştır. 

İçtüzüğün 53 ncü maddesindeki sarahat karşısın
da, esas komisyonun hazırlamış olduğu rapo,run 4 ncü 
maddesinde, «Anayasanın 64/4 maddesi gereğince 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerektiği» hususu 
açıkça belirtilmiş olduğuna göre, 53 ncü maddedeki 
bu istek tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Bizden evvel Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na konuşan pek muhterem Selçuk Erverdi bey, içtü
züğün 50 ve 51 nci maddelerini birlikte mütalaa ede
rek, bu isteğin «Bir özel gündem talebi olduğu» şek
linde ifadede bulundular. Biz aynı görüşte değiliz. 
Şu bakımdan aynı görüşte değiliz ki, 50 nci madde 
gündemin muhtevasını 7 bent halinde tespit etmiş
tir. Bu 7 bent içerisinde 2 nci bent, «Özel gündemde 
yer alacak işler» i ifade ederken; 7 nci bent, «Kanun 
tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer iş
ler» hususunu tanzim etmiştir. Dolayısıyle bizim bu
gün gündemde görüşülmesini istediğimiz konu, 50 nci 
maddenin yanında 51 nci madde açısından değil, 50 
nci maddenin paralelinde, fakat 53 ncü madde açı
sından ele alınması lâzım gelen bir konudur. Biraz 
daha açıklık vermek icap ederse; talebimiz, bir gün
demin 2 nci bendini teşkil eden özel gündem mesele
si değil, bir gündemin 7 nci bendini teşkil eden ka
nun tasarısı ve teklifleriyle, «komisyonlardan gelen» 
diğer işler arasında halledilmesi lâzım gelen bir mese
ledir. Dolayısıyle biraz evvel zaten bir kanun tasarı
sının müzakeresi yapılmıştır. Şu noktada ele alınma
sı lâzım gelen bir konudur, yoksa bir özel gündem 
konusu değildir. Anayasamızın 64 ncü maddesinin 4 
ncü fıkrasındaki hüküm, yetki kanunlarına normal 
kanunlar yanında bir öncelik imkânı hatta mecburi
yeti tanımaktadır, fakat yetki kanunları arasında da 
bir tercih yapılamaz diye, ne Anayasamızda ve ne de 
içtüzüğümüzde bir hüküm söz konusu değildir. Yetki 
kanunları, ilgili komisyonlar tarafından ivedilikle gö
rüşülmek üzere Genel Kurula sevk edilebilir. Muhte
lif komisyonlar tarafından sevk edilen bu yetki ka

nunu tasarıları, bir sıraya konabilir, ama bunlardan 
birinin diğerine tercih edilmesi konusunda bir talep 
vaki olursa ve bu talep Genel Kurula arz edilirse, 
«Genel Kurul bunu görüşemez, Genel Kurul birini 
diğerine tercih edemez», diye Anayasamızda mani bir 
hüküm yoktur. Anayasada mani bir hüküm olmadığı
na göre, Genel Kurul da gündemini istediği şekilde 
tespit etmek imkânına sahip olduğuna göre ve gün
demiyle bağlı olduğuna göre, bu konuda karar ver
mek elbette Genel Kurulun yetkisi dahilindedir. Ne
tice olarak; biz içtüzüğün 50 nci maddesinin 51 nci 
madde ile birlikte mütalaa edilerek değil, 50 nci mad
denin 53 ncü madde ile birlikte mütalâa edilmek su
retiyle, Danışma Kurulunda savunduğumuz görüşün 
Genel Kurul tarafından kabul edilebileceği hususunda 
bir kanaat sahibi bulunuyoruz, hepinize Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına teşekkürlerimi ve saygılarımı 
arz ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Durakoğlu, aleyhte buyurun efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; evvelâ konuyu iki yönden 
ele alma zarureti var. Bunlardan birisi, Danışma Ku
rulunun bir süreden beri görmekte tabiî karşılayama
dığımız tutumu, ikincisi ise Danışma Kurulu kararı 
altında gelen metin üzerinde söyleyeceklerimizdir. 

Danışma Kurulu kendi kendisini zarurî olarak ka
bul ettimıiş bir müessesedir ve içtüzüğümüze bu za
ruret nedeniyle girmiştir. Geçen dönemde bulunan 
arkadaşlarımız gayet iyi hatırlayacaklardır; Millet 
Meclisinde hangi kanun teklif veya tasarısının görü
şüleceği hususu, başkanın dahi bilmeyeceği günler 
yaşanmak suretiyle, bir karışıklık içerisine girmiştir. 
Hangi bakan hangi sırada, ne zaman, nasıl bir öner
ge vermek suretiyle, hangi kanun teklif veya tasarısı
nın görüşüleceğini, yönetimde bulunan başkanın da
hi bilmediği zamanlar olmuştur. Çünkü başkanlığa 
bir anda bir önerge gelebilirdi. Daha sonra çok önem
li konularda, grup başkanvekilleri veya grup başkan
ları arasında kısa sürede bir anlaşma sağlanmaması 
gibi durumların sık sık tezahür ettiği ve sağlandığı 
zaman müzakerelerin selâmetle cereyan ettiği de sa-
pit olduğu için, bu müesseseyi, Danışma Kurulunu tü
züğe sokma zarureti böylece bir öneri olarak gelmiş 
ve tüzükte yer almıştır. Tüzükte yer alış şekline ba
kıyoruz, bir süreden beri Danışma Kurulu kararı adı 
altında, önerileri adı altında gelenlere bakıyoruz, Da
nışma Kurulunun kuruluş gayesinden tamamiyle sap
tığını kabul etmek zaruretiyle karşı karşıya kalıyo
ruz. 
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Yapılan iş şu arkadaşlarım : 
Çok enterasan, hatta bazan Yüce Meclisin kastı

nın dışında kararlarla karşı karşıya bırakacak karar
lar, durumlar ihdas ediliyor. Hatırlayacaksınız; bir 
süre önce Bütçe Karma Komisyonunun kurulmasına 
dair Danışma Kurulunda parti görüşleri getirildi. Bir 
parti görüşü vardı, 94 ncü maddenin yerine 85 nci 
maddenin ikâmesinin mümkün olmadığını söylüyor
du, C. H. P. görüşüydü. Bir görüş vardı, Anayasa
nın 91 nci maddesinin oylanmasını istiyordu. Görül
memiş bir şeydir, şükür Allaha ki, Yüce Meclis 91 
nci maddeyi kabul etti. Reddetseydi, Anayasanın bir 
maddesini, yetkisi dışında Danışma Kurulunun öne
risi adı altında - aslında öneri olmayan - bir teklifi
nin oylanmasından dolayı olacaktı. 

Bütün bunlardan sonra içtüzüğün tefsiri yolunda 
bir teklif gelmişti, A. P.'nin görüşüydü. Zannederim 
bir partinin daha iştiraki vardı. Bu da oylandı ve böy
lelikle, dikkat edilirse Danışma Kurulu devamlı su
rette öneri getirmiyor; ama İçtüzüğün Danışma Ku
rulu ile ilgili olan hangi maddesini açarsanız açınız, 
Danışma Kurulu önerisinin oya sunulup onaylanaca
ğını gösterir. 

Danışma Kurulunun öneri getirmesi ne demektir? 
İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre bu kurul İçtüzükte 
kendisine verilen görevleri yerine getirir ve Başkanın 
istemi üzerine danışma niteliğinde görüş bildirir, der 
ve ayrıca İçtüzüğün kendisine verdiği görevlere bak
tığımız zaman, devamlı surette Danışma Kurulundan 
istenen şeyin bir öneri olduğu gerçeği ortaya çıkar. 
Ama bir süreden beri bizim Danışma Kurulumuz 
maalesef İçtüzüğün kendisine verdiği yetkilerle ken
disini sınırlı saymadan, tamamıyle partilerin görüş
lerini getirmektedir. Partilerin görüşleri hiç bir za
man öneri değildir; Danışma Kuruluna izafe edile
mez, ancak sahibi olan partilere izafe edilir. 

Bu kere getirilene bakıyoruz. Birinci husus C. H. P. 
nin görüşü, İkinci husus C. H. P. dışındakilerin görü
şüdür; Danışma Kurulunun önerisi yoktur. Danışma 
Kurulu, partilerin görüşünü getirmek için de vasıta 
edilemez. Çünkü Danışma Kurulunun, partilerin gö
rüşünü genel kurallara aksettirmesine vasıta olaca
ğına dair bir görevi yoktur. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Şimdiye kadar 
oluyordu, şimdiden sonra olmuyor!.. 
• BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Zatıâli-
niz eğer yanılıp şaşsaydınız, birgün de usul müzake
relerinin ne olduğunu merak edip buraya teşrif et-

seydiniz, bundan önceki Danışma Kurulunun görüşü 
üzerinde söz alıp konuştuğum zaman bütün bunları 
söylediğimi tekrar görecektiniz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Sadece bu iş için değil, mühim olan İçtüzüğün 
gereklerinin yerine getirilmesidir. Ama siz, biz bu ko
nuda ne söylersek söyleyelim, bir şahsa izafe, onu 
savunma sadedinde mütalaa ettiğiniz için o şekilde 
anlamıyorsunuz, o bizim suçumuz değil, 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, cevap vermeyin 
efendim, lütfen fikrinizi beyan edin. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bir sü
reden beri Danışma Kurulu, görevlerinin dışında ça
lışmaktadır; yetkisi olmayan hususları Genel Kurula 
getirmektedir. Öneri getirmemektedir, partilerin görü
şünü getirmektedir. Bu nedenle, Sayın Başkanın oku
duğu ve belki de biraz sonra adeti veçhile gene oya 
sunacağı hususun oya sunulması mümkün değildir. 
Bunun da gerekçelerini arz edeceğim. Göreceksiniz 
ki, yeni yeni usuller ihdas ediyoruz, Anayasaya aykı
rı durumlar ihdas ediyoruz. Demin arz ettiğim gibi, 
nasıl Anayasanın bir maddesini oylamaya sunmak 
gibi bir garipliği Danışma Kurulu önerisi adı altında 
işlemişsek, bunun tekerrürünün nerelere varacağını 
tahmin edersiniz. Hatta Danışma Kurulu, Anayasaya 
aykırı öneriyi getirmemesi gerekirken, Bütçe Karma 
Komisyonunun kuruluşuyle ilgili olarak Anayasanın 
94 ncü maddesinin yerine 85 nci maddesinin ikamesi
ne dair dahi teklif getirmiştir ve bunun adı öneri ol
muştur. Bunun adı öneri de değildir, Danışma Ku
rulunun görevi de yoktur. Danışma Kurulu, bir par
tinin görüşüne vasıta da olamaz; ama olmuştur. Aca
yip bir şekilde; «Anayasanın içindeyiz» diye Anaya
sanın 94 ncü maddesi yerine 85 nci maddesinin ikâ
mesine dair Yüce Meclisten karar çıkmıştır. Anayasa
ya aykırı bir karardır. Bunun ne derece felâket teşkil 
edeceğini bir misâlle arz etmek isterim : 

Birgün gelecek, bu teklifin sahipleri «Anayasanın 
içindeyiz» diye faraza Anayasanın 106 ncı maddesi
nin yerine 146 ncı maddesinin ikâmesini de bunu 
«teamüldür» diyerek, «Meclisin bu konuda teamülü 
vardır» diyerek, bunu örnek göstererek teklif etmek 
garabetine de düşeceklerdir. Bütün bunların karşısın
da susmamak gereğinin tabiî sonucu olarak huzuru
nuza çıkıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi ne oluyor? Halen, gün
demde Kooperatifler Kanunu var. Bu da yetki tasarı
sıdır, bu da Anayasanın 64 ncü maddesine göre önce
liği bulunan bir tasarıdır. 11 sayılı Kararname de yi-
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ne Anayasadan doğmaktadır. Anayasanın verdiği ön
celiği, hangi önceliğin önüne geçirmek istiyoruz? 
Gene, Anayasanın 64 ncü maddesinin Kooperatifler 
Kanunu için tanıdığı önceliğin önüne geçirmek isti
yoruz. 

Sayın Kazan ifade buyurdular, dediler ki : «Ana
yasada ve İçtüzükte yetki tasarılarının önceliği var
dır; fakat önceliği olanların önüne geçirilmesine dair 
engel bir hüküm yoktur.». Evet, peşin söylüyorum; 
ama önceliğin önceliği yeni bir usuldür. Bu, Anaya
sa Mahkemesinin kararının bir gerekçesinde de zik
redilir. Önceliğin önceliği yeni bir usuldür. Yeni bir 
usul, usul hükümleri içerisinde yer almadığına göre, 
bizim İçtüzüğümüz ve Anayasamız böyle bir usulü 
peşin olarak reddediyor demektir. Usulü almıyor bir 
kere; engel hükmü niçin ararsınız? Usulünün kabul 
edilmediği bir hususta, siz «engel hüküm yoktur» di
ye mevcut olmayan bir hükme hayanmayı müstahak 
görüyorsunuz, kendinizde hak görüyorsunuz da, ben; 
«Yeni bir usulü eğer kanun koyucu kabul etmiş ol
saydı, hem İçtüzükte, hem Anayasada yer verirdi; de
mek ki, bunun mahzurunu birinci plana alarak koy
mamayı tercih etmiş» dediğim zaman neden haklı ol
muyorum? Aynı esastan hareket ettiğimiz zaman bir 
gerçek ortaya çıkar : 

İki taraf için de söylenen sözler sadece Anayasa 
ve İçtüzük hükümleriyle ihticac etme zaruretini orta
ya çıkarır. Ne sizin engel hükmü aramanıza lüzum 
var, ne de benim İçtüzük veya Anayasada öncelik 
tanınan konulardan birisinin önüne bir diğer öncelik 
çıkarma yolunu aramam veya sıralamam gerekir. Ne 
olacaktır? Münhasıran hükümlerin sadık lâfzıyle, ru-
huyle belli olan hükümlerine bağlı kalacağız. 

Böyle olunca ne olacaktır? Böyle olunca, önceli
ğin önceliğini ihdas etmeyeceğiz demektir .Eğer ön
celiğin önceliğini ihdas ediyorsak, kastı mahsusla ha
reket ediyoruz demektir. İçtüzüğe aykırı hareket edi
yoruz demektir. Bu nedenle Sayın Başkandan bir ri
cam var. Daha önceki birleşimlerde ortaya çıkan bir 
gerçek vardı; «Danışma Kurulunun önerisi nedir?» 
diye Sayın Başkana sorsam; zannediyorum «Danış
ma Kurulunun önerisi yoktur, sadece Cumhuriyet 
Halk Partisinin bir görüşü, Cumhuriyet Halk Partisi 
dışındaki partilerin bir diğer görüşü vardır»* diyecek
tir. Halbuki, İçtüzüğün hemen her hükmünde Danış
ma Kurulu önerisinin oylanacağı söylenir. 

Danışma Kurulu, partilerin görüşlerinin Genel 
Kurula aksettirilmesinin vasıtası değildir; Danışma 
Kurulunun görevi de bu değildir. 

Şimdi Sayın Başkandan bir şeyi de ayrıca rica 
edeceğim. 

Anayasaya açıkça aykırı olan bir hususta oyla
ma yapamaz, açıkça aykırı olan hususlarda evvelâ 
titiz davranması gereken sayın Başkanlıktır. Anayasa
ya aykırı bir teklifin, evvelâ Anayasaya aykırı olup 
olmadığı komisyonlarda birinci görev olarak ele alı
nır. Anayasaya aykırı önergelerin oylanıp oylanma
yacağı, başkanların birinci görevidir. Bütün bunlar 
yapılmadan, Danışma Kurulunun kendisine görev ol
mayan şeyleri üslenmesi ve parti görüşlerini Genel 
Kurula aksettirmesi de Danışma Kurulunun görevle
rinden sayılmayacağı için bunun da oylanmasını ya
pamazlar. 

Daha önce de arz ettim, acılarını da gördük. Şim
di enteresan durumlarla karşı karşıyayız. Genel büt
çenin bile Anayasaya aykırı bir şekilde çıkarılması 
gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Niçin?... Çünkü, bir 
partinin görüşü oylandı ve bu suretle karar çıktı. Par
tilerin . görüşleri oylanınca, partilerin mensuplarının 
müspet oy vermesinden daha tabiî bir şey yoktur; 
ama parti yöneticilerinin de, Sayın Meclis Başkanının 
da, Danışma Kuruluna Başkanlık eden Sayın Meclis 
Başkanının da Anayasa içinde olmak konusunda titiz 
davranması başta gelen görevlerindendir. Bu nedenle 
Danışma Kurulunun getirdiği bu teklif oylanamaz. 

Başlangıçta da, Başkan, verilen önerge için kanaa
tim izhar etti. Bu nedenle mesele 48 saat sonra gö
rüşmesi sağlanmasından ibaret değildir. Önünde bu
lunan yetki kanun tasarıları da Anayasanın 64 ncü 
maddesinde kuvvet alarak öncelik kazanmışlardır. 
Önceliklerin de önceliğini yaratmak gibi garip bir 
duruma gitmenin anlamı yoktur. Anayasada yeri yok
tur, İçtüzükte yeri yoktur. Engel hüküm aramak ye
rine mevcut hükümleri uygulamak lâzım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
Lehinde Sayın Mehmet Altınsoy, buyurunuz. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 11 sayılı Kanun Kuvve
tinde Kararnamenin Meclis gündemine girip girme
mesi hususundaki Danışma Kurulu önerisi huzuru
nuzda münakaşa edilmektedir. 

Huzurunuza gelen Danışma Kurulu önerisinin, bir 
Danışma Kurulu önerisi olup olmadığı münakaşasın
da, ilk nazarda hak vermek gerektiği gözüküyor. An
cak, meseleyi bir başka yönden mütalaa etmek za
rureti de var. 
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Danışma Kurumu, adı üzerinde «Danışma Kuru
lu» dur. Getireceği öneri istişarî mahiyettedir. Yüce 
Heyetinizin reyi istikametinde, asıl ehemmiyetini, asıl 
kıymetini kazanacaktır. Ancak Danışma Kurulunda 
kararların ekseriyetle veya ittifakla alınacağına dair 
ne içtüzükte ne de Anayasada açık ve sarih bir hüküm 
vardır. Danışma Kurulu bir uzlaşma yeridir. Bura
da, Mecliste temsil edilen siyasî partilerin mümessil
leri, kendi aralarında, meseleyi Heyeti Umumiyede 
enine boyuna müzakere edip vakit geçirmemek ve 
birtakım sürtüşmelere meydan vermemek için, bir 
aile mahremiyeti içerisinde, Meclis Başkanının riya
setinde hallederek, uzlaşarak, anlaşarak buraya gel
meyi temin istikametinde, bu gaye ile ihdas edilmiş 
bir müessesedir. 

Ancak, Danışma Kurulunda bir mesele üzerinde 
bir uzlaşmaya varılamazsa, Danışma Kurulunun faa
liyetinin Heyeti Umumiyeye gelmeyeceği gibi, bunu 
önleyen bir kanun maddesi, bir Anayasa maddesi, bir 
İçtüzük maddesi bulunmadığı için, elbette Danışma 
Kurulu toplanır; orada bir şeyler görüşürse, görüşü
nü hangi istikamette tespit ederse Yüce Heyete arz 
etmek mecburiyetindedir. Bu bazan bir uyuşma şek
linde olabilir, bazan da şimdi olduğu gibi ayrı ayrı gö
rüşlerin muhafazası şeklinde olabilir. Nihaî merci 
Yüce Heyetiniz olduğuna göre, mesele her iki halde 
de burada halledilecek demektir ve burada halledil
mektedir. Mesele şimdiye kadar da bu istikamette gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetiniz; Anayasa, 
içtüzük ve bunların içinde sarahat bulunmadığı müd
detçe de Yüce Heyetinizin kararı ile meydana gelmiş 
olan teamülle çalışır. 

Şimdiye kadar çeşitli emsali "gelmiş olup, Danışma 
Kurulunda ittifaka varılamayan hususlarda, parti 
grupları kendi görüşlerini ayrı ayrı Yüce Heyetinize 
arz etmişler, Yüce Heyetiniz reyleriyle bu işi hallet
miştir. Bir teamül teşekkül etmiştir. Bu teamül istika
metinde hareket edilmektedir. Şimdi gelen mesele de 
bundan evvelki cereyan eden emsalinin bir benzeri
dir,. 

Bu bakımdan bu meseleyi, ilk nazarda haklı gibi 
görünmesine rağmen Anayasaya ve içtüzüğe aykırı te
lâkki etmenin hukukî yönden müdafaasının güç ola
cağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan Sayın Durakoğlu' 
nun ilk nazarda haklı görünen bu iddiasının, aslında 
müdafaasının güç olduğu kanaatindeyiz, bu bakımdan 
iştirak edemiyoruz. 

Asıl, Danışma Kurulunun Yüce Heyetinize arz et
miş olduğu meseleye gelince : 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 64 ncü mad
desi, hangi kanun teklif ve tasarılarının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi gerektiğini beyan etmektedir. 
Halen Meclis gündeminde bulunan, birisini biraz ev
vel müzakere edip bitirdiğiniz, diğer iki maddede bu
lunan kanun tasarıları, Anayasanın 64 ncü maddesin
de zikri geçen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi gere
ken kanun tasarılarıdır. Şimdi huzurunuza gelen 11 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname de, Anayasa
nın 64 ncü maddesinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini emrettiği hususlardan birisidir. Şimdi, bunun 
hangisi evvel, hangisi sonra diye bir mütalaanın müm
kün olmadığı kanaatindeyim. Anayasanın 64 ncü mad
desine her üçü de tetabuk ettiğine göre, hşr üçü aynı 
ehemmiyette, aynı sırada ve aynı çabukluktadır. An
cak mesele, diğer iki kanun tasarısının, daha evvel 
Meclis gündemine girmiş olması ve Meclis gündemin
de iki ve üç numaralı maddeleri işgal etmesi dolayı-
sıyle; şimdi aynı güçte, aynı ehemmiyette ve aynı 
kanun maddesine dayanarak gelen bu 11 numaralı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin de ister istemez, 
bunlardan sonraki rakamı alması, yani 4 ncü sıraya 
girmesi zarureti hasıl olmaktadır. Bu bakımdan, önce
lik ve ivediliğin, önceliğin de önceliği olmaz hükmü
ne iştirak ediyoruz. Bu mümkün olmuyor. Gerçi, eski 
içtüzüğümüzün 85 nci maddesinde, «.diğer maddelere 
takdimen görüşülme» diye bir husus vardır. Bu hu
sus aslında içtüzükten kaldırılmış da değildir. Yeni 
içtüzüğün 64 ncü maddesinde, yeni tabiriyle, öne alın
ma vardır. Ancak, 64 ncü madde, bugüne kadar Yüce 
Meclisinizde bu istikamette bir uygulama görmemiş
tir. Şimdi bu mesele dolayısıyle, meselenin hassasiye
ti de mevzubahis olduğu için, bu mesele dolayısıyle 
64 ncü maddenin, içtüzüğün eski 85 nci maddesini kar
şılar mı, karşılamaz mı münakaşasını açmanın da ca
iz olmadığı kanaatindeyiz. 

Bu nedenle, biraz da konunun hassasiyeti, Parla
mentonun çalışmasının kolaylaşması, birtakım frag
manlara meydan vermemek için, meseleyi bir orta 
noktada halletme çaresi arayarak bu teklifi yapmış 
bulunuyoruz. 

Bizim kanaatimizce, gündemin 4 ncü maddesini 
işgal etmelidir. Esasen bu, Anayasanın 64 ncü mad
desinin de amir hükmüdür. Esasen 4 ncü maddeye 
gelecektir, ancak 4 ncü maddeye bugün yazılmaya
cak da, salı günkü toplantıda 4 ncü madde olarak ge
lecek. 
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Şimdi ben, bilhassa Sayın Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımdan istirham ediyorum; kanunun ta
biî icabı olarak konacağı yeri bugün teyit etmenin, 
Anayasaya ve îçtüzüğe aykırı olmayacağına göre, 
karşısına çıkmanın da manası olmamak gerekir. Ye
ni birtakım fragmanlara, yeni çatışmalara, yeni müna
kaşalara... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Görüşme iste
niyor, gündeme girmesi değil, görüşülmesi isteniyor. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efendim 
gündeme girmesi esastır. Gündeme girdikten sonra 
elbette gündemde sırası gelirse görüşülür, girmezse 
görüşülmez. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Diğerleri öy
le düşünmüyor. -

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efendim, 
Sayın Durakoğlu... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Zatıâliniz 

çok iyi bilirsiniz ki, gündemde şu anda 4 ncü sırayı 
işgal ederse, birinci madde bittiğine göre ikinci ve 
üçüncü maddelerin müzakeresi mevzubahistir. Eğer 
birinci, ikinci ve üçüncü maddedeki kanun tasarıları
nın müzakeresi, bugünkü müzakerede biterse, elbette 
ki gündemin 4 ncü sırasında sıra buna gelecektir. Ama 
bugün bitmezse salı günü görüşülecektir. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Diğerleri öy
le düşünmüyor. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Aksi dü
şüncede olduğunu sanmıyorum arkadaşlarımın. Aslo-
lan, gündemin maddesine girmesidir. «Gündemin mad
desine girince sırası ne zaman gelirse, o zaman görü
şülür.» bir orta noktadır; bir uyuşma noktası, bir 
uzlaşma noktası olarak telakki ettiğimiz için teklif 
ediyoruz. Kanunun âmir hükmünü bir defa da rey
lerinizle teyit edeceksiniz. Bunun Anayasaya, İçtüzü
ğe aykırı tarafı... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ne lüzumu 
var? Otomatikman olacak. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efendim, 
«Ne lüzum olup olmadığı» şu münakaşadan anlaşı
lıyor Sayın Durakoğlu. Meselenin hassasiyetini siz de 
benim kadar takdir ediyorsunuz, bundan eminim. 
Ama şimdi «Ne lüzum var?» derseniz o zaman şu mü
nakaşaları yapılmamış farzederiz ki, şu usul münaka
şası meselenin ehemmiyetinden, böyle bir yola teves
sül etmenin lüzumunun varlığından ileri geliyor. 

Böyle telâkki edilirse, bir orta nokta olarak gün
demin 4 ncü sırasına kaydedilmesi için Başkanlık Di

vanına bizim görüşümüz olarak arz ettiğimiz istika
mette Yüce Heyetiniz rey istimal ederse, zannediyo
rum meseleye bir hal tarzı buluruz kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Danışma Kurulu önerisi hakkındaki müzakereler 

bitmiştir. Danışma Kurulu önerisinin her 3 madde
sini de teker teker okutup oylarınıza arz edeceğiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, be
nim bir önerim var, lütfen okutunuz. Meclis isterse 
kabul eder, isterse etmez. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, öneriniz bir temenni 
mahiyetindedir. Başkanlık bu husustaki kanaatinde 
serbesttir, ben sizin önerinizi şimdi okutacağım efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince, gündemde 

önde başka yetki tasarıları veya kararnameleri var 
iken, komisyondan çok sonra çıkmış 11 sayılı Karar
name görüşülemez. Bu yolda bir öneri oylanamaz, oy
lanırsa Anayasa çiğnenmiş olur. 

Bu nedenle Danışma Kurulundan gelen önerinin 
oya konmamasını öneriyorum. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Zaten aleyhte konuşanlar bu meyan-
da fikirlerini beyan etmişlerdir. Lehte ve aleyhte ko
nuşulduğuna göre bunun herhangi bir muameleye 
konmasına lüzum yoktur efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Olmaz öyle şey Sa
yın Başkan, öbürünü oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Önergeyi madde madde okutup-oy
larınıza sunuyorum. Şimdi Başkanlık önerisinin 1 nci 
maddesini okutacağım. 

«,1. — İçtüzüğümüzün 51 nci maddesi Danışma 
Kurulunun hangi hallerde özel gündem tanzim ede
bileceğini şartları ile birlikte belirtmiştir. «Anayasa
nın ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğince belli 
bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir ve
ya birkaç konunun» yer alacağı özel gündemler ya
pılabilir. 

Bu türlü bir yasal mecburiyet olmayan konuların 
keyfî takdirlerle özel gündem konusu yapılabilmesine 
yasal imkân yoktur. 

Daha önceki tatbikat da aynı paralelde olmuştur. 
Değişik uygulama İçtüzüğün Danışma Kuruluna ver
mediği bir yetkinin kullanılmasıdır, İçtüzüğe aykırı
dır. Selçuk Erverdi 

C. H. P. Grup Başkanvekili» 
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BAŞKAN — Önerinin 1 nci maddesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

tkinci maddeyi okutuyorum. 
«2. — tçtüzüğün 51 ve 53 ncü maddelerinin bir

likte nazara alınmasının faydalı olacağı. Bu nedenle 
gündemdeki öncelik ve ivedilik sırasına bugünden kon
ması. Bu hususun söz konusu 11 No. lu Kararname
nin Anayasadan gelen durumunun teyidi mahiyetin
de olacağından mahzurlu olmayacağı ve Genel Kuru
lun tasvibine arzı gerektiği görüşündeyiz. 

A. P. Grup Görevlisi D. P. Grup Başkan vekili 
Nadir Lâtif İslâm Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grup Görevlisi 
Hasan Tosyalı» 

BAŞKAN — tkinci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Efendim, aynı kimseler tarafından, aynı üyeler 
tarafından aşağı yukarı aynı şekilde Divanda ihtilâf 
yoktur, aşağı yukarı aynı sayılar verilmiştir Divan üye
leri tarafından. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
«İçtüzüğün 50, 51, 53 ncü maddesi gereğince 11 sa

yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin...» (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler ve sıra kapaklarına 
vurmalar.) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başka
nım, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usulde efendim? 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sizin tutumu
nuz hakkında ve Divanın tutumu hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Divanın tutumu hakkın
ca açıklanacak herhangi bir taraf yoktur. İki Divan-
üyesine de sorduğumuz zaman, aşağı yukarı oylama
lar bir evvelki oylamanın aynısı tecelli etmiştir. Bu
nun için ikisinin arasındaki fark kırktan fazladır. Şu 
halde beş on tane sayının bir tarafa aktarmış olması 
dahi, neticeyi değiştirmeyecek mahiyettedir. Binaen
aleyh, bu kanaate katî olarak vardığımız için neticeyi 
arz ettik efendim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
sayıları niçin söylemiyorsunuz? Adetleri söyleyin. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum efen-
dim.i 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Cumhuriyet Halk 
Partisi oylamaya itiraz ediyor. Zatıâliniz de «aşağı 
yukarı» tabirini kullanıyorsunuz. Yarın bunun, bu me
seleye bir zarar vermemesi için tekrar sayılsın efen
dim, ayakta sayılsın. 

BAŞKAN — Sayalım efendim, sayalım, ayakta 
sayalım. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Ayağa kal
dırınız, ayağa kalkılsın. 

BAŞKAN — Ayağa kalkılacaktır efendim. 

2 nci maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 
(Danışma Kurulu önerisinin 2 nci maddesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar ve sıra
larından dışarıya çıkmasınlar efendim... Kabul etme
yenler lütfen ayağa kalksın ve sıralarından ayrılma
sınlar efendim... 202'ye karşı 145 oyla 2 nci madde 
kabul edilmiştir. (A. P., M. G. P., D. P., M. S. P. ve 
M. H. P. sıralarından alkışlar.) 

3 ncü maddenin ayrıca oylanmasına lüzum kal
mamıştır efendim. Zira vazgeçmiş bulunuyorlar. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1152) (S. 
Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanlığının bir 
önerisi var, okutuyorum. 

(1) 
lidir. 

113 S. Saydı basmayan tutanağın sonuna ek-

Sayın Başkanlığa 
Gündeme ve 1 nci sıraya alınarak 113 Sıra Sayılı 

raporun 48 saatlik süre geçmeden görüşülmesine dair 
karar alınmasını saygılarımla rica ederim. 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının önerisini oy
larınıza arz ediyorum. 
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SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Anlayama
dık? 

BAŞKAN — Efendim?.. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Anlayama

dık efendim. 
BAŞKAN —• Tekrar okutuyorum efendim. 
(Plan Komisyonu Başkanı Vahit Bozatlı'nın öner

gesi tekrar okundu.) 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz? Bir hususu ifade etmek istiyorum. Şimdi, ismin
den de bahsedilerek 11 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin görüşülmesi karar altına alındı. Bu karar 
kanaatimce dün verdiğimiz 48 saatlik süreyi bekle
meden de görüşülmesi hususundaki dileğimizi kapsa
yıcı bir karardır. Eğer, Başkanlığın görüşü bu istika
mette ise, bu öneriye gerek görmüyorum. Oylanma
sına da gerek yok. Yok illâ 48 saatin dikkate alın
maması gerektiği hususunda bir önerimiz gerekiyor
sa o maksatla veriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Alınan kararda 48 saat kaydı kal
dırılmamış durumdadır, bunu işleme koymak mecburi
yetindeyiz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker, aleyhte, 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, dünkü önergemizin 
de işleme konması şeklinde bir işlem yapılması müm
kün, arzu ederseniz o istikamette olsun... «İşlemden 
kaldırılmıştır» denilen dünkü önergemizde 48 saatin 
dikkate alınmaması mahiyetindedir, gerekirse o öner
gemizde işrar ediyoruz. 1 nci sıra mevzuundaki tale
bimizde israr etmiyoruz efendim. Kendi sırasında gö
rüşülsün, yalnız 48 saat beklenmemesi hususunda tale
bimiz var. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, önergenin aleyhinde mi 
konuşacaksınız? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, dağıtılmış olan 11 sayılı Kararname ile ilgili ra
porun 48 saat beklemeye tabi tutulmadan konuşul
ması istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, konu her şeyden evvel bir 
Anayasa meselesidir; bir Anayasa kuralının Yüce 
Mecliste, Anayasa kurallarını en başta uygulaması 

lâzım gelen Mecliste uygulanmasının sağlanması me
selesidir. 

Şimdi, önümüzdeki önerge, veya 11 sayılı Karar
name ile ilgili Komisyon kararı Anayasanın 64 ncü 
maddesinde yer almış bir konudur. Anayasanın 64 
ncü maddesi, «Yetki kanunları ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan kararnameler, Anayasanın 
ve Yasama Meclisleri içtüzüklerinin kanunların gö
rüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komis
yonlarda ve" genel kurullarda diğer kanun tasarı ve 
tekliflerinden önce ve ivedilikle görşülüp karara bağ
lanır» demektedir. 

Şimdi burada önümüzde bir konu var. Anayasa 
bu emri yaptığına göre, getirilmiş olan yalnız bir tek 
kararname değildir; Komisyonda bir çok kararname 
vardır ve burada da yine Anayasanın 64 ncü mad
desine göre gelmiş yetki kanunları vardır. Bu yetki 
kanunları gündemde durduğu müddetçe, «48 saat öne 
alma» önergesinin Anayasa gereği olarak konuşul
ması ve oya konması mümkün değildir. Neden müm
kün değildir?.. Anayasaya aykırıdır da onun için 
mümkün değildir. Çünkü, eğer bu türlü hareket etmiş 
olursak, eğer bunların içinde Anayasanın emrettiği 
önceliği bir kenara bırakma esasını kabul edersek, 
Anayasanın, hemen gündeme alınıp konuşulması lâ
zım gelen bir konusunu istediğimiz kadar geriye bı
rakma hakkını da tanımış ve böylece Anayasa hük
münü çiğnemiş oluruz. -Şimdi bunların sayısı 15 tane
dir; fakat öyle zaman olur ki, 75 tane, aynı nitelikte 
yetki yasası ve kararname olabilir. Bu bakımdan «48 
saat öne alınması»1 önergesinin oya konmasına imkân 
yoktur. 

Sayın Başkana istirham ediyorum; Anayasa ihlâl
leri bu memlekette olmuştur; bunlardan çekilmiş sı
kıntılarımız olmuştur, geçen sene olmuştur, evvelki 
sene olmuştur, yakın tarihimizde olmuştur; bundan 
sıkıntılarımız vardır; Sayın Başkan yetkisini kullan
sın. Çünkü, Anayasanın maddesine göre Sayın Baş
kan ve her Türk vatandaşı Anayasayı korumakla mü
kelleftir. Oya konmamasını istirham ediyorum. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-

ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, izah edebilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından bildi

rilmiş olan, «Gündemin 1 nci maddesine alınması» 
paragrafı çıkarılmış, yalnız, «48 saatlik» hüküm kal
mıştır. O zaman herhangi bir aykırılık da yoktur efen
dim. 
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REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHtT BOZ-
ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Öncelik kazanmış konuların gerek Anayasadan 
doğsun, gerek Meclis kararından doğsun, belli bir 
sayının üzerine, hiç olmazsa makul bir sayının üzeri
ne çıktığı bir gündemle karşı karşıya kaldığımız za
man, şayet bütün önceliklerin geliş sıralarına harfiyen 
riayet mecburiyeti içinde bu Meclis kendini görür ise, 
bir gün, hiç şüphe etmemek gerekir ki, öncelik kazan
mış, (gerek Anayasa'dan, gerek içtüzükten, gerekse 
Meclis kararı ile öncelik kazanmış) elliyi veya yüzü 
aşkın maddeler arasında Yüce Meclisin büyük bir ço
ğunluğunun iradesi ile süratle halledilmesi gibi istek
ler, yani millî iradenin, millî hâkimiyetin Meclise 
yansıyan, Mecls tarafından ifade edilen arzuların bir
takım kurallarla kayıtlayıp, Meclisin âdeta kendi ken
disini felce düşürmesi gibi bir durum hasıl olur. Ben 
bunun savunulacak yönünü görmüyorum. 

Benim kanaatim, Yüce Milletin iradesini temsil 
eden bu Meclis, meselelerin hangisinin daha öne alın
ması, hangisinin daha sonra görüşülmesi gerektiği 
hususundaki kanaatini, siyasî tercihini milletin genel 
temayülü istikametinde Parlamentonun büyük bir 
çoğunluğu öncelik verir, görüşmek isterse, kanaatim

ce bunun önünde saygı ile eğilmek lâzım. Millî hâ
kimiyete inanmanın en iptidai gereği budur. Bunu ön
lemek, bunu engellemek istemek, kanaatimce demok
rasiye inançla telifi mümkün olmayan bir durum ya
ratır. Müsaade ederseniz, ister azınlıkta olsun, ister 
çoğunlukta olsun her siyasî tercih gibi, her karar, 
her oy gibi buradaki karar da, nerede olursa olsun 
muhteremdir; onun gelişmesini, onun ortaya çıkma
sını sağlamak, demokratik yöntemin rahat işlemesini 
sağlar. Türk Milletinin, Türk toplumunun ihtiyaç 
duyduğu istikran, rahat nefes alma imkânını verir. 

O itibarla, verilen önerge doğrudur; ama ben, 
daha evvel birinci sırada görüşülmesi hususundaki İs
rardan vazgeçildiğini görerek, önergemi münhasıran 
48 saatlik sürenin beklememesi gerektiği şeklinde tas
hih ettim. Bu şekilde kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Önergeyi yeni şekliyle okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
(113) S.'Sayılı raporun 48 saatlik süre geçme

den görüşülmesine dair karar alınmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Başkam 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

II. — YOKLAMA (Devam) 

BAŞKAN — Oylamadan önce yoklama isteği var
dır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Önergenin oylanmasından önce yoklama yapılma

sını saygiyle öneririz. 
Erzurum istanbul 
Selçuk Erverdi Necdet Uğur 

Adana istanbul 
Mehmet Can Ali Topuz 

Erzincan istanbul 
Nurettin Karsu Necdet Ökmen 

Niğde Trabzon 
Azmi Yavuzalp Âdil Ali Cinel 

Rize istanbul 
Osman Yılmaz Karaosmanoğlu Reşit Ülker 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ad okumak 
suretiyle yoklama yapılmasını takdirlerinize arz ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir şüphe kalmaması için yoklama 
ad okunarak yapılacaktır efendim. 

MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Yoklama
ya imza sahiplerinden başlayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, yoklamaya imza sa
hiplerinden başlıyoruz. 

(Önerge sahiplerinden yoklamaya başlandı.) 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi devam etmek
tedir, oylarını kullanmayan sayın üyelerin oylarım 
kullanmalarını rica ederim. 

(Rize milletvekillerinden itibaren yoklamaya de
vam edildi.) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler lütfen 
isimlerini yazıp göndersinler efendim, («ismen okun
sun» sesleri.) 

Mesai saatimiz dolmak üzeredir, biran evvel ya
zıp göndermenizi rica ederim. 
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Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye kaldı 
mı efendim?... («var» sesleri) Lütfen oylarınızı kul
lanın. 

Yoklamada bulunmajian sayın üyelerden rica edi
yorum efendim. 

Birinci ad okumada bulunmayan milletvekilleri
nin adlarını tekrar okutuyorum efendim. 
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(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Açık oylama işlemi de bitmiştir, kupaları kaldırı
nız. 

Çoğunluğumuz vardır, 228 kişi mevcuttur efen
dim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye 
bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/52) 
(S. Sayısı : 113) (Devam) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, acaba bizi iki defa yazmış olmayasınız? 

BAŞKAN — H:.yır efendim, sizi başlangıçta hiç 
yazmadık, yalnız okurken işaret ettik efendim^ 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Demin öner
ge sahiplerini bir kere var gösterdiniz... 

BAŞKAN — Onları işaret etmedik efendim. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Tekrar okur

ken yoklamaya dahil ettiniz mi? 
BAŞKAN — Hayır, tek tek burada yazılı efen

dim. (Alkışlar.) 
önergeyi okutup oylarınıza arz edeceğim efendim. 

(Gürültüler.) 
Sükûneti muhafaza edelim, müzakerelere devam 

edeceğiz efendim, çok rica ederim. 
(Plan Komisyonu Başkanı Vahit Bozatlı'nm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanının öner

gesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, önerge üstünde konuşmak için söz vermiyorsu
nuz. 

BAKAN — Daha. evvel konuşuldu, söz verdik 
efendim. Reşit Ülker Bey konuştu. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Geçen gün 
konuşuldu, bundan sonra hep mahsup edersiniz. 

BAŞKAN — Plan Komisyonu raporunu okutu
yorum. 

(Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki uygulama

da, gündemimizin 2 nci maddesinde yazılı olan ka
nunlara geçmeden, Danışma Kurulunun önerisi gel

mişti. Zühul eseri olarak, onları tamamlamadan, onu 
müzakere etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi tekrar başa dönüp gündemimizin 2 nci mad
desinin müzakeresine geçiyoruz. 

3. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki Ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı : 81) 

BAŞKAN — Komisyon burada mı efendim?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHÎT BO-

ZATLI (Sivas) — Geri alıyoruz efendim, ikinci 
maddedeki tasarıyı îçtüzüğün 89 ncu maddesi gere
ğince geri alıyoruz efendim. 

Hükümet?.. Yok. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Nasıl geri alırsın?.. 
Komisyondan böyle bir yetki almadan nasıl geri 
alırsın? Komisyonun ekseriyeti orada temsil edilmi
yor. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, nasıl geri alır?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Hükümet üye
sini arıyoruz. Henüz onun... 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Geri alamazsınız. 
BAŞKAN — Geri aldırmıyoruz efendim. Bir 

dakika müsaade edin. 
Kooperatifler Bankası ile ilgili yetki kanunu ta

sarısını görüşmek üzere Hükümet yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Zaten ya
pılmış işe sonradan kılıf hazırlıyorsunuz. Sizin ta
raflılığınız tarihe de, zabıtlara da geçti. Bu başarı
nızla övünebilirsiniz. Sizi tebrik ederim. Sizin gibi 
bir Başkan ne geldi, ne de temenni ederiz ki gelsin. 
(Gürültüler, C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Şimdiye kadar 
yapılmış olan muamelede, Kanunlar Müdürlüğü tara
fından verilmiş olan istikamette gündem idare edil
mekte idi. 
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SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Çarığa mest 
veriyorsunuz, 

BAŞKAN — Onu siz verirsiniz efendim. Bilme
diğiniz için verirsiniz. 

4. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (11174) (S. 
Sayısı : 91) =i.',ı 

BAŞKAN — Şehirleşme ve konut sorunlariyle il
gili yetki kanunu tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Geri aldı. 
BAŞKAN — Henüz geri almıyorlar efendim. 
Hükümet?.. Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 

ertelenmiştir. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Komisyona, geri 

aldığını sordunuz mu?.. 
BAŞKAN — Komisyona sormaya lüzum yok 

efendim. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Bir kere da

ha tebrik ederim. Şu söylediklerime ilâve edeceklerim 
var, . 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye 
bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/52) 
(S. Sayısı : 113) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, 113 S. Sayılı tasarıya ait Ko
misyon raporunun tümü üzerindeki görüşmelere geçi
yoruz efendim. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Korkut 
Özal, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Resim 
Cinisli; şahısları adına Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
Sayın Enver Akova, Sayın Süleyman Şimşek, Sayın 
Hasan Yıldırım, Sayın Reşit Ülker, Sayın Fahri 
Özçelik ve Sayın Turan Güneş söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Özal. 
M. S. P. GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL 

(Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hükümet var mı 
acaba?.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Başka yerde 
Hükümete ihtiyaç var da, bu işte yok mu?.. 

BAŞKAN — Var efendim, var. Hükümeti bu 
mevzuda da istiyoruz efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Nerede efendim?. 
Niçin aramadınız? Hükümet nerede?.. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet bu mevzuun konu
şulmasında var mıdır efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Başkan!.. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ — Sa
yın Başkan, ilgili bakan arkadaşımız burada değil. 

BAŞKAN — Yok... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Muslih Fer 
orada. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Hangi ko
nuda Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnamenin konuşulmasında. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Koopera
tifler yetki kanunu tasarısıyla mı ilgili? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Burada efendim... Gelsenize bu
raya efendim... 

BAŞKAN — Kooperatiflerle ilgili değil efendim, 
11 sayılı kararname ile ilgili. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Hükümet 
adına ben katılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon yeri
ne buyurun. (C. H. P. sıralarından ı«Bravo Hükümet, 
Bravo Bakan», sesleri). 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
dikkatsizliğinizi tescil ettirmek istiyorum. Bir iki ko
nuda dikkat gösterdiniz, bu konudaki dikkatsizliğini
zi yakıştıramadım. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Tarafgirlik yapı
yorsun, uyuyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, tarafgir
lik meselesi değil. Daha evvel de uyarabilirdiniz, da
ha evvel de söyleyebilirdiniz bunu. (C. H. P. sırala
rından gürültüler). 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Rapor okundu 
Hükümet yoktu, müzakereye başladığınız saatte de 
Hükümet yoktu. İlk ikisinde sormadan yok dediniz, 
niçin aramadınız? Kastınız yok ise niçin aramadınız? 

BAŞKAN — Daha evvel gene siz söylediniz. Siz 
söylediğiniz için söyledik. Çok rica ederim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Müzakerelere başlamış bulunuyo
ruz efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, ra
por okunurken Hükümet yoktu. 

BAŞKAN — Efendim Hükümeti sorduğumuz 
saatte var mıydı Hükümet? 

NECDET UĞUR (istanbul) — Yoktu, hayır!.. 
BAŞKAN — Şu halde, ben Hükümeti sorduğum 

saatte, Hükümetin bulunduğu tescil edilmiş durum
da. Çok rica ederim, müzakereleri engellemeye çalış
mayın efendim. 

Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar). Çok rica ederim. 

Müzakerelerin selâmeti bakımından, müzakereye 
geçildiği bir anda.. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Böyle selâmet 
olmaz. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Müzakereye 
geçemezsiniz. Rapor okunduktan sonra diğer iki ka
nunu ele aldınız, sonra yetki kanununun görüşülme
sine geçtiniz. Kesintili, birbirinin içine geçmek sure
tiyle müzakere, sizin usulünüz. Sizi tebrik ederim. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, meselenin 
selâmetle halli için, yapılan bir usulsüzlük varsa, te
lafi etmek için usul hakkında size söz vereceğim. 
Bir dakika. Müzakereye geçmeden evvel söz verece
ğim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, bir dakika mü
saade edin. 

Sayın Korkut Özal, özür dilerim, usul hakkında
ki meselemizi halledinceye kadar rica edeceğim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan öyle şey mi olur?.. 

!«Ben buradaydım» deyin Sayın Fer. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Erverdi, bir 
dakikanızı rica edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hükümet 
söz istiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mesainin uzatılması hakkında bir 
önerge vardır. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bizim de 
bir önerimiz var Sayın Başkan, oylamanın açık ya
pılması için... 

BAŞKAN — Tamam, onu da okuyalım. Evvelâ 
uzatılması hakkında kararı alalım, ondan sonra efen
dim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 
BOZATLI (Sivas) — Bakanın önceliği var... 

BAŞKAN Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 113 sayılı ve 11 sayılı 

Kanun Hükmündeki Kararname ve Plan Komisyo
nunun raporunun müzakere ve inticına kadar.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında söz aldım. Arkadaşlarımı
zın, reyleriyle müzakerenin devamına karar verip 
vermeyecekleri belli değildir. Ben evvelâ konuşmak 
mecburiyetindeyim, bana söz vermişsiniz. Ben ko
nuştuktan sonra veya ben konuşurken vakit dolar 
ise, o zaman önergeyi muameleye koyabilirsiniz. 
Şimdi söz vermişsiniz, kürsü bende, rica ederim lâ
fımı kesmeyin. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, vaktimiz dolmak 
üzeredir. Sizin konuşmanızı da devam ettirebilmem 
için, beş dakika içerisinde bunu neticeye bağlamak 
mecburiyetindeyiz. Onun için sizi de dinleyebilelim 
efendim. Müsaade edin. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Onun üs
tünde de söz alacağım. 

BAŞKAN — Sizi dinlemek istiyoruz, sizin din
lenmeniz için, devam edip etmemesini rica edeceğim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler).. 

Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Buyurun. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Katına 
Görüşülmekte bulunan 113 sayılı ve 11 sayılı 

Kanun Hükmündeki Kararname ve Plan Komisyonu 
raporunun müzakere ve intacına kadar, çalışmanın 
devamına karar istihsalini arz ve teklif ederiz. 

Millî Selâmet Partisi 
Grup Başkanvekili yerine 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Demokratik Parti 
Grup Başkanvekili 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili 

Edirne 
llhami Ertem 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grup Başkanvekili 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma saatinin dolması sebebiyle konunun bi

timine kadar devamını isteyen önerinin oylaması sı-
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rasında, ekseriyetimiz olmadığı cihetle, ad okunmak 
suretiyle yoklama istiyoruz. Saygılarımızla. 

Denizli 
Hüdai Oral 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

istanbul 
Reşit Ülker 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Trabzon 
Kadri Eyüboğlu 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
daha şimdi yoklama yapıldı. Bu bir hakkın suiisti
malidir, lütfen iştirak etmeyiniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler «Her istenildiğinde yoklama mı yapacak
sınız Sayın Başkan» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, yoklama da yapılacak. 
Usulümüz bir iş yapmamamız için usule uygun şe
kilde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Takrir veril
miştir, oylama istenmektedir, vaktimiz de doldu. 
Binaenaleyh oylamadan sonra konuşmak üzere size 
söz vereceğim efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Takrir hak
kında da söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mesai dolmuştur efendim, saat 
19,00'a geldi. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Aleyhinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Takrir hakkında mı konuşacaksı
nız efendim? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Benim söz 
hakkımı almaya hakkınız yoktur. Bir takrir veril
miştir, lehinde aleyhinde konuşmak hakkı vardır, 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Konuşuyorsunuz efendim. Verilen 
takrir hakkında mı efendim? Hangi takrir hakkında 
konuşmak istiyorsunuz? İki tane takrir var burada. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) Sayın Başkan, Hükü
met söz istiyor deminden beri, vermiyorsunuz. Bu 
ne biçim iş? (A. P. sıralarından /«Hükümet söz isti
yor Sayın Başkan» sesleri, gürültüler). 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Baş-
Kan, Meclisi siz mi idare edeceksiniz, etraftaki mü
şavirleriniz mi? Lütfen buna evvelâ karar verelim, 
ona göre davranışlarımızı tespit edelim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, 
kürsüdeki hatip idare ediyor şu anda Meclisi. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, çok rica edeceğim. 
Şimdi siz hangi takrir hakkında konuşuyorsunuz? x 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Söz verdiniz 
mi efendim? ^ 

BAŞKAN — Vardim, hangi takrir hakkında ko
nuşuyorsunuz? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Uzatılmasına 
değin olan takririn aleyhinde konuşuyorum. Ayrıca 
tutumunuz hakkında da ayrıca yine söz hakkım mah
fuz. 

BAŞKAN — Mahfuz tabiî efendim, buyurunuz. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğümüzde başlanılmış olan işin bitmesine 
az kalmış ise o işin bitimine değin müzakerelerin 
uzatılacağı hususu derkârdır. Ama, sayenizde Meclis 
yeni bir tatbikata daha başlayacak. Daha başlanma
mış olan işin bitimine değin aralıksız MecUsi çalıştır
mak hususundaki önerge eski günahlarını unuttur
mak, geçen süre içindeki mesafeyi kapatmak için 
bizden transfer edilen ve tozu dumana katarak bu 
mesafeyi kapatmak için hukuku amuda kaldıran... 
(A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri.) Bütçe Ko
misyonu Başkanının marifetlerine alet oluyorsunuz... 
(A. P. sıralarından «Yuh» sesleri.) 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Hikâye anla
tıyorsun sen. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Binaenaleyh, 
İçtüzüğün sarih hükmü ortadadır; üzerinde daha ko
nuşma yapılmamış bir şeyi; başlanılmamış, üzerinde 
konuşma yapılmamış bir şeyi o İçtüzük maddesine 
uyarak saat 19,00'dan sonra götürmek mümkün de
ğildir. 

Danışma Kurulu tarafından da bir özel gündem 
yapılmadığına göre, sizin bu konuyu müzakere et
meniz mümkün değildir. Tabiî bu söylediğim hukuk 
içindedir. Bu ancak hukuka inananları, hukuka say
gı duyanları bağlar. Zatıâliniz şimdiye kadar devam 
ettirdiğiniz tutumunuzla, bunu da çiğnemeyi göze 
alabilirsiniz. Yenisini ilâve etmiş olursunuz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aleyhinde söz. istiyorum. 
. KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ — Sa
yın Başkan, Hükümet söz istiyor efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın 

BAŞKAN, bir gerçeği açıklamak mecburiyetindeyim. 
Müzakerelerin başladığı andan itibaren burada idim. 
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Kısa bir zaman kooperatiflerle ilgili bir husus görü
şülürken gündem maddesi olarak «Hükümet burada 
mı?» diye sorulduğu anda ayrılmış bulunuyordum, 
avdet ettim ve 11 sayılı Kararnamenin görüşülmesi 
sırasında müzakeratı takip etmekteyim efendim. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, .de

ğerli arkadaşlarım; 
Meclisin çalışmaları İçtüzük gereğince yapılmak 

zorundadır. Eğer bu zorunluğa uyulmadan yasa çı
karılırsa, karar alınırsa, gene Anayasanın hükümle
rine göre, Anayasa Mahkemesine gidilir ve bozulur. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Anayasa 
Mahkemesi emrinizde. 

REEŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdiye kadar 
buna benzer birçok olaylarda alınmış İçtüzüğe aykı
rı kararlar dolayısıyle, pek önemli ve sizlerin de çok 
önem verdiğiniz konularda yanlış kararlar alınmış
tır, sizin çok çabuk yapmayı vadettiğiniz işler, çok 
geç zamanlara gitmiştir. Şimdi değerli arkadaşlarım. 
Sayın Başkandan da istirham ediyorum, burada bir 
durum var... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Tekrir hakkın
da konuş, Anayasa hakkında konuşuyorsun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İçtüzüğün. 56 ncı 
maddesi, birleşimin açılması ve kapanmasını anlat
maktadır: «Başkan oturumu açar ve gerekirse kapa
tır. Oturumun devammca Başkanlık Makamı ve 
Divan üyelikleri boş kalamaz. 

Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak 
kaydiyle ve sona ermek üzere olan işlerin tamam
lanması amaciyle oturumun uzatılmasına Genel Ku
rulca karar verilebilir.» 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ İçtüzük bir şart 
arıyor: «Zorunlu hal» (A. P. sıralarından «var» ses

leri). Anayasa ve TRT Kanunu ve Devlet Memur
ları Kanunu için çıkarılan Yetki Yasasına göre ya
pılmış kanun hükmündeki bir kararnameyi, geride 
11 tane, sekiz on ay evvel verilmiş... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın Ülker'in konuşmasının bitimine kadar za
manın uzatılmasını... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Saat geçti 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşma anındadır, konuşma anın
da söylüyorum, benim önümdeki saatte 19,00'u gös
teriyor. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Danışma Ku
rulu kararma göre saat 19,00'da otomatikman ka
panması lâzımdır, uzatamazsmız; uzatmayı oylamaz-
sınız. 

BAŞKAN — Daha evvel size sözü... Yalnız Re
şit Ülker Bey'in konuşmasının sonuna kadar... 

SELÇUK ERVERDİ (Eruzurum) — Hayır. 

BAŞKAN — Birinci planda... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, bitirece

ğim zaten. 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, taksitle uzatma olmaz. Sizden çıkıyor, rica ede
rim, bu işe taksit soktunuz. Saat 19,00'u geçti, uzata
mazsmız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim konuşma hakkımı tehdit altında tuttunuz, iniyo
rum kürsüden. (A. P. ve M. S. P, sıralarından «yuh» 
sesleri). 

Yuh size... 

II. —YOKLAMA (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, yoklama için veril
miş olan takrir var. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, yoklamayı saat 19,00'dan evvel istedik, Şu saate 
dönüp bir bakınız. Saat 19,00'da otomatikman kapa
nır, uzatmadığınız sürece üzatamazsınız. 

BAŞKAN — Daha evvel beş dakika varken size 
söylediğimiz zaman... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Beni alâkadar 
etmez. 

BAŞKAN — Tabiî alâkadar etmez, işinize gelme
diği zamanda böyle söylersiniz, çok rica ederim; tak
riri oya koyacağımızı söylemiş durumdayız. (A. P. sı
ralarından «Daha yeni oylandı» sesleri.) 

Efendim, müzakerelerin başlandığını, müzakere için
de söz verdiğimizi biliyorsunuz. Binaenaleyh, söz 
verdiğimize göre, sizin takririnizle yoklama yapıp, 
ekseriyet varsa müzakerelerin oylanıp oylanmaması
nı temin edeceğiz efendim. Çok rica ederim. 
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SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
esasen verilmiş olan uzatma takririnin aleyhinde söz 
verdiniz konuştular. Takriri oya koymanız lâzım. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Diyanet İşleri 
Kanunu konuşulurken, aynı prosedürü tatbik edilmiş 
ve uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Konuşmaya başlanmıştı efendim, 
bir defa. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) • — Sayın Başkan, 
takriri oylamanız lâzım, ondan sonra yoklama yapın. 

BAŞKAN — Ad okunarak oylama yapılacaktır. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından gürültüler.) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

usul hakkında... 
BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim?.. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa

yın Erverdi dediler ki: «Saate bakın, müddet bittik
ten sonra oylatıyorsunuz». Halbuki hatırlatmak ve 
zabıtlara tescil etmek isterim ki, zatıâliniz müddet 
bitmeden evvel önergeyi okutmak istediniz; o zaman, 
ı«Daha vakit var, vakit geldiği zaman oylamaya ge
çersiniz» dedi. Böylelikle kendi konuşmaları arasın
dadır çelişki. 

BAŞKAN — Biraz evvel ona işaret ettik efen
dim, kendilerinin söylediğini ifade ettik. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında... 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendim?. 
ŞENER BATTAL (Konya) — 56/2'ye göre, 

saat 19,00 olunca müzakere açmadan oylamanız lâ
zım. Bunu oylayın önce. Sonradan; engelleme için 
yapılan isim okunarak yoklama talebi ile Başkanlık 
âdeta tesir altında kalacaktır. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Mecbur. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Takdir hakkınızı. 

kullanarak... 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Takdir hakkı 

yok orada. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Düğmelerle yok

lamanın yapılmasını talep ediyoruz. Bunun takdiri 
hakkındaki usulü hatırlatırız. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye 
bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hük-

ALl NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saati geri alın, oylamaya öyle geçin. 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapılacaktır. 
(Ad okunarak yoklamaya başlandı.) 
(A. P. sıralarından «Sayın Başkan, yoklama değil, 

oylamayı yapın» sesleri). 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Bu şe
kildeki yoklamadan sonra işarî oyla neticeyi alaca
ğız efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Biraz son
ra buna itiraz ederler, «Mesai bitti, yoklma olmaz» 
derler. Evvelâ mesai uzatılması için bir oylama ya
pın, ondan sonra yoklama yapın. Biraz sonra itiraz 
ederler buna, «Mesai bittikten sonra oylama olmaz» 
derler. 

BAŞKAN — Yoklama yapılıncaya kadar mesai
nin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... (C. H. P. sıralarından gürültüler) Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yoklama yapılıyor efendim. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler.) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Olmaz efen
dim, olamaz, bundan sonra karar alamazsınız. 

(Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu'ndan itiba
ren yoklamaya devam olundu.) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayanları tekrar 
okutuyorum, efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kurulma

sı ile ilgili Yetki kanunu tasarısının açık oylaması
na 300 sayın üye iştirak etmiş; 228 kabul, 66 ret ve 
6 çekinser oy olmak üzere kanun kabul edilmiştir. 

Yapılan yoklama sonunda salonda 229 üyenin 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. (A. P., M. S. P., D. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/52) 
(S. Sayısı : 113) (Devam) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Kanunun bitimine kadar sürenin 
uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakerelere tekrar raporu okutarak başlıyoruz 
efendim. Raporu tekrar okutuyorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Baş
kan, içtüzük 80'e göre raporun okunmasını oya su
nalım, zaman kaybetmeyelim. 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını isteme
yenler lütfen işaret buyursunlar efendim... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Söz hakkım 
mahfuzdur, yoklamadan sonra söz vereceğinizi söy
lemiştiniz. 

BAŞKAN — Okunmasını isteyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir, okunmayacaktır efen
dim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Tutumunuz 
hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gürültüler.) 
Şimdi daha evvelki konuşmanızda, rapor okun

madan araya girildiğini ifade etmek suretiyle, bir 
usul hatası yapıldığını ifade etmiştiniz. Şimdi, evvelâ 
raporun okunup okunmamasını oyladıktan sonra, 
müzakerelere geçmiş bulunuyoruz. Bu hususta her
hangi bir usul hatası var mıdır efendim? (A. P., M. 
S. P. sıralarından «yok» sesleri.) 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Onlara göre 
yok, ama bana göre var. Daha önce de söz vermiş
tiniz. Oylama sebebiyle, vaktin geçmiş olması sebe
biyle süreyi uzatırken, söz hakkımın mahfuz oldu
ğunu belirterek inmiştim. Siz de zapta geçirerek söz 
hakkımın mahfuz olduğunu ifade ettiniz. Sizin tutu
munuz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ger
çi bilmeyen yok, ama ben tarihî vezifemi yapmış ol
mak için, söz istiyorum, vermek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — O hususu daha evvelce söylemişti
niz bize efendim. «Okunmadan siz, 1 nci ve 2 nci 
maddeler hakkındaki görüşleri ifade ettiniz.» diye, 
bir mütalâada bulundunuz beyefendi. Bu şimdi... 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Beyefendi 
bir tane değil ki hatanız, size sayacağım binlerce ha
tanız var. Sizin tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlamış bulunuyoruz 
efendim. Tutumunuz usule uygundur. (A. P., M. 
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Buyurun Sayın Korkut özal. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, görüşülmeyen konular var. Tutumunuz hakkın
da söz verin lütfen. Yoksa müzakerelerin selâmetini 
ihlâl edersiniz. Korkuyor musunuz benim konuşma
larımdan? 

BAŞKAN — Efendim, daha evvelce söz verdik 
ve siz de bu mütalaayı yürüttünüz. Ben de onun ce
vabını verdim. Daha başka bir şey kalmamıştır. Tek
rar söz vermeye lüzum görmüyoruz efendim. Benim 
tutumum hakkında daha evvelce söylediğiniz sözlerin 
cevabını da verdik efendim. Size söz vermiyorum 
efendim. (Gürültüler.) 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Hakikatlerin 
söylenmesinden mi karkuyorsunuz Sayın Başkan? Söz 
vermiştiniz bana Sayın Başkan, söz vermiştiniz, za
bıtlarda yazılı sözleriniz. 

CAHÎT ANGIN (Çorum) — Tutanaklara geçti 
sözleriniz, orada yazılı Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik ettikten sonra tek
rar konuşursunuz efendim. 

Buyurun Sayın Korkut. 
M. S. P. GRUPU ADINA KOKUT ÖZAL (Er

zurum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Çok geç bir saatte ve elektrikli bir havada, Tür
kiye için önemli bir konuyu müzakere ediyoruz. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Ve sizler şu an
da... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
otoritenizi kullanmanızı rica ediyorum. Buradaki söz 
hakkına bu ana kadar hiç böyle müdahale yapıl
madı. Arkadaşlarımı, lütfen, tüzüğe göre sükûnete. 
davet edin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri
ca ediyorum. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Zaten onlara hi-
tabetmiyorum Sayın Başkanım, hitabım sizedir. Siz 
sükûnete davet edin onları, ben sözüme başlayabili: 

rim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Beyler, hepiniz 

bir imtihandasınız. Türkiye'desiniz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisindesiniz, Türk halkını temsil ediyor
sunuz. Türk halkı ise bu Parlamentodan çok şeyler 
bekliyor ve şu anda o Parlamento olarak önemli bir 
konuyu konuşuyoruz. Benim sözlerimi sonuna kadar 
dinlemek de burada yaptığınız yeminin iktizaşıdır. 
Biz, sizleri nasıl dinliyorsak, sizler de bizleri öyle din-
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leyeceksiniz. Çünkü, bu dinlemeden Türkiye için 
hayırlı sonuçlar çıkacaktır. Yoksa bu gibi engelle
melerle (ki, bunlar geçmişte de yapıldı) bir yerde 
araba devrilir beyler. 

Onun için ben konuşayım, siz dinleyin, siz konu
şun biz dinleyeceğiz. Neticede milletin iradesi hepi
mizin üzerinde hâkim olacaktır. Bu gibi yollarla bir 
yere gidemeyiz. 

Beyler, muhterem milletvekilleri; 

Lütfen, konuştuğumuz konuda önyargılarımızı, sa
dece partilere ait birtakım hesaplarımızı, hiç olmazsa 
şurada müzakere yaptığımız zaman, bir kenara bı
rakmamızın lüzumlu olduğuna inanıyorum. Çünkü 
bugün bir çizginin bir yanında bulunan kimseler, ya
rın çizginin öbür tarafına gelir. Meşhur hikâyeyi bi
lirsiniz: Vakti zamanında bir padişahın iki çocuğuna 
mirası kalmış, mirası bölüşememişler. (C. H. P. sıra
larından, «hikâye mi dinleyeceğiz» sesleri.) 

Evet, size biraz hikâye anlatmamız lâzım çünkü, 
inanıyorum ki buna arkadaşlarımın ihtiyacı var. (M. 
S. P. sıralarından alkışlar.) (C. H. P. sıralarından, 
«sadede gel»sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, sadet

teyim, lütfen Sayın Başkanı dinleyin. 

Ayrılan mirası bölüşmek için aralarında bir türlü 
anlaşamamışlar, neticede mahkemeye gitmişler. Hâ
kim, iki kardeşten birine demiş ki, «Sen mirası bö
lüştür, öbürü de istediğini seçsin.» 

Şimdi ben Halk Partili kardeşlerime soruyorum, 
siz bugün bulunduğunuz yerde, bir kanunun çıkma
ması için hukukî bütün engellemeleri yapıyorsunuz. 
Bunu yapmakla da haklı bir şey yaptığınız kanaatli
desiniz. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Siz imzalamıştınız 
bu kararnameyi, sizin imzanızı korumaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Müdahale etme

yin efendim, bakın ben de sizi dinliyorum. 
Yarın aynı şekilde sizin bulunduğunuz yerde baş

kaları da bulunabilir, siz de başkalarının bulunduğu 
yerde olmuşsunuzdur nitekim. Onun için lütfen bazı 
yargıları yaparken bulunduğunuz yerde değil, herhan
gi bir yerde bulunabileceğinizi de düşünmeniz gerekir. 
Bugün bulunduğunuz yerin tersinde bulunsaydınız, 
inanıyorum ki böyle konuşmayacaktınız. Falan vali
nin tutumundan şikâyet ederken böyle. konuşmuyor
sunuz. Gelin, devleti ayağa kaldıralım. Bu tutum

larla devleti ayağa kaldıramayız. (M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Efendim, önce müsaade ederseniz Sayın Başkan, 
neyi konuştuğumuzu bir kere açıklamak lâzımdır. 
Ben zannediyorum ki burada bir İsmail Cem meselesi 
konuşmuyoruz. Halk Partili kardeşlerim konuşuyor
larsa onu bilmem, ben konuşmuyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Onu konuşuyorsu
nuz onu. Alfabe sırasına göre, «C» den başlıyorsu
nuz. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Biz burada, zan
nediyorum (Eğer dinlerseniz, dinlemeyi bilirseniz) 
ne konuştuğumuzu bir daha hatırlayalım, bir kanunu 
konuşuyoruz, «Kanun hükmünde bir kararnameyi 
tasdik edelim mi, iptal edelim mi?», bunu konuşuyo
ruz. Bu metnin içinde de kimsenin adı geçmediği 
gibi bu metin bundan sonraki uygulamalar için çıka
rılıyor. 

Dikkatinizi çekiyorum, bundan sonraki hükümet
lere, «Hiç bir vasfı olmayan bir kimseyi TRT Genel 
Müdürü yapsın mı, yapmasın mı, böyle bir yetkiyi 
verelim mi, vermeyelim mi» diye konuşuyoruz, isim 
yoktur. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — O zaman uyu
yor muydun? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdâhale etmeyin efendim, rica 
ederim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan 
bu gibi müdahalelerle azaltılan süz hakkımı, inanı
yorum ki, sonra tamamlayacaksınız. Konuşma fır
satını zedelememelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Özel, devam ediniz efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi tekrar 

edelim, bugün burada konuştuğumuz 11 ve 12 sayılı 
Kanun hükmünde kararnamelerde, TRT Genel Mü
dürlüğünü istisnaî bir kadro yapan hükmü tasdik 
edelim mi, etmeyelim mi? Esası budur ve bu çizgi
nin içinde bütün konuşma mı yapacağım, lütfen bu 
çizginin içinde dinleyin ve bu çizginin içinde değer
lendirelim. Yoksa meseleleri şahıslara (çok hürmet 
ettiğimiz kişilikleri isimlerle burada zedelemek iste
meyiz) döktüğümüz zaman bu Parlamento hem hak
sız bir iş yapmış olur, hem de, benim kanaatim, çok 
yanlış bir teamülü ortaya atmış oluruz. 

Onun için ben burada, bir isim dahi zikretme
den, sadece devlet olmanın, devleti ayağa kaldırma
nın prensipleri üzerinde, Yüce Parlamentoya görüş
lerimi açıklayacağım. 
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Bu mesele, geçen sene Şubat ayında çıkarılmış 
11 sayılı Kanun hükmünde bir kararname ile başlı
yor. Buna niçin lüzum görülmüş? Çünkü 359 sayılı 
TRT kanunun ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bazı haddelerinin içine sığmayan tayin
leri yapmayı Hükümet arzu etmiş. Oradaki vasıfları 
aradığımız takdirde yapılamayacak bir tayinde istis
naî bir yetki istemiş. Biz M.S.P.'nin bakanları olarak 
bunun altına imzayı attık. İmzayı, atarken de (Yüce 
Meclisi tekrar uyarıyorum ve bu zabıtlara da geçi
yor.) biz şu düşünce ile attık, dedik ki; Devlet ol
mak, geniş bir çalışma esnekliği isteyen devlet olma 
zarureti vardır. Bir iktisadî Devlet Teşebbüsünün, bir 
özel kalem müdürünün ve TRT Genel Müdürünün 
tayininde Devlet istediği esnekliğe sahip olsun ve 
burada birtakım katı limitlerin içine düşmesin, onun 
için bunu istisnaî kadro yapalım. Bu anlayış ve dü
şünce içinde bunların hepsini imzaladık. 

Bu imzayı atarken, o imzayı atan bütün arka
daşların hepsinin bu niyetlerde olduğunu M.S.P. ka
nadı "olarak burada ifade etmek isterim. 

Şimdi bu bir seneye yakın bir uygulamadan 
geçti. Bu uygulamanın neticeleri ile verdiğimiz yet
kinin acaba bundan sonraki hükümetlere de, bu 
gibi tayinler yapabilmede verilmesi mi, verilmemesi 
mi lâzım? Onu eleştirmede ve orada bir hükme var
mada yararlı olacağına inanıyoruz. 

Bunu uygulamışız, bir sene geçmiş, bir senenin 
sonunda bir yerdeyiz. Eğer bu verdiğimiz yetki haklı 
kullanılmış, isabetli neticeler almışsa, o zaman deva
mında yarar vardır; eğer yoksa, o zaman bu yetki
lerin devamında devletin yararı yok, belki zararı 
vardır. 

Müsaade ederseniz, şimdi yararı mı olmuştur, 
zararı mı olmuştur; bunu bazı objektif olduğuna 
inandığım müşahedelerimle şurada tespit etmek is
terim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hani şahıslardan 
bahsetmeyecekti niz, 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim şahıs
ları gene konuşmadım, konuşmamaya da devam ede
ceğim ve söylediklerime lütfen müdahale etmemenizi 
de rica ediyorum, sizlere biz hiçbir zaman müdaha
le etmedik. 

TRT niçin önem taşıyor? 
TRT bugün herhangi bir Kamu İktisadî Teşeb

büsü değil, bir kamu kuruluşu. TRT öyle bir mües
sese ki bugün, isterse Türk halkının (nitekim görü
yoruz) fikrî yapısına, meseleleri görüş açısına, dün

yaya açılan penceresine büyük ölçüde tesir ika ede
bilir. Bu gerçeği görmeyen bir arkadaşım olduğunu 
zannetmiyorum. Nitekim bugün TRT'nin son bir
kaç yıldan beri uygulamaları da, TRT'nin fikrî, sos
yal ve ekonomik hayatımızda ve manevî değerlerimi
zin korunup, korunmamasında ne kadar büyük önem 
taşıdığını ortaya koymuştur. Dolayısıyle TRT'yi her
hangi bir İktisadi Devlet Teşebbüsü, herhangi bir 
müessese gibi görmemiz mümkün değildir. Türkiye-
nin en hayatî müesseselerinden biri, belki de birin
cisidir. 

Bakın şimdi TRT'nin uygulamalarında, deminki 
mantığıma devam ederek gördüğüm ve bugün bita
raf bir insan olarak savunmasına imkân görme'di-
ğim bazı uygulama örneklerini vermek mecburiye
tini hissediyorum. 

Bu vereceğim misallerden bir tanesini (ki, bu bu
rada ve Bütçe Karma Komisyonunda da konuşuldu) 
verelim. Bir açık oturum tertipliyor TRT; bu açık 
oturumda bir geçmiş iktidar eleştiriliyor. Yapılabi
lir. Bunu yapmaması için bir sebep de yok. Yalnız 
burada objektivite dediğimiz, o mesele hakkında 
çeşitli görüşlerin sentezinin yapılması mecburiyeti 
vardır; yoksa vatandaşın karşısına, meseleleri belirli 
bir zaviyede gören insanların görüşünden fazlasım 
çıkaramaz ve TRT'nin bitaraflığı ilkesinin yıkıldığını 
görürsünüz. Nitekim bugün bu ilkenin yıkıldığını, 
geniş ölçüde sadece bu örnekle değil, başka örnek
lerle de vermek isterim. 

İkinci bir misal vereyim. Kuliste arkadaşlarım, 
«Yahu TRT ne yaptı da siz şimdi TRT'nin üzerinde 
böyle bir düşünceye vardınız?» diye soruyorlar. Ba
kın bir iki örnek vereyim. 

Geçenlerde Millî Selâmet Partisinin genel kong
resi vardı. Burada Partimizin Genel Başkanı 2,5 sa
atlik bir konuşma ile kamuoyuna görüşlerini açıkla
dı. Her parti de yapıyor ve TRT bunları resimli ola
rak veriyor. Şimdi yalnız bunları vermede bir şeye 
dikkatinizi çekerim. Kameraman, muhekkak ki ta
mamını çekiyor; fakat akşam televizyonda seyretti
ğiniz zaman şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. 
Millî Selâmet Partisinin Genel Başkanı, başka bir 
partinin genel başkanının iddiaları hakkında «O, şu
nu dedi» diyor ve sonra «Gerçek, bizim gördüğümüz 
budur» diye cevap veriyor. Halbuki TRT, bir ba
kıyorsunuz o sayın genel başkanın, öbüründen riva-
yeten söylediğini aynen veriyor; ama cevabı vermi
yor. Yani bir nevi, savunulması gereken hususu an
latmıyor; sadece, vakıayı ikinci bir defa Türk Hal-
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kına iletmiş oluyor. Şimdi bunun bitaraflıkla, dev
let anlayışıyle bağdaşmayacağını lütfen ellerimizi 
kalplerimize koyarak söyleyelim. Bunun gibi bir iki 
örnek daha vereyim. 

Gene bir genel başkan, parti başkanı olarak Tür
kiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor, kongrelerde bulunu
yor ve T'RT'de bunları dakikalarca resimli olarak, 
canlı olarak eniıîe boyuna seyrediyoruz. Hiçbir iti
razımız yok; ama arkasından Millî Selâmet Partisi, 
bu ara 4QQ'e yakın, içinde bir sürü kongreler olan 
toplantılar yapıyor; bunlardan TRT'de bir tane işa
ret yok. Bunları zapta kaydettireceğiz beyler. TRT 
böyle yaptığı takdirde, bu Halk Partisinin de başına 
gelebilir, Adalet Partisinin de başına gelebilir. Acaba 
Devlet TRT'sinin böyle bir tercih yapmaya hakkı 
var mı?.. Yok. Bakın ben bunları şahısların mesele
si olarak değil, vakıaları diziyorum. 

Sizlere başka bir misal vereyim ki, bu benim 
başımdan geçmiştir beyler. 

Türkiye Cumhuriyeti Bakanı idim. Lütfen dinle
yin bunu. O zaman Sayın Başbakan Ecevit'le, Ba
kanlar Kurulunda iki önemli mevzuu münakaşa ettik. 
çıktık. Bir kere peşinen şunu söyleyeyim, benim 
TRT'de görünmek gibi bir hevesim yoktur. Çünkü 
ben, Türkiye'nin meselelerinin kamuoyunda bu şe
kilde halledileceğine inanmayan bir insanım. Ben 
Türkkiye'ye başka şekilde hizmet edileceğine inanan 
bir insanım. Onun için öyle bir gayretin içinde de 
olmadım. Yalnız bir müşahedeme bakın: Ortada Baş
bakan Sayın Ecevit, sağında şimdi aramızda bulu
nan o zamanki sayın Dışişleri Bakanı Turan Güneş, 
bu tarafında ben vardım ve Türkiye'nin Kıbrıs ve 
haşhaş gibi iki önemli meselesi hakkında açıklama
larda bulunuyoruz, Başbakanın ricası üzerine. Ka
meraman geliyor ve inanır mısınız filme çektiği za
man dikkat ettim, münhasıran Başbakanı ve Sayın 
Güneş'i çekti. Sanki benim orada mevcudiyetim 
yokmuş gibi. Akşam da bunu televizyonda seyret
tik. 

Şimdi geçen gün de, yani bundan üç gün evvel 
oldu. Büyük bir grupsunuz. Her parti var burada ve 
hepsi bu milletin oylarıyle gelmiştir. Oradaki bir ar
kadaşımla buradaki bir arkadaşımın millet önünde 
hiç bir farkı yoktur. Hepsi muhteremdir, çünkü mil
let oyuna dayanıyor. TRT'nin objektiflerin hükü
metten başlıyor, tarıya tarıya geliyor (Görmüşsünüz-
dür), tam Millî Selâmet Partisi sıralarına geldiği za
man kesiliyor. (C.H.P. sıralarından «film bitmiştir» 
sesleri) Beyler, bunu hoş karşılamayın. Bunu hoş 

karşıladığınız gün, kendi kuyunuzu kazarsınız. Çün
kü o objektif, yarın başka bir şeyleri de çekmeye
bilir. 

Beyler bunu niye anlatıyoruz? Lütfen bakınız, bu 
şekil konuşmalarla ben size bir şey söyleyebileceği
mi zannetmiyorum. Çünkü, burada gördük ki (Ben 
bu gayretler içinde değilim, ben bu zabıtlar için ko
nuşuyorum, sizler için konuşmuyorum, kuliste de 
konuştuk) şu noktaya gelmediğiniz müddetçe sizinle 
konuşmamızda da bir netice görmüyorum: Her tür
lü parti düşüncesinden, her türlü günlük tansiyon
dan çıkıp, acaba benim memleketim nereye gidiyor 
sualini ciddî sormadığınız müddetçe, bu konuşmalar
dan ben size bir yarar geleceğine inanmıyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — O soruyu siz ken
dinize sorun. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Biz kendimize 
çok soruyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi TRT, en 

son üzerine yürününce, Türk tarihinde görülme
miş bir büyük yanlış ve çok tehlikeli bir hareketin 
içine de düştü. Devleti aştı, Hükümeti aştı, millet
le bütün kamu organlarını karşı karşıya koymanın 
gayreti içine geldi. Şimdi bakınız beyler, tarihi yokla
yalım, lütfen geriye doğru hafızalarımızı yoklayalım. 
Bir zamanlar burada Parlâmentoda bulunan arka
daşlar vardı. Radyolarda Vatan Cephesi edebiyatı 
oldu diye ne kadar üzülmüştünüz. Şu bu diye, rad
yoda okundu diye uzun hesaplar verildi. Niyeydi? 
Çünkü o zamanın radyosunu iktidarı tutmakla suç-
luyordunuz. Bugün aynı şeyin olduğunu gördüğünüz 
zaman niye aynı suçlamanın içine girmiyorsunuz? 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Bugün aym hadisenin olduğunu eğer görmüyor
sanız, o zaman beyler, lütfen gözlüklerimizi değiş
tirelim, gerçekleri, hakikatleri gösteren bir gözlük 
takalım. Benim de ricam budur. Çünkü burada 
biz gerçekleri görürüz, ama sonra kanaatlerimiz is
tediğimiz gibi olur. Müsaade ederseniz, geçen gün 
Bütçe Plan Komisyonunda bu kanun konuşulurken 
çok değerli bir arkadaşım, «TRT halka dönmüştür, 
TRT gerçek halkı uyarma vazifesine gitmiştir, onun 
için şöyle oluyor, böyle oluyor» gibi hiç katılmam 
mümkün olmayan bir edebiyatın içine girdi. Şimdi 
bakın, şu TRT'nin bültenlerinden biridir. Bütün ya
yınları burada var. Şimdi halka dönük, hepinizin 
temsil ettiği Türk halkına dönük, onun meselelerini 
inceleyen bir TRT'nin programını okuyoruz. Bakın 
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bunu olduğu gibi açıyorum ve program, program gi
deceğiz. 1$ Kasım 1 Aralık tarihindedir. Yeni bir 
tarihtir. Buyurun, tesadüfen aldım, bunun gibi ye
nisini de alırsınız. 3 tane program var ve her han
gi bir sayfayı açıyorum. TRT 3 ncü programının me
selâ bir sayfası: «Hafif Batı müziği, Mendelssohn 
Brahms, Bach, Beethoven... Beethoven...» Geçti bit
ti program. 

Geçiyoruz, ikinci programa geliyoruz: «Açılış, 
Delibes Silvia balesinden bölümler, bu sabah sizin
le Barok müziği, Torevli, Hivalli, Bach, Çaykovski, 
Divolzag...» Bu şekilde gidiyor. Bitti bir şey yok. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Buyurun beyler, bu Türk halkına uyarma yapan 
bir kurum, çok büyük bir uyarma var (!..) Devam 
ediyoruz, bakın, birinci programı açıyoruz, her
hangi bir sayfasını açtık, buyurun 23 Kasım prog
ramı, tesadüfen açtık: Çocuk bahçesi, arkası yarın 
(hikâye okuyorlar) kim biliyor, Cumartesi şenliği, 
haberler, hafif müzik, radyo solistler geçidi, şarkılar... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Ne arıyorsunuz? 
KORKUT ÖZEL (Devamla) — Devam ediyor 

saatlerce. Türkülerden demet, Türkçe hafif müzik, 
klâsik Batı müziği, bölgesel' yayın, fasıl topluluğu... 
gidiyor. 

Ne mi arıyoruz? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim lütfen. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ne aradığımızı 

öğrenmek istiyorsanız, temsil ettiğiniz Türk halkına 
gidin sorun; nasıl bir TRT istiyorsunuz diye? O ce
vabı onlar versin, ben vermeyeceğim. (A. P., D. P. 
ve M. S». P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli al
kışlar) 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Seçime gidin. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz lütfen müdahale et

meyin. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Beyler benim 

konuşmama müdahale etmekle netice alamazsınız, 
ben de kızmam. Çünkü bana müdahale etmekle me
safe alamazsınız. Ben kızmamayı bilen insanım. 

Buyurun, devam edeceğiz. TRT'de bir de tele
vizyona bakalım; şu kamuyu uyaran, hem göze, hem 
de kulağa hitap eden en müessir yayın aracına. Size 
bir iki tane misal vereyim. Şu son TRT yayınları
nın bir yazını hep beraber geçirdik. Bir istanbul 
Festivali başladı ki, TRT'de tam testivai oldu ve ben 
hatırlıyorum, çok kişi festival lâfını duyunca tele
vizyonunu kapatıyordu. Bu mu Türk halkını uyar
dı? Bu mu Türk halkına yeni bir şeyler getirdi? 

Geçen daha burada, bir baktık, o mühim zaman
da TRT, Avrupa'nın bilmem ne merkezinde olan 
paten şampiyonasını bütün Türkiye'ye yayınladı. Aca
ba TRT bunlarla mı halkımızı uyarıyor, bilinçlendi
riyor ve davalarına sahip kılacak? 

Bununla da bitmiyor; şarkı yarışmaları, bilmem 
neden naklen yayınlarla mı uyarıyor Türk halkını? 
Beyler bunları görelim; muhterem milletvekilleri... 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Memnun olmadığı
nız için sizi memnun edecek ayrı programlar mı ya
pacak? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim ben ol

muşları anlatıyorum, «çekler, çekler» tabiî ayrı me
seledir; konuşuruz. 

Gelelim reklâmlarımıza... Şu yapılan reklâmların 
Türk halkının meselelerini mi hallettiğini, Türk hal
kına olumlu istikamette yönler mi verdiğini görüyor
sunuz; TRT'nin aldığı reklâmları?. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

Muhterem kardeşlerim, muhterem milletvekille
ri; tekrar ediyorum. Bunları eğer bana söylüyorsa
nız ben sözümü söyleyeceğim. Benim söz hakkım 
var, millet adına konuşuluyor. Fikrimi beğenmiyor
sanız çıkıp burada konuşursunuz... 

ATİLLÂ ATİLÂ (Elâzığ) — Kararnamede imzan 
var. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Kararnamede im
zam olduğu için daha rahat konuşuyorum. 

Şimdi gelelim, acaba TRT halkı uyandırıyor mu? 
Gene sizler için değil, zabıtlar için konuşuyorum. 

Aslında TRT Türkiye'de hâlâ mutlu azınlığa hitap 
ediyor, değişmedi. Yalnız ninniyi değiştirdi. Evvelce 
başka ninni söylüyordu, bugün başka ninni söylüyor. 
Bu gerçeği bu şekilde bir kere daha tespit ettikten 
sonra, acaba bunun sebebi ne, ona geçelim. 

BAŞKAN — Sayın Özal, vaktiniz dolmak üze
re, cümlelerinizi toparlayınız efendim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
yalnız, müdahalelerin zamanını hesap ettiğinizi zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, onu hesap ediyoruz. 
Lütfen toparlayın. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, aslın
da tek sebebi yok. Bunun ana sebebi, temel'' sebeple
rinden biri, TRT'nin başına getirdiğimiz kadronun 
Devlet nosyonlarına sahip olmamasıdır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Askerlik yap-
I mamışları genel müdür yaptınız. 
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KORKUT ÖZAL (Devamla) — Buna geliyorum. 
Müsaade edin, konuşacağız, sız de dinliyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen bağlayın efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bağlıyorum. Yalnız, • bağlamam 
için heyeti sükûnete davet ettiniz. Zannediyorum ko
nuşmam yirmi otuz defa kesildi. Bu âdeti çıkarırsak 
burada kimseyi konuşturmamamız da mümkündür? 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bir şey yapmı

yoruz, dinliyoruz. Daha ne yapalım? 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — O zaman susun, 

sözümü bağlıyayım ve o kadar sabırlı olun ki, sö
zümü bağlama imkânını bulayım... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — O kadar sabır
lıyız ki; «Kişiden bahsetmiyeceğim» dediniz, yarım 
saat kişiden bahsettiniz. Daha nasıl sabredelim? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, çok rica 
ederim, karşılıklı konuşmayın efendim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
konuşmama devam etme imkânını verirseniz bitire
ceğim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — TRT bir kamu 

müessesesidir. Eğer TRT kamu nosyonlarına, kamu 
nedir, Devlet tarafsızlığı nedir, öbjektivite nedir, bun
lara sahip olmayan bir kadro ile idare edilirse olaca
ğı budur. 

Gazetecilik başka şeydir, TRT idaresi başka şey
dir. Bunu biz fiilen tespit ettik. Bir gazetede, kendi 
fikrinizi savunabilirsiniz, bir gazetede kendinize ya
pılan hücumlara karşı çıkablirsiniz, bir gazetede Türk 
halkının fikrini bir yere doğru yöneltebilirsiniz. Bu, 
bir gazetede mümkündür, ama TRT bunların yeri 
değildir. Maalesef geçmişte TRT bunların hepsini 
yapmıştır ve bugün bunu savunmak için de öyle yan
lış bir yola gitmiştir ki, bu yol devam ettiği takdir
de, bana bugün takılan, tenkit eden arkadaşlarım bir-
gün bundan ne kadar pişmanlık duyacaklarını ifade 
edemi yeceğim bir yanlışlığın içine düşerler. 

BAŞKAN — Sayın Özal, bağlayın cümlenizi. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, Parlamento önünde M. S. P. olarak sö
zümü şöyle bağlayıp huzurunuzdan ayrılıyorum : 
TRT mevzuunda biz, imza atmış olduğumuz karar
namenin uygulanmasında, ilk hareket noktası olan 
düşüncelerimizin gerçekleşmediğini, tarafsız olrnası 
gereken bir kadronun tarafsızlığın yanına dahi yak
laşmadan, bilhassa son aylarda şiddetle artan bir ta-

I raflılığın içine girdiğini, bunun temel nedeninin de 
11 sayılı kararnamede - ki 12 ile teyid edilmiştir -
bu insanlarda aranması gereken vasıfları ortadan kal
dırmış olduğunu; dolayısıyle TRT Genel Müdürlü-

I günde değil hiçbir vasıf aranmaması, Türkiye'nin bu 
çok önemli organında her türlü vasfın dikkatle aran-

I ması ve kanunlarımızdaki bütün vasıfların takip edil-
I meşinin bir zaruret olduğu inancı içinde bu kanun 
I teklifini olumlu karşılıyoruz. 
I Hepinize hürmetler sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
I Demokratik Parti Grupu adına Sayın Rasim Ci-
I nisli, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er-
I zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; De-
I mökratik Parti Grupu adına saygılarımı sunarak, si-
I zi saygıyle selâmlayarak sözlerime başlıyorum. 

Biz de konuyu prensip meselesi olarak ele alaca-
j ğız; ancak bu prensibi ihlâl eden, yıkan, yaralayan 
I zihniyeti de teşhir etmek mecburiyetinde olduğumu-
I zu söylemek zorunda olacağız. 
I Anayasamızın 64 ncü maddesi aynen şöyle di

yor : «Yetki kanuları ve Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisine sunulan kararnameler, Anayasanın ve yasama 
I meclislerinin içtüzüklerinin, kânunların görüşülmesi 
I için koyduğu kurallara göre; ancak komisyonlarda 
I ve Genel Kurullarda diğer kanun tasarı ve teklifle-
I rinden önce ve ivedilikle görüşülüp karara bağlanır.»' 

Anayasa, emredici hükmüyle bunu istemektedir; 
I ama 16 Şubat 1974 tarihinde yürürlüğe giren söz ko-
I nusu 11 sayılı kararname, ancak bugün yüce huzuru

nuza gelebilmiştir. Bu kadar gecikmişliği teşriî göre-
I vin bir ihmali olarak görmekteyiz. Bu prensibi de or-
I taya koyarak, kanunların ve Anayasanın çerçevesi 
I içinde prensiplere bağlı kalması gereken yetki sahip-
I lerinin, prensipleri nasıl yıktıklarını, nasıl yaraladık

larını da hukukî ölçüler içinde ele almak istiyoruz. 
1961 Anayasası, TRT'yi özerk bir kuruluş olarak 

kabul etmişti. 10 yıl sonra 22 . 9 . 1971 tarihinde ya
yınlanan 1488 sayılı Kanunla Anayasanın 121 nci 
maddesi değiştirildi. Bu tarihten sonra TRT özerk 

I değildir; tarafsız bir kamu tüzelkişisidir. Her kamu 
tüzelkişisi gibi, TRT de Devletin denetimi altında
dır. Anayasanın 121 nci maddesine göre : «TRT ta
rafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde kanunla düzen
lenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim or
ganlarının kuruluşunda tarafsızlık ilkesini bozacak 

I hükümler koyamaz.» Anayasamızın 121 nci maddesi -
I böyle emrediyor; yani TRT'nin tarafsızlığını koruya-
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bilmesi için Yüce Meclislerin yetkisine dahi sınır koy
muştur. Kanunları yürütmekle görevli hükümetlerin, 
Anayasanın bu açık hükmü karşısında, TRT'nin ta
rafsızlığını koruma konusunda dikkatli olması gerek
li idi. 

Anayasa ve kanunlar, TRT'nin tarafsızlığını ko
ruması konusunda hükümete görev ve sorumluluk 
verdiği halde, sabık Başbakan Sayın Ecevit ve Hü
kümeti, TRT'yi partisinin emrine alabilmek için, Ana
yasanın ve kanunların kendisine verdiği görevi bile 
bile ihmal etmiş, görevini kötüye kullanmıştır. 

Usulsüzlük niçin yapılmıştır? Bunu teşhir etmek 
lâzımdır. 

600 bin Devlet personelinin içinde bu kamu tü
zelkişisini yönetecek vasıfta kimse bulunamadı da, 
bir gün Devlet hizmeti yapmamış bir zat niçin bu 
mevkie getirildi ve neden bu hukukî barajlar çiğnen
di, yıkıldı, yakıldı? Bunların iç niyetlerini tespit et
mek ve ortaya koymak gerektiği inancındayız. 

TRT Genel Müdürü olan zat, göreve başlama
dan önce, 1973 tarihinde yayınlanan «12 Mart» adh 
kitabının 288 nci sayfasında, rejim yıkıcıları için öv
güler yapmıştır. İdam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan için, «Onların isimlerini, sev
diğim çiçek adları gibi, bütün sevdiklerimin adları 
gibi ömrüm boyunca hafızamda, hatıramda saklaya
cağım» demiştir. Sayın zat, umum müdür olan zat 
«12 Mart» adlı kitabının 35 nci sayfasında diyor k i : 
«Sosyalizmin temel kuralı, eğer devrim olacaksa, 
devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindedir. Sos-" 
yalizmin mücadelesine girenler, partisinin üstünlüğünü 
ve doğruluğunu kabullenmek zorundadır. Bu zorun
luluk ister saçma, ister dogmatik, ister yanlış olsun, 
ister aydın haysiyeti ile Ve kişiliği ile bağdaşmasın, 
sosyalizmin tecrübesi ve tarihi sosyalizmin başarısı 
için bu şartı mutlaka kural olarak getirmek gerekir.»1 

TRT'nin başındaki Sayın Genel Müdür, bunu ki
tabında, imzasını altına attığı kitabında kanaatleri 
olarak Türk kamuoyuna duyurmuştur. Hiç kimse bil
miyorsa, bu görüşleri Sayın Ecevit'in herkesten önce 
tespit etmiş ve bilmiş olması gereklidir. (D. P. sıra
larından ,«Bravo» sesleri.) 

Sayın İpekçi, bu görüşleriyle diyor ki, ben parti
min üstünlüğünü, hizmetini ve emrini her şeyin üs
tünde tutacağım, körü körüne inanacağım. O görüş
ler aydın haysiyeti ile ve kişiliği ile bağdaşmasa da
hi ben bunu kabulleneceğim, diyor peşin peşin. İşte 
böyle bir kanaat sahibi zatı, Sayın Ecevit elbette 
600 bin Devlet memurunun içerisinde bulamazdı, bu

lamadı. Bu sebepledir ki, aşağıda arz edeceğim hu
kukî ölçüleri yıktı ve Devlet organı olan TRT'yi par
tisinin emrine alabilmek için bu yola tevessül etti. 

Sayın milletvekilleri, 359 sayılı TRT Kanununun 
9 ncu maddesi, «Genel Müdür Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi ile atanır» diyor. Ecevit ve Hükümeti bu 
yetkiyi kullanırken de Anayasayı ve kanunları açık
tan ihlâl etmiştir. 

Şöyle ki; 20 . 9 . 1971 günü kabul edilen ve 
22 . 9 . 1971 günü yürürlüğe giren 1488 sayılı Kanu
nun, Anayasamızın sisteminde bazı değişiklikler yap
tığı yüksek malumunuzdur. Anayasamızın 64 ncü mad
desinde yapılan değişiklikle, o güne kadar ülkemiz
de uygulanmayan bir sistem, madde içinde şekillen
dirilmiştir. Bu madde ile, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, bazı şekil ve şartlarla kanun yapma yetkisini is
tisnaî olarak hükümete devretmiştir. Türk Anayasa 
sistemi içinde yeni bir şekil olan kanun hükmündeki 
kararname yetkisi, hükümetlere kesin, bağlayıcı şart
lar altında verilmiştir. Anayasamızın 64 ncü maddesi, 
hükümete, belli konularda kanun çıkarma yetkisinin 
ancak kanunla verilebileceğini hükme bağlamıştır. 

Anayasamız, bu yetki kanunuyle çıkarılacak ka
rarnamenin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle, bu yetkiyi 
kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun 
hükümlerinin açıktan belirtenmesini emretmiştir. Bu
nun tabiî bir sonucu olarak da, hükümetlerin çıka
racakları kanun kuvvetindeki kararnamelerin, yuka
rıdaki kayıtlara sıkı sıkıya bağlı olacağı esası benim
senmiş olmaktadır. Bu değişiklikten sonra Parlamen
to, 23 . 5 . 1972 tarihinde ve 15.89 sayılı Kanunla 
hükümete, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, 
bu Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldı
rılmasına dair Kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi vermiştir. 1589 sayılı Kanunda, hükümetin bu 
kararnameyi hangi kayıtlarla çıkaracağı kesin olarak 
belirlenmiştir; amaç, kapsam, ilke, yetki süresi ve 
yürürlük hükümleri bakımından bağlayıcı kayıtlar 
konulmuştur. 1589 sayılı Kanun, amacın, Devlet Me
murları Kanunu kapsamına giren konularda, Bakan
lar Kuruluna yetki verilmek olduğu kaydedilmiştir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsam 
maddesi gayet açık olduğu gibi, 1327 sayılı Kanunda 
da, bu kanunun kapsamına kimlerin girdiği açıkça 
kaydedilmiştir. Her iki halde, de, TRT bu kapsamın 
dışında bırakılmıştır. Üstelik, 657 sayılı Kanun ve 
bunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek geçici 21 nci 
ve bilhassa ek geçici 31 nci maddesi, TRT'nin; Dev-
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let Memurları Kanununun kesin olarak dışında oldu
ğunu açıkça göstermiştir. TRT'nin 657 sayılı Kanun
la tek ilişkisi, personelinin intibakları bakımından ol
maktadır. 

Nitekim, 1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunda 
bazı tadiller yapılmasını hedef alırken, bu Kanunun 
kapsamına girmeyen çeşitli kuruluşların personelinin 
ücretleri bakımından geçici hükümler getirmiştir. 
1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı maddelerin eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun adiyle yayınlanmıştır. 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanuna 37 nci ek 
geçici maddeyi eklemiş; ancak, kapsamında bir deği
şiklik yapmamıştır. Yani, konulan maddeler mahiyet
leri icabı, geçici tanzim tarzlarıdır ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan personelin aylık ve ücretleriy
le ilgilidir. 

Bu suretle 1589 sayılı Yetki Kanununun amacı 
içine TRT'nin girmediği kesin olarak bellidir. 1589 
sayılı Yetki Kanununun 2 nci maddesi bu yönden 
daha açık hükümler getirmiştir. Nitekim, «Kapsam» 
başlığını taşıyan 2 nci maddede aynen şöyle denil
mektedir : 

Madde 2. — «Bu yetki kanununa göre çıkarılacak 
kararnameler : 

A) Devlet memurlarının istihdam esas ve usul
lerine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına ilişkin 
esasları. 

B) intibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, 
haksızlıkları mevcut maddelerin yetersizliği sebebiy
le ortaya çıkan farklı uygulamaları giderecek hü
kümleri kapsar.» 

1589 sayılı Kanunun yukarıya çıkarılan 2 nci 
kapsam maddesiyle de TRT'nin hiçbir ilgisi, ilişiği 
bulunmamaktadır. 1589 sayılı Kanun ilkelerini belir
leyen 3 ncü madde de 1 nci madde ile sınırlandırıl
mış ve böylece TRT'nin bu madde içinde bulundu
ğunu da görmek mümkün olmamıştır. 

1589 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) ve (B) 
bendinde 90 nci maddenin zikredilmesi hükümetlere 
yetkilerini aşmak ve istismar imkânını vermez. 90 
nci madde ek geçici maddeleri kapsamına alan mad
de olduğundan, hükümetler 1589 sayılı Kanunun 
1, 2, 3 ncü maddelerine tamamen aykırı olan tadiller 
yapmak yolunu seçemezler. TRT personelinin ücret
lerini ve intibaklarını düzenleyen ek geçici 10 ncu 
madde 90 nci madde çerçevesinde bulunmaktadır. 
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Ancak ne var ki, yukarıda da arz ettiğim gibi, 
1589 sayılı Yetki Kanunu TRT için yalnız intibak 
ve ücretlerle ilgili yetkiler getirmiş, bunun dışında 
bir hak vermemiştir. 

Şurasını tekrar edelim ki, 1589 sayılı Kanunun 
TRT personeli bakımından Hükümete verdiği yetki; 
ücret ve intibaklarla sinirlidir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bütün bu 
hukukî gerçekleri ortaya koyduktan sonra, Hükü
met bu 11 sayılı Kararnameyi yaparken usul hatası 
da yapmış ve bu belgeler karşılaştırıldığı zaman Hü
kümetin resmî belgede tahrifat yaptığı zehabı ve ih
timalini de düşündürmeye başlamıştır. 

Nitekim, 15 . 2 . 1974 tarihli ve 14800 sayılı Res
mî Gazete yayınlanıp aynı gün yani 15 Şubat günü 
yürürlüğe girdiği halde, bir gün önce 14 Şubat günü 
Hükümet sözcüsü Saym Birgit, TRT Umum Müdü
rünün tayin edildiğini radyodan resmen ilân etmiş
tir. Daha sonra öğrendiğimize göre 11 sayılı Karar
name 16 Şubat günü meriyete girmiştir. 14 Şubat 
günü radyodan resmî beyanla ifade edilen cümle, ke
lime vurgu ayniyle 16 Şubat günü çıkarılan Resmî 
Gazetede mevcuttur. Bu da daha önce kararlaştırıl
mış veya daha önce konuşulmuş, fakat sonradan de
ğiştirilmiş intibaını vermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfen sözlerinizi bağ
layınız süreniz bitmiştir. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözlerimi toparlıyorum. 

Bir yazarımız daha önce yüce huzurunuzda maru
zatta bulunurken ifade ettiğim gibi, Sayın Umum 
Müdüre, TRT'nin ne zaman eyleme geçeceğini sor
muştu bir özel toplantıda. Umum Müdür de «Ne za
man ki, bu TRT'yi halka sevdireceğiz, şirin göstere
ceğiz işte o zaman eyleme geçecektir» demişti. Şimdi 
TRT Devlet kesesinden, çeşitli programlar düzenle
yerek, çeşitli maksatlarla programını zenginleşmiş 
göstererek, gerçekten eyleme geçmiştir. TRT hasta
neden cenaze kaçıran anarşistlerle aynı safta ve aynı 
propagandaları yürütmenin içinde bulunmaktadır. 
(A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Öldürenler... 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Tabut içinde ol
madığı halde, bir ceseti battaniyeye sarıp, nasıl ka
çırıldığını dahi takibeden bir TRT; 12 Mart öncesin-' 
deki, Devlet kuvvetlerinin yakalayamadığı; fakat, 
TRT ekranlarından ve mikrofonlarından konuşturu
lan anarşistlerin misali yeni örnekler vermiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfen bağlayın efen
dim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Öldürenleri gösterme
di. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — TRT bu haliyle 
eylemciliğe geçmiştir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Eski Demokrat Parti 
mensuplarını da gösterdi. (C. H. P. sıralarından «Ba-
yar'ı da gösterdi» sesleri) 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — TRT altı aydan 
beri, «20 nci Yüzyıl Dosyası» adı altında bir prog
ram yayınlanmaktadır. İkinci Cihan Harbinden son
ra, İsrail'in yürüttüğü propagandaya paralel bir pro
pagandayı alet etmiştir TRT yöneticileri. Türk Dev
letine bağlı olan kurumu bu propagandanın vasıtası 
haline getirmeyi kimsenin hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfen efendim, kes
mek mecburiyetinde kalacağım, çok rica ederim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Son olarak söy-
liyeyim ki; TRT Umum Müdürü talihsiz bir beyanla 
Hükümete sorumlu olduğunu unutmuş, milletine hi-
tabetmek talihsizliğini göstermiştir. Bir memur hiye
rarşisini aşmış, milletine dönerek hitabetmiştir. Son 
cümlemi söylüyorum, sayın milletvekilleri, TRT'nin 
tahribatı büyük olmaktadır. Özellikle Telespor prog
ramlarında liseli gençlerimizin daveti ile yapılan 
programlarda gazino şarkıcılarının kıyafetinde göste
riler yaptırılmaktadır. Şurasını Büyük Meclisin huzu
runda söylemek mecburiyetindeyiz ki, dört bin yıl
lık Türk tarihi içinde, Türk Milletini ve Türk çocuk
larını çengiliğe özendiren kimse çıkmamıştır, çıkma
yacaktır. Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (A. P. 
ve D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı. (C. G. P. sıralarından alkışlar) 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; kişi için, kanun hükmünde kararnamenin duru
mundan bahsedeceğiz. Cumhuriyetçi Güven Partisi 
olarak, görüşlerimizi arz ediyorum. 

Bir gün bile Devlet memurluğu yapmadığı için, 
yürürlükteki kanunlara göre, TRT Genel Müdürlü
ğüne tayini caiz olmayan bir şahsi bu göreve getire
bilmek amacıyle, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşma
yan yollara başvurulmuştur. Aşağıda delilleriyle açık
lanacağı üzere, Anayasanın 64 ncü maddesine aykırı 
olarak, yetki kanunun kapsam, amaç ve ilkeleri çiğ
nenerek, kişiye özel bir kanun hükmünde kararname 
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I çıkarılmıştır. Kararnamenin ve tayin kararının tarih
leri ve bu kanunda yapılan resmî açıklamalar, Ana-

I yasaya ve yetki kanununa aykırı olarak çıkarılan Ka-
I nun Hükmünde Kararnamenin, sadece belli bir şahsa 

imtiyazlı muamele yapmak ve TRT'yi belli siyasî 
amaçlara alet etmek kastına dayandığı kanaatini 
uyandırmaktadır. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin İnan'ı kahraman olarak gösteren bu Genel Mü-

I dür İsmail Cem, 1973'te yayınlanan «,12 Mart» adlı 
j kitabının 288 nci sayfasında yer alan yazısını Deniz 
I Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yazdığını 
I kendi imzasını taşıyan bir dipnotu ile açıklamıştır. 

TRT'nin bugünkü Genel Müdürü, kitabının 289 ncu 
sayfasında Melih Cevdet'in bir şiirinden yararlanarak, 

I Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ad-
J lannın sevdiği çiçek adları gibi, bütün sevdiklerinin 
I adları gibi, aklından hiç çıkarmadığını da ilâve edi

yor. Yine TRT Genel Müdürüne göre, Deniz Gezmiş 
I Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın davranışları, tarihte 
I okuduğu kahramanlıkları hatırlatan çağımıza yara

şan vakur davranışlarmış. Bunu da aynı kitabının 293 
I ncü sayfasında yazıyor. 

TRT Genel Müdürü ve TİP. Genel Müdürün ay
dın haysiyeti anlayışı hakkında da biraz ilâveler ya-

I palım : 
I İsmail Cem, kendi ifadesiyle, Türkiye İşçi Partisi

nin Türkiye'de estirdiği yeni rüzgârları ve uyguladığı 
I sınıfsal muhalefeti öven yazardır. «12 Mart» adlı ki

tabının 35 nci sayfasında TRT Genel Müdürü, TİP'le 
ilgili ve TİP'in hizmetlerini öven bir yazısında da şöy
le devam ediyor : 

«Sosyalizmin temel kuralı, eğer devrim olacaksa, 
I devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindedir. Sosya

lizmin mücadelesine girenler, partinin üstünlüğünü ve 
doğruluğunu kabullenmek zorundadırlar. Bu zorun-
luk, ister saçma, ister dogmatik, ister yanlış olsun, ister 
aydın haysiyetiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın; sosyaliz
min tecrübesi ve tarihi, belki de katlanılması çok güç 
olan bu şartı, sosyalizmin başarısı için mutlak bir 

I kural olarak getirmektedir.» diye yazıyor «,12 Mart» 
adlı kitabının 37 nci sayfasında. 

I Sayın arkadaşlarım; bu çeşit bir emir, bu şekil bir 
duygu, ancak ve ancak komünist partilerin temel pren
siplerinde, anayasalarında vardır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bunları söyleye söy
leye 10 kişi kaldınız, gelecek sene sıfırsınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İşte TRT Genel 
Müdürünün sosyalizm anlayışı, aydın haysiyeti anla-

I yışı, özgürlük anlayışı budur. Bu satırlarda ifade edi-
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len parti disiplini anlayışı; Marksist, Leninist parti 
disiplini anlayışıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) Bunu böyle bilelim, bu Genel Müdürü müdafaa 
etmek etmemek hususuna ondan sonra karar vere
lim. (A. P., C. G. P., D. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türk polisini, katil, talancı ve ırz düşmanı gibi 
gösteren bu Genel Müdür, TRT'nin yeni Genel Mü
dürünün «,12 Mart» adlı eserinde Türk polisini hangi 
gözle gördüğü ve nasıl tasvir ettiği de kamuoyuna 
bildirilmelidir, bilinmektedir. 

îsmail Cem, sözü geçen kitabının 18 nci sayfasın
da Türk polisini şu yakışıksız sözlerle tarifeye kalkı
şıyor : 

«Bu ülkenin namusu, malı ve canı bize emanettir. 
Biz bu toplumun polisiyiz ve de yolumuza çıkan genç
leri iyicene benzetiriz. Sizi kolunuzdan tutup götüre
ceğimize kafanızı kırıp sürükleriz, copla vuracağımıza 
beyninizi kurşunlarız. Sizin yurtlarınıza bir ortaçağ 
talancısı gibi gireriz. Dolabınızı kırıp, kitaplarınızı 
yırtar, kızlara saldırırız.» tmza İsmail Cem, 12 Mart 
kitabı, sayfa 18. 

Türk polisini bu şekilde gören bir insanın, Türk 
millî kültürünün başında bulunması mı lâzım, bu
lunmaması mı lâzım, yüce Parlamento siz takdir edin. 

Türk mahkemelerinin ve Askerî Yargıtayının mah
kum ettiği komünist tedhişçileri kahraman gibi gös
teren gösterip Türk polisini katil, talancı ve ırz düş
manı olarak suçlayan kişi, bugünkü Cumhuriyet Halk 
Partisinin TRT Genel Müdürüdür. Ve hem de, 15 
yıl Devlet hizmeti yapılmadan gelinmesi imkânsız olan 
bir genel müdürlüğe, bir gün bile bir devlet hizmeti 
yapmadığı halde, tepeden inme getirilmesi için kişi
ye özel bir kanun kuvvetinde kararname çıkarılarak 
tayin edilmiş Genel Müdür. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Hükümettesiniz, 
Devlet sizsiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 16 Haziran 
ayaklanmasını öven Genel Müdür. Sayın arkadaşla
rım, TRT Genel Müdürü yazılarında «,16 Haziran bi
lincine varan işçiler» deyimini kullanarak 16 Haziran 
hareketini övmüştür, aynı kitabın 21 ve 30 ncu sayfa
larında. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
kararnameyi görüşsünler, arkadaşımız savcı mı? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu bir komü
nist ayaklanması denemesi değil miydi? Bunu öven 
adamın zihniyeti nedir, bütün milletçe bilinmektedir. 
16 Haziran ayaklanmasının aşırı solcu örgütlerin yö

netiminde yapılmış bir hareket olduğu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sıkıyönetim ilânına yol açtığı 
hepimizin hatırlarındadır. 

Aynı Genel Müdür TİP meddahlığı da yapmakta
dır. 29 Mayıs 1971 tarihli yazısında, 12 Mart kitabı 
sayfa 81 de İsmail Cem, «TİP özellikle son iki yılda 
geçmiş tecrübeleri değerlendirmek, Türkiye'nin şart
larını daha ağır, daha doğru yorumlamak ve Mark
sist teoriyle bu şartlar arasındaki bağlantıyı kurmak 
için daha elverişli bir noktaya gelmiştir.» dedikten 
sonra yazısına şöyle devam ediyor : «TİP'in bu dö
nemdeki tahlilleri ve tutumu doğruluğunu hemen her 
olayda ispatlamıştır.» 

Yazık, yazık... 
Anayasa Mahkemesince kapatılan TİP'in daha 

güçlü dirilmesini isteyen gene aynı Genel Müdür. Ya
zıklar olsun. 

İsmail Cem, aynı kitabın 82 nci sayfasında yer 
alan TİP ile ilgili bir başka yazısında şöyle diyor : 
«Türkiye'nin ssoyalist hareketi («Komünist diyemi
yor, «komünist hareketi» diyemiyorda kamufle edi
yor.) sosyalizmle doğrudan doğruya ilgisi olmayan bir 
konudaki tutumundan ötürü kapatılmış TİP tecrübe
lerini değerlendirerek çok daha sağlam temeller üze
rinde yeni siyasal kuruluşunu yaratabilecektir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, kitaptan okuduğunu söy
lüyor, kitabın da sayfalarını söylüyor. Daha ne yap
sın efendim? Böyle bir eser yok mu efendim? 

HASAN TOSYALI (Devmala) — TRT Genel 
Müdürü bunu yazarken niye isyan etmiyorsunuz da 
ben onun kitabını okurken feveran ediyorsunuz? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Kimsenin fe
veran ettiği yok, sen burda savcı mısın? İddianame 
okuyorsun. ' • 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Kitabın reklamı
nı yapıyorsun. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Savcı mısın yoksa, 
hâkim misin? Burası yargılama yeri değil, Yasama 
Organı. Git TRT Yönetim Kuruluna şikâyet et. 

HASAN TOSYALI (Devamla)— Niye ona isyan et
miyorsunuz?' Onun kitabının haricinde ne okuyorum. 
Ben aynen okuyorum. Bu yazının son cümlesinden ve 
başka yazılarından Marksist teoriye yaptığı atıflardan 
açıkça anlaşılıyor ki, İsmail Cem'in dirilmesini istediği 
sosyalist parti TİP'in dayandığı Marksist teoriye dayan
malıdır ve sosyal demokrat eyilimlerden uzak durmalı
dır. TRT Genel Müdürlüğü ve halklar edebiyatı. TRT 
Genel Müdürü, TİP'in Anayasa Mahkemesince oy bir-
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ligi ile kapatılmasına yol açan halklar edebiyatını da 
benimsemiş bir kişidir, Onu mu müdafaa ediyoruz 
şimdi? 

Bu konudaki görüşlerini öğrenmek için, «Türkiye' 
de Geri Kalmışlığın Tarihi» adlı kitabının 505 nci 
sayfasına ve «halklar» sözünü sık sık kullandığı diğer 
bölümlere göz atmak yerindedir. 

TRT'nin birçok yayınları Genel Müdürün bu ki
şiliğini yansıtmakta ve Anayasanın 11 nci maddesin
deki Türk Devletinin temeli olan ilkeleri ve 121 nci 
maddenin ilkelerini çiğnendiğini bütün yayınları, ya
zılan açıkça ispat etmektedir. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — thbar et 
öyleyse. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yargıç mısın sen? 
Savunuşuz bir adam için konuşuyorsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 11 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname olarak 15 Şubat 1974 ta
rihli, 14800 sayılı Resmî Gazetede şu kararname ya
yınlanmıştır : «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunun 90 nci maddesi ile getirilen 
ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi, 23.5.1972 
tarihli 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca 13.2.1974 tarihinde karar
laştırılmıştır». 

NEDlM KORKMAZ (Yozgat) — Tosyalı, ak
lının yetmediği maddeleri sayıp durma. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Erbakan 
da var mı onun altında? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Arşene Lupin gibi 
konuşuyorsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Madde 1. — 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

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

2. — 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesine göre, yayımı tarihinde yürürlüğe gi
ren bu kararnameye dayanarak Hükümet 15.2.1974 
tarihinde TRT Genel Müdürlüğüne atama yapmış ve 
bu atama kararnamesi de 16 Şubat 1974 tarihli 14800 
syılı Resmî Gazetede 7/7818, sayı ile yayınlanmıştır. 

Bu atama kararnamesinin metni de şöyledir : 
«Açık bulunan Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Genel Müdürlüğüne İsmail Cem İpekçi'nin atan
ması, 359 sayılı Kanunun 1568 sayılı Kanunla değiş
tirilen 9 ncu maddesi ile, 657 sayılı Kanunun değişik 
ek geçici 10 ncu maddesine 11 sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ile eklenen fıkraya göre Bakanlar Ku
rulunca 15.2.1974 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atama 
kararnamesi arasındaki bağlantı, kanun hükmünde 
kararnamenin İsmail Cem İpekçi'yi TRT Genel Mü
dürlüğüne tayin maksadıyle, yani kişiye özel olarak 
(altını çiziyorum, kişiye özel olarak; Devletin yayın 
organına adam tayin etme değil, kişiye özel olarak) 
sizce malum makbul şahsa Bakanlar Kurulunun ta
sarrufta bulunduğuna şüphe bırakmamaktadır. 

Bu bakımdan, bu tasarrufların, Anayasa ve Yetki 
Kanunu hükümleriyle, TRT Kanununun ve Devlet 
Personel Kanununun hükümleri muvacehesinde ve 
TRT Genel Müdürlüğüne atanmış kimsenin kişiliği 
açısından derinliğine bir araştırmaya tabi tutulması, 
böylece bu atama kararının altındaki gerçek nedenle
rin ortaya çıkarılması bir zorunluluk teşkil etmekte
dir. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Tosyalı, yoksa 
Genel Müdür sen mi oluyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok rica 
ediyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Bu lâf Tosyalı'nm 
da çok hoşuna gitti. 

j HASAN TOSYALI (Devamla) — Türkiye Rad-
j yo - Televizyon Kurumunun Genel Müdürlüğüne, 
| Türk Milletinin, Türk vatanının bütünlüğünü, mutlu-
1 luğunu kendine şiar eden adam tayin edilir; milleti 

yıkan, vatanı paramparça etmek için «Türkiye halk
ları» diyen adam değil. (A. P., C. G. P., D. P. ve M. 
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kurulu
şu 359 sayılı Kanunla düzenlenmiş ve Kanunun bazı 
hükümleri 29.2.1972 tarihli 1568 sayılı Kanunla 
değiştirilmiştir. Bu Kanunun 1 nci maddesine göre, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafsız bir ka
mu tüzelkişiliğidir, tarafsız... Sizin Onu tutuşunuz, 
Onun tarafsız olmadığının tek şahididir, başka şahide 
lüzum yok. (A. P., C. G. P., D. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Biz adam 
tutarız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Biz' milletin 
menfaatinin yanındayız; vatan - millet bütünlüğünün 
yanındayız. Vatan parçalayıcılarının karşısındayız; 
kimin onların yanında olduğu belli. 
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Kanunun geçici 9 ncu maddesine göre, Genel Mü
dür Bakanlar Kurulu kararnamesi ile atanır. Kurum, 
kendi Genel Müdürü tarafından temsil olunur ve yö
netilir. 

Bu Genel Müdürün yaptıkları gözünüzü açmıyor
sa, milletin bu kadar şikâyeti kulaklarınızı delmiyorsa 
biz ne yapalım, Allah acısın. Genel Müdür ve yar
dımcısı olabilmek için gerekli şartlar {> ncu maddede 
şöylece sıralanmıştır : 

— Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
— Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, biigi 

ve tecrübe sahibi- olmak, 
— Devlet memuru olma kanunî engeli bulunma

mak, 
Bu adamcağızın şartları, yazıları, fikriyatı Türkiye 

Cumhuriyetinin millî yayın organının başına gelmeye 
elverişli mi? Elbette değil. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — O, Hükümete ait 
yetki, size değil. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hükümet siz
diniz maalesef. 

HÜDAİ: ORAL (Devamla) — Biz getirdik tabiî, 
siz değil. 

NURETTİN KARSU (Erzincin) — Millet Şikâ
yetçi değil. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — TRT Kanunu
nun 33 ncü maddesi, bu Kanımda özel hükümlerle 
düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum 
hakkında İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan 
genel hükümlerin uygulanacağını; 47 nci maddesi de, 
Kurum personelinin, bir kanunla özel hükümlerle 
düzenlenen hususlar dışında, İktisadî Devlet Teşek
küllerine uygulanan genel hükümlere tâbi olduğunu 
belirtmektedir. 

TRT Genel Müdürünün tayininde TRT Kanunu
nun belirttiği esaslar değil, 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hukuka mesnet yapılarak atanmak isten
miştir. Bir gün dahi devlet hizmeti olmayan bir za
tın TRT Genel Müdürlüğüne tayinine matuf olarak 
11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname bu bakım
dan da ilgi çekicidir ve Anayasa açısından bir araş
tırmayı elbette gerektirir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, 11 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameyi Yüce Meclisimiz 
müzakere etmektedir. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) •— Yargılamakta
dır. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Müzakere et
mektedir. 

Bu Kararname Plan Komisyonunda ret ve iptal 
edilmiştir; burada müzakeresini yapmaktayız. Bu 
Kararnamenin reddi ile, Türk milletini paramparça 
etmek isteyen bu kişinin, bu zihniyetin ortadan kal
dırılmasının, Türk milletine yapılması lâzım gelen en 
büyük hizmet olduğunu belirtir, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi adına saygılarımı sunarım. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Erverdi burada mı efendim? Sayın Erverdi, 

zabıtları getirttim, şimdi söz vereceğim. 
Grupları adına konuşacak sayın üye var mı efen

dim; buraya yazılmamış. 

Şahısları adına söz isteyen arkadaşlara söz veri
yorum. 

Sayın Fahri Özçelik... 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Erverdi 

konuşacak. 
BAŞKAN — Grup adına mı konuşacak? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Hayır, tutu
munuz hakkında. 

Buyurun Sayın Erverdi. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar... 
ŞENER ^BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum.. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erverdi. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bu müzakereler 
kesilmez Sayın Başkan bu madde biter diğer mese
lelere gelinir.. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen 
yoktur, şahsı adına iki sayın üye var.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şahsı adına söz 
isteyen var... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, zabıtları ince
lettim. 

Buyurun efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Huzurunuza çok sık çıktığım için.. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — İki saat onu mu din-
leyecğiz? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bıkabilir
siniz, terk etmek hakkınızı, dinlemek mecburiyetiniz 
yok. Dinliyorsanız da edeple dinlemek mecburiyetin
desiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, cevap vermeyin lüt
fen. 
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SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sual cevap
sız kalmasın ki, tevali etmesin Sayın Başkan. 

Evet, huzurunuza çok sık çıktığım için üzgünüm; 
ama mecburiyetler getirdiği için de müteselli olu
yorum. 

Sayın Başkana olmasa bile, işgal ettiği mevkiden 
dolayı, söyleyeceklerimden dolayı da ayrıca üzüntü 
duyuyorum. Oylarımızla oraya çıkmış olan bir Sa
yın Başkandan, oranın icaplarını yerine getirmeyi is
temek her milletvekilinin hakkıdır. Bu hakka daya
narak kendisinden, kendisine şikâyet edeceğim. 

Elbette ki, başkanlar da insandırlar. Başkanların 
da hüsnüniyetle işlenmiş hataları olacaktır. Her hata 
hüsnüniyete makrun olduğu sürece kimsenin gözüne 
batmayacaktır; ama hüsnüniyetten uzak olursa, kasıtlı 
hareket edildiği intibaı yaygın hale gelirse, bunun te
vali etmemesi için uyarıda bulunmak da yine görev
lerimiz arasında. 

Millet Meclisi, gündemindeki konuları öncelik sı
ralarına göre konuşur. Daha evvel burada bu ko
nu, Danışma Kurulunun önerisi müzakere edilirken 
söylendi. Bize ilâveten Demokratik partili arkadaş
larımız da, Anayasanın 64 ncü maddesine göre, ön
celik taşıyan, Anayasadan önceliğini almış şeylerin 
aralarında ayrıca bir önceliğe imkân olmadığı, «önce
liğin önceliği» müessesesinin bulunmadığını ifade etti
ler ve o zaman Başkan tarafından da tasvip gördü. 

Ama gel gör ki, demin ben buradan söze başla
dığım sırada, benim sözlerimi Başkan değil, Başkanın 
mensup olduğu Millî Selâmet Partisinden bir genç 
arkadaşımız kesti. Maalesef, Başkanlık görevleri te
cezzi kabul etmemiş olmasına rağmen, Millî Selâmet 
Partisiyle, Adalet Partisiyle, hasılı millî cephecilerle 
taksime, tevzie uğranmış, herkes bir parçasını bulun
duğu yerden tatbik eder duruma girmiştir. 

Sayın Başkan.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Biz konu

şurken siz yapmıyor musunuz?. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Ayıp olan 
bir şey var, benim yaptığım değil, her halde sizin 
yaptığınız. Tekrarlanmasın, müsaade .etmeyeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. 

Buyurun efendim. 
SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Sayın Baş

kan, öncelikle görüşülmesi lâzım gelen yetki kanun
ları varken ve bu yetki kanunlarının öncelikle görü
şülmesi Anayasanın âmir hükmü iken, onları bir ta
rafa atarak, (Dervişin fikri ne ise zikri odur) gün

demde pnları unutarak, evvelâ 11 sayılı Kararname
nin raporunu okuttu ve rapor okunduktan sonra, 
(istim sonradan gelsin kabilinden) ya ikaz vaki oldu, 
ya bir tezkere almış olacak ki, yaptığı işin, (demin 
de söylediğim gibi) hukuku amuda kaldırdığının ken
disi de farkına vardı. Bu kere, o iki kanunun görü
şülmesi hususunda Hükümeti davet etti. 

Mesele bu noktaya gelmişken, Hükümet temsilci
lerine de birkaç sözümüz olacak. Hükümet temsilci
leri burada seyirci durumundadırlar.. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, tu
tumunuz hakkında konuşacaktı. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Ünat 
Demir, ne kadar bağırırsan bağır, o dediğin yere sizi 
Adalet Partisinde getirmezler, boşuna nefes tüketiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, çok rica ederim. Yal
nız, Hükümetin tutumu hakkında söz istemediniz; 
konuşmalarınıza lütfen benim tutumum hakkında de
vanı eliniz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, hani 
sizin tutumunuz hakkında konuşacaktı? Ne alâkası 
var? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sıra gelmez. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sabaha kadar bekle

yip geçireceğiz. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Baş

kan, tutum bir tane olsa kısa kesip ineceğim. Bu
gün bütün tutumlar birbirine karıştığı için, bir fırça da 
oraya çalıp ondan sonra geçeceğim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Boyacı mı
sın, nesin? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — E, yerine gö
re Kayseriliyim de; boyanacak varsa tabiî.. (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler) 

Hükümet yetkilileri 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Alay edi

yor efendim. 
BAŞKAN —Müdahale etmeyin efendim, rica 

ederim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Ne biçim 

konuşuyor? Alay ediyor. 
BAŞKAN — Lâzım gelen cevap verilecektir, mü

saade edin.. Müsaade edin konuşsun. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Siz sustur
maz iseniz, ben susturmayı görev telakki ederim, söz 
hürriyetim bakımından. Siz bunu teminat altına alır
sanız sesim çıkmaz. 
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İBRAHİM GÖKTEPE (içel) — Haydi sustur ba
kalım?.., 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Beni alâka
dar etmez, Başkanın bileceği iş. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

2 kanun tasarısı hayatî önemde olduğunu ifade 
ettikleri yetki kanunu tasarılarını, kendileri gündeme 
alınmasını isteyip görüşülmesini istedikleri ve Anaya
sanın öncelik verilmesini istediği kanun tasarıları bu
rada konuşulurken, Hükümetten mesul adam yok; 
birtakım Hükümet mensupları da, birbirlerinin yüzü
ne bakarak nasıl davranacaklarını şaşırmış vaziyette 
bakakaldılar. 

Hükümetin bu davranışı, kendilerine izafe edilen 
tarafsızlık bir tarafa, bir kanun tasarısının daha ön
ce görüşülmesi ve Anayasanın emri olan öncelikle görü
şülmesi lâzım gelen başka kanun tasarılarının görü
şülmemesini temin için Sayın Başkanın giriştiği gay
rete yardımcı oldukları hususunda bize kanaat vermiş
tir. 

Nitekim, sayın Komisyon Başkanı, Hükümetin 
bulunup bulunmadığını ve kendisinin geri alıp alma
maya yetkisinin olup olmadığını düşünmeksizin, ku
rulmuş plak gibi daha Başkan gündeme filan sayılı 
kanunu alıyorum der demez; «Geri alıyoruz» dedi. 
Sayın Başkan bu işin olmayacağını bildiği için, «Sen 
geri alamazsın, başka yer bulalım».. «Hükümet nere
de?» dedi; Hükümet yok. İkinci sefer aynı şey.. «Hü
kümet nerede?»... Hükümet yok. ve üçüncü sefer, da
ha evvel raporunu okuduğu, gündemine aldığı kanun, 
11 sayılı Kararname görüşülürken, hikmeti Hûda, 
hafızası zaafla malul, Hükümeti aramak ihtiyacını 
duymadan Komisyonla kanunun müzakeresine geçti 
ve nasıl olduysa oldu, bir Hükümet bulduk, bir Hü
kümet temsilcisi bulduk; geldi yerini aldı. 

Sayın Başkan saat 19.00 da, 19.00'u bir dakika geç
tiği ahvalde, Danışma Kurulunun kararı olmadığı sü
rece, İçtüzüğümüz hükümlerine göre oturumu tatil 
etmek mecburiyetindesiniz. Saat 19.00'u 5 geçmiş ol
masına rağmen, siz, oturumun devamına karar alma
dan devam ettiniz, bir. 

İki, yoklama ancak bir oylama sırasında yapılır. 
Ben ve arkadaşlarım verdiğimiz bir önergeyle: «Eğer 
uzatılacak ise, bu takdirde ekseriyet mevcut değildir: 
evvelâ yoklama yapın, ondan sonra oylamaya gidin» 
diye önerge verdik. Yoklamaya başladınız, başka yer
lerden aldığınız sufleler neticesi, açık kapalı, yokla

mayı yarıda keserek oylamaya gittiniz. İstim sonra
dan gelsin.. 

Bu Mecliste ekseriyet yok ise, 226 kişi burada 
mevcut değil ise, ki onu yoklama ile tespit edeceksi
niz, siz nasıl oylama yaparsınız? O zaman bir ayrı ih
lâle daha gittiniz. Ancak oylama sırasında yoklama 
yapmanız için sebep kalmamıştır,, yoklama istenirse 
yapılır. Siz oylamayı yaptınız, bitirdikten sonra yok
lama yapmanız için sebep kalmamıştır, yoklama iste
mek hakkımız da yoktur. Ancak oylama sırasında iste
nebilirdi. Biz oylamadan önce istedik, siz oylamayı yap
tınız, arkasından kalkıp yoklama yaptınız. İçtüzük, 
sayenizde kötü tatbikata bir sürü emsal buldu. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yaşa Başkan, yaşa.. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Vaktinizi al
mak istemiyorum. Yalnız bir hususu belirterek sözle
rime nihayet vermek istiyorum. 

Başkanın her milletvekilinden daha sakin, Baş
kanın her milletvekilinden daha tarafsız olması gerek
lidir. 

Bugün bunu çıkarırsınız, ama çıkması veya çık
mamasından çok daha ehemmiyetli olan, İçtüzüğün 
ihlâl edilmiş veya edilmemiş olmasıdır. Görüşmele
rin başlamış ye sona ermek üzere olduğu ahvalde, İç
tüzüğün tanıdığı uzatma hakkını daha görüşmeler 
başlamışken, Sayın Başkan Zati Sungur el çabukluğuy-
le, siz başlamamış görüşmeleri saat 19.00'dan sonra 
ve istimi de arkadan gelmek suretiyle oyladınız, ka
bul ettirdiniz. Bunlar, hayatınızda sizin için belki çok 
kıymetli olan, ama sizi eleştirecekler için, sizin aley
hinize yazılacak Adalet Partisinin alkışlarını kazan
dırdı. Bu alkışlarla, hak etmediğinizi veya bu alkışla
rı vazifenizi doğru yaptığınız zaman sizden esirgeyen 
Adalet Partililer, sizi amallerine hizmet eder görme
nin mükafatını verdiler. (C. H, P. sıralarında «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) Bu mükafat, tarafsızlığı^ adaleti, 
yeteneğiyle bizleri kürsüde temsil etmiş olması lâzım 
gelen Başkan için, dünyanın en büyük mücazatıdır. 
Sizi aldığınız cezayla ve vicdanınızla baş başa bıra
kıp iniyorum, saygılar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, tutumum hakkında 
söylediğiniz sözlerin bazı kısımlarda tamamen tahrif 
edildiğini, dolayısıyle de yanlış anlamlara meydana 
vereceği için açıklamak isterim. 

Evvelâ 18,55'te, zatiâliniz kürsüde iken, ben ih
tar ederek, bunu, herhangi bir şekilde oylama ciheti
ne gitmek suretiyle uzatmak, hatta sizin konuşmanızın 
bitimine kadar uzatmayı dahi söylediğim halde, siz 
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bunu kabul etmediniz. Bunun üzerine, siz bu konuş
maların devam ettiğini, dolayısıyle yoklama istediği
nizi, yoklamaya ait de takrir bulunduğunu ifade et
tiniz, yoklamayı yaptık; yoklamada da ekseriyetin bu
lunduğu meydana çıktı. 

Bu arada bizim yapmış olduğumuz uzatma tekli
fi de, dolayısıyle, bu ekseriyete istinaden yapılmış ol
du. ' 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ne zaman yaptı
nız Sayın Başkan? Yoklamayı saat kaçta yaptınız Sa
yın Başkan? 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Saat 19.10'da yaptınız. 

BAŞKAN — Ben önümdeki saata bakarak saat 
19'da bu yoklamayı sizin isteğiniz üzerine yaptım. 
(C. H. P; sıralarından «Hayır efendim yanlıştır, tama
men yanlıştır.» sesleri) yaptım efendim. 

Binaenaleyh, yapılan işlemlerde herhangi bir usul
süzlük yok. 

Hükümetin tutumuna ve Hükümete ait olan iki 
tasarı hakkında Hükümeti sorduğumuz zamanki du
ruma gelince. O zaman da, bu yetki kanunlarının gö
rüşülmesine daha evvelce başladığımız halde, Danış
ma Kurulunun önerisinin okunmasından sonra, bir 
zühul eseri olarak, unutulduğunu ifade ettik ve niha
yet onu da oylarınızla halletmiş bulunuyorsunuz. 

Ben burada bulunduğum müddetçe, vicdanımdan 
başka kimseden emir almayacak karakterde ve bü
tün mazisiyle buna şahit olan bir insanım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Adalet Partisinin alkışlarına gelince : Benim, tu
tumumdan dolayı hiç kimsenin alkışına ihtiyacım 
yoktur. Zaman geliyor, sizin işinize geldiği zaman al
kışlıyorsunuz, zaman gelmediği zaman başkasına atfe
diyorsunuz. Binaenaleyh, ne iltifatlar ne de ihtarlar, 
aynı derecede, bizi hiçbir şekilde ilgilendirmeyecek; 
ancak bilgilerimiz ve vicdanımızdan aldığımız sese 
uyarak Başkanlığımızı idare etmekte devam edece
ğiz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

•DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hiç gelmiyor 
Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bulunduğunuz yer
den mütemadiyen müdahale ediyorsunuz; Başkanın 
ne durumda olduğunu da birazcık insafınıza bırakı
yorum; bırakın da şu celsenin konuşmalarını devam 
ettirebilelım. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelere geçiyoruz. 
Sayın Fahri Özçelik, buyurun efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa
yın Yılmaz Ergenekon Adalet Partisi Grupu adına 
konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Grup adına mı istiyorsunuz efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Komisyon olarak 
söz istiyorum, bu konuyle ilgili olarak söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN—Bir dakika efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın konuşmacı, Komisyonun ge
rî  alma hususundaki beyanlarını küçültücü bir dille 
ifade ettiler. Ben, kendi nefislerine saygısı olan ar
kadaşların bu tarz bir konuşmaya gitmemeleri ge
rektiğine inanıyorum. Bu sözümü söyleyişim her hal
de dikkatlerini çekmemiş; yasadaki dayanağını da 
ifade ettim; «İçtüzüğün 45 ve 89 ncu maddeleri bir 
yetki veriyor, bu yetkiyi kullanıyorum» dedim. Bu 
konuyu yeni de söylemiş değilim; daha önce de 
Başkanlığa (Kanunlar Müdürünün bilgisi tahtında-
dır,) bu tarz bir yazı yazdım Komisyon olarak. 

Gündemin 2 ve 3 hcü sırasında yer alan yetki ka
nunları, geçmiş, müstafi HükümetirT kullanmak iste
diği bir yetki olup; ayrıca Komisyonda 45 nci mad
denin öngördüğü değişiklik sebebiyle bunların geri 
alınması ve yeniden görüşülmesi lüzumunu, Komis
yonun da çoğunluğunun hissiyatına uygun olarak ve 
İçtüzüğün bana verdiği yetki olarak kullanmak hu
susunda yazdığımız bir yazı vardır. Herhangi bir şe
kilde şu anda ihtiyaç duyulan bir husus olmadığını 
açıklamak isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAKAN — Teşekkür ederim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Hissiyatı nasıl 

tespit ettiniz? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın 

Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

diyor ki, «Komisyonun hissiyatı.» Komisyonda 
A. P. li üyeler var,"C. H. P. li üyeler var. Koopera
tifçilik Kanunu var, İmar Kanunu var.. Ne biliyor 
hissiyatı? Kendi hissiyatı. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — İfade edeyim Sayın Uğur. Telâş 
buyurmasmlar ifade edeyim. 

Sayın Uğur, halen Anayasaya uygun olmadığı 
tarzında, ki, ben bu uygun olmadığı tarzındaki, ta-
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lepleri ciddî bulmuyorum, cevap vermeye değer bul
muyorum. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Anayasa Mah
kemesi bilir onu, sen değil. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Devamla) — Kendi görüşüm, Komisyonun 
görüşü; bu noktaya girmiyorum; ama bu Komisyo
nun, daha evvel sizin de çok savunduğunuz 94 ncü 
maddeye göre kurulmadığı hususu zatıâlinizin ma
lûmlarıdır. 85 nci maddeye göre kurulduğu keza bil
giniz tahtındadır. 

Daha evvel Komisyon çoğunluğunu kendi elin
de bulunduran Hükümet kurmuş arkadaşların, şu 
anda orada komisyon çoğunluğunu, iktidarın çoğun
luğunu elinde tutan bir çoğunlukla bulunmadıkları 
keza malûmunuzdur. Rakamların tamamen değiştiği 
gayet açık bir husustur. Bunun için başka şey bilme
ye gerek yok Sayın Uğur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Yılmaz Ergenekon. (A. P. sıra

larından alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA YILMAZ ERGENE

KON (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisler şimdiye kadar emsalini görme

dikleri bir konunun incelemesi içindedirler. Bu itibar
la birtakım usulî münakaşaların, birtakım itirazların 
yapılması ve bunun neticesinde bazı tereddütlerin 
giderilmesinin elzem olduğu kanaatindeyiz. 

Ancak, biz, yasama görevini yapmak mecburiye
tinde olan bir heyetiz. Yasama görevini yapmak için 
ve münhasıran bu görevi yapmamız maksadıyle se
çilip buralara gönderildik. Bu itibarla yasama göre
vimizi yaparken, mümkün olduğu kadar bu görevin 
selâmetle ifasını temin edici usul içinde bulunmamız 
icabeder. 

Burada usulün vermiş olduğu, İçtüzüğün vermiş 
olduğu birtakım yetkiler kullanılabilir, birtakım en
gellemeler yapılabilir. Ancak, aslî görevi ihlâl edici, 
aslî görevi yapmayı mümkün olmaktan çıkarıcı bir 
dereceye bunlar varmamalıdır. 

Yasama görevinin, milletin beklediği ölçülerde 
ve beklediği nispette yapılabilmesi için kimlerin gay
ret sarf ettiği milletin önünde görülmüştür. Yasama 
meclislerini çalışabilir hale getirmek için kimlerin 
gayret sarf ettiği görülmüştür. Bütçe Plan Komisyonu-
nunun kurulmasının maksadının ne olduğu görülmüş
tür. «f'İpf"-. 

Devleti işler halde tutmak mecburiyeti vardır her 
şeyden önce, her şeyden önce Parlamentonun kendi

sinin tatilde olmadığını ispat etmek mecburiyeti var
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

İşte bu maksatladır ki, Bütçe Plan Komisyonu, 
Anayasanın emri olan parlamenter faaliyetleri yap
mak maksadıyle kurulmuştur. Bunun aksi, yine bir 
Anayasa organı olan ve demokrasinin en mühim uzvu 
olan Parlamentoyu felç halinde tutmaktır. Demokrasiye 
kim sadık, demokrasinin işlerliğinf kim istiyor; bu 
tutumlardan gayet güzel tetkik edilebilir. Milletin hu
zurunda bu cereyan etmiştir. Bunun notunu, bunun 
hükmünü tarih, her halde yakında da millet verecek
tir. 

Sayın Başkan, kanun hükmündeki kararnamenin, 
şimdiye kadar bir öncesi olmadığı için, mahiyeti hak
kında bir fikir birliğine varmak zarureti vardır. Ka
nun hükmündeki kararname, hükümetlere yasama 
yetkisinin kesin devri demek değildir. Anayasanın 
5 nci maddesi buna engeldir. Kanun hükmündeki 
kararnameyle; ancak, belirli maksatlarla, önceden 
tayin edilen şümul içinde ve belirli bir sürede kul
lanılmak üzere, hükümetlere, kanun gibi yürürlüğe 
konabilecek objektif, genel ve devamlı kaideler ge
tirme yetkisi verilmiştir. Kanun hükmündeki karar
nameyi değerlendirirken, getirilmiş olan kararname
nin bu kaidelere ne derece uygun olup olmadığını 
aramak icap eder. Eğer bir kanun hükmündeki ka
rarname, gayri şahsi, devamlı ve genel kaideler ge-
tirmediyse, kanun olmak vasfını kazandı diyemeyiz. 
Halbuki yasama meclisleri, hükümetlere; «Benim 
yetkimi geçici bir süre için, benim tasvibime derhal 
sunulmak kaydıyle ve bu tasvip alındığı takdirde ge
çerliliği ve yürürlülüğü olabilecek şekilde kullan.» 
derken, «kanun nasıl yapılıyorsa, kanunda hangi 
şartları aramakta isem, o şartlara uygun bir tasarruf 
yap.» demektedir. Yoksa bu şartları haiz olmayan bir 
tasarrufu, kanun niteliğinde ortaya atmak, hükümet
lerin yetkisi içinde değildir. Anayasanın 64 ncü mad
desi bu yetkiyi getirmiştir, ama Anayasanın hangi 
konuların ve ne biçimde yasama konusu olabileceği 
hakkındaki temel hükümlerini ve Anayasanın genel 
esprisini, bu yetkiyi kullanan hükümetlerin göz önün
de bulundurması icap eder. Şayet hükümetler, gay
ri şahsi, genel ve sürekli kaideyi getiremedi iseler, bu 
takdirde kendilerine kısmen ve belirli süre için tasdi
ke tabi olarak verilmiş yasama yetkisi kullanma im
kânını iyi kullanmış olmamaktadırlar, suiistimal et
miş olmaktadırlar, Anayasanın kastına uygun olarak 
kullanmamış olmaktadırlar. 
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İşte 11 sayılı Kararnameyi hukukan değerlendi
rirken bu vasıflara sahip midir, değil midir; bu nok
tasını aramak mecburiyetindeyiz. 

Yasama meclisleri, kanun hükmündeki kararna
meyi, çıkar çıkmaz tetkike yetkilidir. 11 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname 15 Şubat 1974 tarihin
de çıkmıştır. O gün yasama meclislerine sevk edil
miştir; fakat bugüne kadar, o zamanın iktidarları bu
nu meclislerin tasvibine?, meclislerin kontroluna sun
mak imkânını bulamamışlardır veya sunmayı uygun 
bulmamışlardır. Onun için «Ne diye hemen görüşül
medi» sualinin cevabını evvelâ soranların vermesi 
gerekir. Bu Kararnameyi sevk ettiğiniz tarihte ne di
ye Meclisin gündemine almadınız? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ne diye Yüce Meclislerin 
tasvibini sağlamadınız? Eğer objektif kaide getirdi 
iseniz, ne diye bu Meclisin huzuruna, getirmiş oldu
ğunuz objektif kaideyi cesaretle sunmadınız? Ne di
ye tasvibi zamanında istemediniz? 

YÜKSEL ÇAKMUR (izmir) — Kaç kişiyi zen
gin ettin, ondan bahset. Adalet Partisinde senin bu
lunman, Adalet Partisi için bir talihsizliktir. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Bir şeyi 
mi saklamak istiyordunuz? Bir şeyi mi kaçırmak istv 
yordunuz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) \ 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — O size mahsus, ka
çırmak size mahsus. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Yüce Meclisler, kanun gücünde çıka
rılmış olan kararnameyi kontrol yetkisini, hiçbir za 
man ellerinden bırakmamışlardır. Nasıl yapacaklar
dır bu kontrolü? Öncelikle hükümetlere devredilmiş 
olan bu yetkinin Meclislerin iradesine uygun bir şe
kilde kullanılıp kullanılmadıklarını arayacaklardır. 

Yani, Hükümet bu yetkiyi kullanıp, karar çıkarırken, 
bu sahanın yasama kararıyla tanzim edilmesi gere
kip gerekmediği hususunda Meclisler karar verecek
tir. 11 sayılı Kararı bu bakımdan da tetkike tabi tu
tacağız, 

İkinci olarak, hükümetlerin tanzim ettiği biçimde 
bir kararla tespit edilip edilmemesi gereğini kontrol 
edeceklerdir. 

Üçüncü olarak, hükümetlerin yapmış olduğu 
bu tanzimin maksada uygun olup olmadığını kontrol 
edeceklerdir ve son olarak bu tanzimin, Anayasa
nın genel ilkeleri içine sığıp sığmadığım arayacaklar
dır. (C. H. P. sıralarından anlaşılamayan müdahale
ler) 

Kötü lâf ancak sahibini rencide eder, beni etmez. 
Bu hesaplar sizin idareniz zamanında verilmiştir, ce
saretiniz varsa bir defa daha isteyiniz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Zengin yaptı
ğınız adamlar seni kontenjandan getirdi İzmir'den. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Elinizde 

kalan tek sermaye iftira sermayesidir, kullanınız, bu
nu da kullanınız. Yegâne korkmayacağımız şey ifti
radır, üzülmeyiniz, sinirimi dahi bozamayacaksı
nız. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Evet, bütün İz
mir tanıyor seni, İzmirde herkes tanıyor. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sizin gi
bi tanımıyor, ona şükrediyorum, sizin gibi tanınma
dığıma şükrediyorum. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Onun gibi tanın-
saydın sen de seçilir gelirdin. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Oradakiler iyi 
tanır seni.. 

V — DİSİPLİN CEZALARI 

/. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'a uyarma 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, sükûneti ihlâl etme

yin efendim. Size uyarı cezası veriyorum efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Sayın Çakmur, 
uyarı cezası veriyorum size efendim. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Ergenekon. 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sayın 

Başkan, henüz kanun hükmündeki kararnamenin hu
kukî vasıflarından bahsetmekteyiz. Daha meseleye 
yakından temas etmedim. Meseleye yakından da te

mas etme fırsatı ele geçecektir. Henüz hukukî va
sıflarını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun 
gücündeki kararname karşısındaki tutumundan bah
sediyorum. 
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Meclisler bunu ne zaman tetkik edebilir? Yasa
ma yetkisi öyle bir yetkidir ki, devamlı olarak devri 
hiçbir şekilde öngörülmediği için, Meclislerin kanun 
hükmündeki kararnameleri tetkik edebilmeleri için 
bir süre yoktur. Ancak hükümetlerin yetki kanun-
larıyle verilmiş olan bu yetkiyi kullanmak için bir 
süre vardır. 

Bu itibarla, geçen sene Yüce Meclislere sunulmuş 
olan kanun hükmündeki kararnamelerin bu sene tet
kik edilmesi, veya bundan sonra tetkik edilmesi hu
kuka aykırı bir durum değildir. Ama, gönül arzu 
eder ki, doğru olanı, kanun hükmündeki kararname 
Meclise sevk edildiği zaman en kısa zamanda görüşül
müş olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi 11 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin mahiyetine geçiyorum. 

11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 657 sa
yılı Kanunun 59 ncu maddesine bir ilâve getirilmek 
maksâdıyle tanzim edilmiştir. Getirilmiş olan ilâve 
ile TRT Genel Müdürlüğü istisnaî memuriyetler şü
mulü içine alınmıştır. Bu tanzim, 657 sayılı Kanu
nun ek geçici 10 ncu maddesine yapılan bir ilâve ile 
sağlanmıştır. Ancak, 11 sayılı Kararname, kanaati
mizce, TRT Genel Müdürlüğüne istenilen vasıfta 
bir kişinin tayini için yeterli bir hukukî vesika olama-

_ mıştır. Yani tayin tasarrufu başlangıçta büyük hu
kukî eksikliklerle mualleldir.; bu eksikliği ifade ede
ceğim. 

1589 sayılı Yetki Kanunu, 657 sayılı Kanunun 
belirli maddelerinde değişiklik yapma yetkisini hü
kümetlere vermiştir. 1359 sayılı Kanun üzerinde de
ğişiklik yapma yetkisini vermemiştir. 

Yine 657 sayılı Kanunun bir 60 ncı maddesi var
dır; «İstisnaî memuriyetlere tayin edilecek kimseler 
için özel kanunlarında aranılacak vasıflar, saklıdır» 

; der. 1589 sayılı Yetki Kanunu, hükümetlere, bu 60 
ncı madde üzerinde de değişiklik yapma yetkisini 
vermiştir ama, 11 sayılı karar veya bir başka karar, 
60 ncı madde üzerinde değişiklik yapmamıştır. 

Bü itibarla 11 sayılı Karar île elde edilmek iste
nen netice, 6Q ncı madde değiştirilmeden elde edile
mez idi. Kaldı ki, 359 sayılı TRT Kanununun 9 ncu 
maddesini değiştirmek yetkisi de hükümetlere veril
memişti. O halde 359 sayılı Kanunun, 9 ncu madde
sinde aranılan şartları bertaraf etmek için, 657 sa
yılı Kanunun 59 ve 60 ncı maddelerini dahi değiştir
mek yetmeyecektir. Kaldı ki, hükümetlerce sadece 
59 ncu maddeye bir ilâve ile getirilmek istenmiştir. 
60 ncı maddedeki «özel kanunların getirmiş olduk

ları hükümler ve şartlar saklıdır» ibaresi varken TRT 
Genel Müdürlüğüne tayin edilen kişinin TRT Kanu
nunun 9 ncu maddesinde aranılan şartları haiz olması 
gerekirdi. 

Bu itibarladır ki TRT Genel Müdürlüğüne yapıl
mış olan tayin için, 11 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname, yeterli bir hukukî mesnet olamamıştır. Ta
yin keyfiyeti başlangıçta hukukî noksanla maluldür, 
kanaatımızca mualleldir. 

İşte kanunların sahip olması gerektiği genel vasıf
lardan, tamamen mahrum bir karar bu şekilde mey
dana gelmiştir. Çünki maksadı bir belli kişiyi bir yere 
getirmektir. Genelliği, objektifliği olması icap eden 
bir tasarruf, bir kişi uğruna kullanılmıştır. Hükümet 
bu şekilde, kendisine verilen yetkiyi kötü kullanmış
tır değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, mühim olan şu veya bu 
kişinin buraya gelmesi, oradan gitmesi meselesi de
ğildir. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Deminden beri 
onu konuşuyorsun. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Mühim 
olan bir tasarrufun doğru yapılmasıdır. Ben yapılan 
tasarrufun yanlışlığını ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müdahale. etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Tasar
ruf hukuka uygun mudur? Tasarruf maksada uygun 
mudur? Tasarruf Anayasaya uygun mudur? T, B. M. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında, han
gi vasıflarla kanun hükmündeki kararnamenin hazır
lanabileceğini ifade etmiştim. Burada 11 sayılı ka
rarın mahiyeti ve vasfı üzerinde bir nebze durmak 
icap eder. 11 Sayılı karar belli, bir kişiyi, belli bir 
makama çıkarmak öngayesi ve azmiyle, münhasıran 
bu maksatla çıkarılmıştır. 7 Şubat tarihinde Hükü
met güvenoyu almıştır. 15 Şubat tarihinde 11 sayı
lı karar çıkarılmıştır. Aynı gün TRT Genel Mü
dürlüğüne, aranılan şahıs tayin edilmiştir. Münhası
ran bu şahsı TRT Genel Müdürlüğüne tayin etmek 
için, 11 sayılı Kararname çıkarıldığı, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Sayın Birgit tarafından, bu kürsüde 
ifade edilmiştir. Bakanlar Kurulunun, Sayın İsmail 
Cem İpekçi'yi TRT Genel Müdürlüğüne getirmek 
istediğini, ancak yürürlükteki mevzuatla bunu yap
masının mümkün olmadığını, bu sebepledir ki 11 
sayılı Kararnameyi çıkardığını söylemiştir. Bir tek 
kişi için, bir kanun hükmünde kararname çıkarılmış, 
bir tek kişi için kanun tanzim edilmek istenmiştir. 
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M. tasarrufları, kanun hükmündeki kararname şek- k 
ünde meydana gelen tasarrufları tetkik ederken, bu J 
noktalara bakmak mecburiyetindedir. Bu noktalar 
hakmda karar veririken bir gerekçe göstermeye de 
mecbur değildir. Çünkü, yasama yetkisi öyle bir yet- l 
kidir ki, bu yetkiyi kullanırken bir başkasına icazet 
almak gerekmez. Hatta bu yetkiyi kullanırken gerek- t 
çe göstermek gerekmez. Yasama Meclisi bir sahanın I 
şu şekilde tanzim edilmesini ister ve o şekilde tan- t 
zim eder. Yasama meclisi, TRT Genel Müdürlüğü* 
ne yapılacak tayin için iki defa iradesini izhar etmiş- [ 
tir. Bir defa 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile, | 
bir defa da 657 sayılı Kanunun getirmiş olduğu istisna- I 
lara almamak ile. îki defa TRT Genel Müdürlüğüne t 
belli vasıflara sahip kişileri ancak öngörmüştür. İki I 
defa ifade edilmiştir, yasama meclisi iradesi vardır. | 

Bunun karşısında Hükümet, bu iradeyi değiştir- I 
me teşebbüsünde bulunmuştur, değiştirmiştir. Değiş- J 
tirme tasarrufu yasama meclislerinin bu iki iradesine I 
aykırı düştüğüne göre, eğer haklıyse, yasama meclis- j 
leri buna katılıyorsa, bu iradeyi tasvibeder, kanun ola
rak yürürlükte kalır. I 

Yasama meclisleri hükümetlerin yapmış olduğu 1 
bu tasarrufu kendisinin, evvelce izhar etmiş olduğu | 
iki iradeden dönmeyi ve caymayı gerektirici ağırlık- I 
ta bulmazsa, uygun bulmazsa, bu takdirde bu tasar- I 
rufu reddeder. I 

Şimdi acaba hangi netice elde edilmiştir bu tasar- I 
rufla, biraz da ona bakmak icabeder. Hangi neticeyi I 
elde etmek ister Anayasa, hangi neticeyi elde etmek I 
ister 359 sayılı Kanun? I 

Anayasa 121 nci maddesinde, evvelâ TRT'nin I 
tarafsızlığını temin etmek ister. Acaba TRT'nin ta- I 
rafsızlığı temin edilebilmiş midir. Yoksa, TRT'nin I 
tarafsızlığı hakkında şüpheden ileri birtakım emare- I 
ler, birtakım kesin deliller mi ortaya çıkmıştır? Uzun t 
misaller vermeyeceğim; fakat fevkalâde manidar, in- I 
kâr edilmeyecek delilleri hep beraber yaşamış durum- I 
dayız. I 

Gene Anayasanın 121 nci maddesinde aramış ol- I 
duğu, «...Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, I 
insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâyik ve I 
sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâ- I 
kın gereklerine uyulması» na ne derece riayet edil- I 
mistir? Buna bakmak lâzımdır. I 

359 sayılı. Kanunun 2 nci maddesindeki şartla- I 
fa ne derece uyulmuştur? I 

Değerli arkadaşlarım, kanun metinlerini okuya- I 
rak vaktinizi almak istemiyorum; ama şunu belirtmek | 

t isterim ki, bu tasarrufla Anayasanın aradığı taraf
sız TRT'ye varılamamıştır. Hatta tarafsız TRT'ye 
varılmak imkânı kaybedilmiştir. 

Gene bu tasarrufla millî güvenliğin, genel ahlâ-
l km korunduğu ve Türk Milletinin millî bütünlüğünün 

tehlikeye düşürülmediğini iddia etmek mümkün de-
t ğildir. O halde Hükümetçe yapılmış olan bu tasar-
I ruf,' TRT'yi, Anayasanın aradığı, . Kanunun aradığı 
[ şartlardan uzaklaştırmıştır. Bu halde tasarrufu yapan 

Hükümetin, bu tasarrufunun Meclislerce tasvibini bek-
I leyememesi gayet tabiîdir. 
ı BAŞKAN — Sayın Ergenekon, vaktiniz dolmuş-
I tur, lütfen bağlayınız efendim. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Sayın 
I Başkan, fevkalâde kısa bir şekilde ikmal edeceğim 
I efendim. Bu aradaki sataşmaları da lütfen hesabedi-
I niz. 
I BAŞKAN — Bağlayın efendim, çok rica ederim. 
I YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Değerli 
I arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne 

karar vereceği bilinemez; fakat verilecek karar, he-
I pimiz için muteber, hepimiz için riayeti mecburî ve 
I hürmete şayan bir karar olacaktır. Bu karar, şayet 
I 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin reddi ise, 
I bu takdirde yapılmış olan tasarruf, bu ret tarihinden 
I itibaren yürürlükten kalkacaktır. Bu takdirde, tayin 

edilen kişinin memur olma ve bu göreve atanabilme 
I vasıfları eksilmiş olacaktır, yani 657 sayılı Kanunun 
I 98 nci maddesi gereğince memuriyet sıfatı sona ere-
I çektir. Hükümetlerin bunu dikkate alması icabeder. 

I ' Şu noktayı ifade etek isterim ki, «TRT, taraflı-
I dır, tarafsızdır» iddiaları içinde, TRT'de sol yumruk 
I görürsünüz; buna karşı vatandaşın ne düşündüğünü 
I duyamazsınız. (C. H. P. sıralarından «Vatandaşa 
I başvur» sesleri) TRT'de kaçırılan ölüyü görürsünüz, 
I tahribedilen profesör odalarını göremezsiniz. Yağma 
I edilen üniversiteyi göremezsiniz. (A. P. sıralarından 
I «Bravo» sesleri, alkışlar.) TRT'de sefalet tabloları 

görürsünüz, TRT'de ümranı, Türkiye'deki kalkınma-
I yi, Türkiye'de atılan temeli göremezsiniz. Sadece se-
I falet mi var Türkiye'de değerli arkadaşlarım? 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Sen halka 
I anlat gel de... 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Türki-
| ye'de yapılan bir yatırım yok mu? 
I BAŞKAN —• Sayın Ergenekon, bağlayın efen-
I dim. 
I ZEKÂI ALTINAY (Zonguldak) — Sen gel de 
I halka anlat, halka. 
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YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Açılan 
bir fabrika yok mu Türkiye'de? (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ederim. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla)) — Elekt
rik bağlanan bir köy yok mu? Vatandaşın, bunları 
da görmek hakkı. Vatandaşın, atılan temeli de gör
mek hakkı. 

ZEKÂÎ ALTINAY (Zonguldak) — Halka anlat. 
Paçan sıkıyorsa, gel de halka anlat. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bir noktayı daha ilâve etmek 
isterim. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş
kan, dört dakika geçti. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, TRT'den bir meydan okumayı 
duyarsınız. Kime?.. Milleti, Hükümetine karşı; mil
leti, Parlamentosuna karşı, onun alacağı kararlara 
karşı tepkiye davet eder bir meyden okumayı du
yarsınız. Kimin ağzından? Bir memurun ağzından. 

BAŞKAN — Bağlayınız. 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, biz burada hukuku beklemek 
istiyoruz. Biz burada yasama meclislerinin haklarım 
savunmak istiyoruz. Biz burada kanunsuzluklara ma
hal vermek istemiyoruz, keyfî idareye mahal ver
mek istemiyoruz. Bir şahıs ' için çıkarılmış olan ka
nunun yaşamasını istemiyoruz. Tarafsız TRT isti
yoruz, dürüst TRT istiyoruz 

Saygılar sunarım. , (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına.. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkan, 

bana uyarı cezası verdiniz, savunma hakkı istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Birleşim sonunda... 
C.H.P. Grupu adına Sayın Hüdai Oral. (C.H.P. 

sıralarından alkışlar) 
C.H.P. GRUPU ADINA HÜDAl ORAL (De

nizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
11 Sayılı Kararname ile ilgili olarak, C.H.P. 

Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmeye çalı
şacağım. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı yazılı olarak 
hazırlamıştım ve yine belirli noktalarını metinden 
okuyacağım, ancak gruplar adına şu ana gelinceye 

kadar konuşan arkadaşlarımın, yasama, organını 
sanki bir yargı organı imişcesine, sanki kararname 
ile belirli mevkilere şahıs atayan bir yürütme organı 
görevi yapıyormuşcasına, bu kürsünün bir kural ta
sarruf yetkisini kullandığını unutarak, sanıyorum 
ki, tüm Anayasamızın 5 nci, 6 ncı, 7 nci ve 8 nci 
maddelerinde gösterilen yetkilere ve görevlere sahip-
mişcesine görüşmeler yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi yasama yet
kisine sahiptir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
da yürütme görevini yapar, yargı yetkisini de Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemeler kullanır. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, TRT ile ilgili ola
rak çıkarılmış kararnamelerin ve yetki kanunlarının 
durumunu tartışırken bunları bir yana iterek, ben
den evvel konuşan değerli arkadaşlarım, TRT Ge
nel Müdürünün kişiliğine kadar varan, en ağır ve 
çirkin itham ve isnatlarda bulundular. Sanki onları 
yargıladılar. Aslında TRT Genel Müdürünün kişili
ği burada yargılanamaz. TRT Genel Müdürünün ki
şiliğiyle ilgili olarak, Anayasanın 121 nci maddesi 
gereğince tarafsızlığından şikâyetiniz varsa, 359 Sa
yılı TRT Kanununun 9 ncu maddesi gereğince, Cum
hurbaşkanı tarafından seçilen, (eğer ağır bir hizmet 
kusuru işlemişse) 4 üniversite rektöründen ve Millî 
Güvenlik Kurulundan müteşekkil, TRT Seçim Ku
ruluna gidersiniz. (C.H.P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve şiddetli alkışlar) 

Siz mahkeme misiniz? Siz hâkim misiniz? Kimi 
yargılıyorsunuz? Sizi yargılarlar, siz kimseyi yargı
layamazsınız. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

RASİM CİNİSLl (Erzurum) — O söz 27 Mayıs 
öncesinde kaldı. 

HÜDAl ORAL (Devamla) — Burada TRT Ge
nel Müdürünü yargılayanlar bilsinler ki, yargılana
caklardır, halk tarafından yargılanacaklardır, mah
keme tarafından yargılanacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Oral, yargı organları olarak 
halkı nasıl gösterebilirsiniz? Sayın Oral lütfen tashih 
edin sözünüzü efendim. 

HÜDAl ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Türk Halkının gerçek Türk mahkemeleri, 
Türkiye'deki mahkemeler Türk Milleti ve Türk 
halkı adına yargılama yetkisini kullanır, (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Esas yargılama halktadır, seçimledir, seçimden 
korkanlar, yargılamadan korkanlardır. (C^H.P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar, M.S.P. sıraların
dan gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 
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BAŞKAN — Sayın Oral çok rica edeceğim 
efendim. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, ne olmuş? Olan şey basit. 1589 sayılı Yetki 
Kanunu Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince çık
mış. Bugün yürürlükte mi? Hayır. 31/5/1974 tarihin
de de yürürlükten kalkmış. Çünkü, iki yıl için yetki 
vermiş ve bu Yetki Kanunu gereğince bugüne ka
dar çeşitli kararnameler çıkmış. Tam 10 tane kara-
name; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı kararnameler 
1970 yılından itibaren çıkmış. Bu 11 kararname 
içinden onuncu sırada olan, TRT Genel Müdürlü
ğünü istisnaî memuriyetler içine alan objektif bir 
kararnamenin reddi için bugün buraya, bütün diğer 
kararnameler bir yana itilerek buraya getirilmiş. 
Yani 1970 yılında çıkan kararnameler gelmiyor, 
ama 1974 yılında çıkan kararname bir yıl sonra hu
zurunuza geliyor. Bunu Anayasa Mahkemesine anla
tamazsınız. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Anayasa Mah
kemesi senin emrinde.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sayın Ecevit Hü
kümeti ne yapmış? Sayın Ecevit Hükümeti 13/2/1974 
tarihinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürü hakkında, Devlet Memurları Kanununun 
istisnaî memurlarla ilgili hükümlerinin uygulanacağı
na dair 11 sayılı kararnameyi çıkarmış. 

BAŞKAN — Sayın Toksan lütfen oturunuz 
efendim. 

VECDİ ÎLHAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
burası köy kahvesi mi? Otursun. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, istisnaî memuriyetler, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 59 ncu maddesinde gösteril
miştir. İstisnaî memuriyet ne? Biz bir kere bunu öğ
renelim. TRT Genel Müdürü, Anayasanın 121 nci 
maddesi gereğince bir Anayasa kuruluşunun genel 
müdürüdür. Şimdi burada 59 ncu maddeye göre ne 
yapılmış? Cumhurbaşkanlığı memurları istisnaî me
mur, - onbeş türlü bu - Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu memurlukları, Bakanlık basın ve halkla 
ilişkiler müşavirlikleri, dışişleri hukuk müşavirliği, 
devlet sanatçıları, valilikler, elçilikler, temsilcilikler, 
Yüksek Din Kurulu üyeliği, özel kalem büro me
murları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, müşa
viri, hukuk müşaviri, genel sekreter sekreteri, Baş
bakanlık ve bakanlık özel müşavirleri, Kamu İktisadî 
Teşekkülleri genel müdür ve yardımcıları istisnaî 
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memur. Şimdi, Sayın Ecevit Hükümeti kararnamey
le demiş ki, «Bu 59 ncu madde ve bundan evvel çı
kan kararnameler gereğince TRT Genel Müdürlüğü 
makamı da istisnaî memurluk olması gerekir» de
miş. Siz bunun, hangi hukukî gerekçeyle Yetki Kanu
nuna aykırıdır diye iptali cihetine gidebileceksiniz? 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Demek bakanlık müşavirleri, özel kalem büro me
murları, şoförlerine kadar istisnaî memur, TRT'nin 
Genel Müdürü istisnaî memur değil?.. Bunu Anaya
sa Mahkemesine anlatamazsınız... 

MUSTAFA ASRİ UNSUR (Yozgat) — Komü
nistleri affeden Taylan mı söz verdi sana? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HÜDAt ORAL (Devamla) — Sayın arkadaşım 

Ergenekon dediler ki, (kendisine saygı duyarım) «Sa
yın Ecevit'in çıkardığı bu kararname sübjektiftir». 
Hayır. 11 sayılı Kararname, TRT Genel Müdürlüğü 
makamına gelecek kişinin diğer memurlar gibi, istis
naî memurluklarla ilgili olarak, dahil olmasını iste
miş. Kimin memur olacağını biliyorlarmış da, ona 
göre hazırlanmışlar mışmış da... Böyle mışmışlarla ob
jektif tasarruf olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, sübjektif tasarruf yapmak 
yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir, Hükümete aittir. Hü
kümet istediğini atar, istediğini tayin eder, nakleder. 
Onun yargı denetimi ya idarî mahkemelerdir veya
hut da, eğer kural tasarrufla ilgili ise, Yetki Kanu
nuna aykırı olup olmaması bakımından, 64 ncü mad
de gereğince yasama organıdır; ama yasama organı 
da, eğer bu kararnameyi Anayasaya aykırı olarak 
iptal etmişse, eşitlik kurallarına aykırı hareket et
mişse, yine Anayasa Mahkemesi yasama organının 
bu tasarrufunu da iptal eder. Bilesiniz ki, buradan 
çıkacak olan tasarruf kararınız Anayasa Mahkeme
sinin denetimi altındadır. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, evvelâ şunu ifade edeyim. • 
Bugün, burada partilerüstü bir Hükümet var. Bu 

Hükümet, Parlâmentoda partilere dayalı değil. Sayın 
Başbakandan ve Bakandan şunu istirham ederdim: 
Siz, Parlâmentoya sevk edilmiş kanunlara sahip çık
madan, güvenoyu almadığınıza göre bekleyecektiniz; 
Parlâmentoya dayalı bir hükümet kurulmasını bekle
yecektiniz. Bu tasarıların sorumluluğunu nasıl üzeri
nize alabilirsiniz? (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 
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Değerli arkadaşlarım, beklemediler, bir iki tane
sinde «Hükümet yok» dediler, üçüncüsünde Hükü
met «Ben varım» dedi. Niçin?.. Niçin, 11 sayılı Ka
rarname için buradasınız da, ondan evvel gelen ka
nun hükmündeki kararnameler için Hükümet yoktu 
Sayın Bakan? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bunu ifade edişimin sebe
bi şu : \ 

Bugün Plan Komisyonu, Karma Komisyonla müş
terek çalışan Plan Komisyonu, Anayasaya aykırıdır. 
Siz, bana lütfeder söyleyebilir misiniz; bu Plan Ko
misyonu gibi bir komisyon, Anayasanın neresinde ve 
İçtüzüğün neresinde var? Bakınız, Kurucu Meclis zap
tını okuyorum; (Bunun için, buraya getirdikleri ra
por redde mahkûmdur, Anayasaya aykırıdır); bakı
nız ne diyor Kurucu Meclis; 94 ncü maddenin ikin
ci fıkrası : 

«Bu kanun, bu Karma Komisyonda Hükümet ço
ğunluğunun elde edilememesi ihtimal dahilinde gö
rüldüğünden, bu maddenin bu ihtimali önleyecek şe
kilde yeniden tedvini uygun görülmüştür». «Hükü
met çoğunluğu» deyiminden kastım, iktidar grupu 
veya iktidar grupları olduğu açıklanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, «İktidar grupu ve grupları 
olacaktır» diyor Kurucu Meclis, «Karma Komisyon, 
Plan Komisyonu böyle kurulacaktır» diyor. Aksine bir 
hüküm yok. Nasıl siz seçersiniz? Partilerin kendi ara
larında oranlarına göre bir komisyon seçmişsiniz, 
o komisyon da daha evvel Anayasaya uygun olarak 
kurulan Plan Komisyonunun yetkilerini, görevlerini 
gaspetmiş, şimdi de gelmiş karşımıza; «Ben onun 
reddini isterim» diyor. Ya bu bir yıl evvel konuşul
saydı ne olacaktı? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Aslında, 64 ncü 

maddeye göre, o kararname, çıktığı tarihte, neşredil-
diği tarihte Meclise gelip de süratle bir iki gün içinde 
konuşulur. Konuşulmuş olsaydı Plan Komisyonunda, 
o zamanki rapor ne olacaktı? İktidar grupuna men
sup olan partilerin olumlu raporuyle buraya gelecek
ti. Söyler misiniz, bu Plan Komisyonu ne yapar? Yet
ki tecavüzündedir. Yargılama yapar gibi Plan Ko
misyonunda TRT Genel Müdürünü yargılamakta 
fayda bulmuşlardır. Aslında mesele şudur : Aslında, 
bir seçim ihtimali karşısında TRT Genel Müdürüne, 
bundan evvelki seçimlerde olduğu gibi ithamda bulu
nacaklar ve onun kişiliğinde Cumhuriyet Halk Par
tisini ve Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerini kö-

tüleyecekler, «anarşist» diyecekler, «komünistlerin ha-
mîsi» diyecekler; sanırlar ki, oy alacaklar... Oy kay
bedeceksiniz ve çekeceksiniz, siz bu kafayla giderse
niz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 1973 seçimlerinden önce 
ben burada 85-100 kişiyle Parlamentoda bulunan 
bir arkadaşındım. «250 - 300 kişiyle geldik» diyerek, 
«sandıktan çıktık» edebiyatı yapanların şimdi acaba 
sandığın neresinde olduklarına bakıyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu Komisyonun raporu 
yoklukla maluldür ve keenlemyekundur. Bu rapor bu
rada görüşülemez, Anayasaya aykırıdır. Bu raporun 
gerekçesi, TRT Genel Müdürünün doğrudan doğruya 
kişiliğine uzanan bir tahkikat komisyonu, bir soruştur
ma komisyonu imiş gibi bütün gerekçe buna dayan
maktadır. (C. H. P. sıralarından «zaten amaçları bun
lar» sesleri.) Bu Parlamentoda soruşturma siyasî de
netim yolları vardır. TRT Genel Müdürünün kişiliğiy
le ve TRT'nin tarafsız olmadığı yolunda herhangi bir 
iddianız varsa, Hükümeti denetleyebilirsiniz. Buraya 
siyasî denetim organları olarak, o TRT Genel Müdü
rünü tayin eden kişiler de hükümetle ilgili olarak iste
diğiniz gibi denetim organları var; ama yargı organı 
olamazsınız; denetlersiniz, siyasî denetim yaparsınız; 
ama mahkeme değilsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün iddialar, TRT Genel 
Müdürü burada yokken kişiliğiyle hiç ilgilenmiyoruz; 
devamlı şahsına doğru hücumlar yapıldı. Yok kanlı 
hadiseler olmuş, yok ölenlerin cesetleri ekranda gös
terilmiş... Tabiî gösterilecek. Kim olursa olsun, bir 
Türk vatandaşı, hangi siyasî kanaate mensup olursa 
olsun, öldürüldüğü zaman, kaba kuvvetle öldürüldü
ğü zaman TRT ekranlarında gösterilecektir değerli 
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) ' 

Kıymetli arkadaşlarım, öldüren malum... (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, çok rica ede
rim, müdahale etmeyin. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Ben isterdim ki, öl
düren kimse, nereye aitse, hangi ocağa dahilse, hangi 
komandoya aitse gelsin, o da teşhir edilsin burada. 
Onu isterdim ben TRT'den. Noksan kaldı o teşhir. 
Biraz daha ileri gitmemiz gerekirdi. Yalnız öleni de
ğil, öldüreni de teşhir etmemiz lâzım burada. 

Değerli arkadaşlarım, size şunu ifade etmek isti
yorum : Ya biz yasama organıyız, demokratik hukuk 
devletinin gereklerini yerine getireceğiz; kişileri bir 
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yana bırakıp, kural tasarruflarla uğraşacağız ve oh- | 
jektif olacağız veyahut da bu şekilde kişilere girdiği
miz müddetçe, yasama organını bir kördüğüm içinden 
kurtarmamız mümkün değildir. J 

Değerli arkadaşlarım, yürütme organına müdaha
le edemezsiniz. Bakanlar Kuruluna «.Niçin TRT Ge- | 
neî Müdürlüğüne İsmail Cem tpekçi'yi getirdin» diye- j 
mezsiniz. Nasıl dersiniz? İsmail Cem İpekçi hakkın
da ağır hizmet kusuru varsa, TRT Seçim Kuruluna; 
eğer adî suçu varsa adlî mahkemelere, savcılara gider- I 
siniz şikâyet edersiniz. Ancak, onunla ilgili siyasî de
netim için gelir burada soru sorarsınız, araştırma is
tersiniz, bunları yapabilirsiniz. I 

Değerli arkadaşlarım, Parlamentonun «Millî Cep
he» adı verilen sağ kanadına mensup partilerin genel 
başkanları, genel sekreterleri ve üyeleri komisyonlar
da, basında konuşmalar yaparak TRT Genel Müdürü
nü ve onu atayan Cumhuriyet Halk Partisini ağır ve 
çirkin isnat ve ithamlara maruz bırakmaktadırlar. Bu 
ithamlar, Devleti anarşiye sürükleme iddiasından tu
tunuz da, anarşik eylemlerin hamisi, kışkırtıcısı olma- I 
ya kadar götürülmektedir. 1973 seçimlerinden önce I 
yapılanlar da bunlardan ayrıcalı değildir. I 

Özellikle bu ithamlar, belirli sağ yapıya sahip dış J 
ye iç yabancı ve yerli işbirlikçilerin çıkar hesaplarına I 
alet olan, ya da siyasal çıkarlarını bunda arayan ki
şi, ya da örgütler tarafından yapılmaktadır. Cumhu^ I 
riyet Halk Partisi 1973 seçimlerinde bunların hesabını I 
Türk halkına vermiş ve iktidara aday en güçlü parti 
Olarak Parlamentoda yerini almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Oral, bir dakikanız kalmıştır 
/ efendim. I 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş
kan, Sayın Ergenekon'a tam 4 dakika müsamahada I 
bulundunuz. I 

BAŞKAN — Bu da 4 dakikaya varır efendim. 
Çok rica ederim, ihtara başladık. I 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkanımın 
saate baktığına eminim efendim. 

BAŞKAN — Biz de tutuyoruz efendim. I 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Seçim yenilgisi

nin buruk acısını duyanlar, demokratik hukuk devleti 
ile bağdaşamayacak bu çağ dışı tutumlarının hesabı- I 
nı, kaçtıkları erken seçimlerde vermeye hazırlanma- { 
hdırlar. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hazırız, hazırız. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. I 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu ithamları ya
panlar, Anayasanın 121 nci maddesi gereklerini yeri
ne getiren TRT'nin tarafsız ve özgürce yurt sorunla
rını yansıttığı sesinderr ve ekranından korkmamalıdır
lar. 

TRT özgürlükçü demokratik rejimin güvencesidir. 
Sgyleyen değil, susan TRT'den çejdniniz. TRT özgür
lüğünden, özerkliğinden, yansızlığından çekinenler, 
bunları istemeyenler karanlık faşist rejim eğiliminde 
olanlardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Kamuoyunu serbestçe oluşturmak, TRT'nin Anayasa 
ile güvence altına alman görevidir. 

TRT, güçsüz hükümetlerin ve iktidarların gölge
sinde yeşeren, anarşik eylemlerin sorumlusu olamaz. 
Yasaların güvencesi altındaki özgür düşünceler anar
şi, yaratmaz. Anarşiyi, toplum sorunlarına eğilme
yen, meşruiyetini yitirmiş iktidarlar yaratır. 

Demokratik rejimin en büyük gücü, Anayasanın 
öngördüğü bilim ve sanat özgürlüğünün; düşünce, 
haberleşme ve basın özgürlüğünün; radyo ve televiz
yon mikrofon ve ekranlarına yansımasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, TRT'nin halkla bütünleşme
sinden, egemen çevrelerin baskısına özgürce ve yan
sızca karşı koymasından, halkın ekonomik ve siya
sal özgürlüğe kavuşması için verdiği hakça ve özgürce* 
uğraşıdan, halkın sorunlarını televizyon ekranına ge
tirmesinden, halk düşmanlarının televizyon ekranına 
yansıyan gerçek yüzlerini teşhir etmesinden, açlık ve 
sefalet-içinde inleyen yoksul köylünün ve işçinin, ta
banları parçalanmış, dudakları patlamış bu ülke ve va
tan çocuklarının nasıl sömürüldüğünü televizyon ek
ranına yansıtmasından şikâyetçi olanlar, bilerek ya da 
bilmeyerek demokratik hukuk devleti düşmanı, faşist 
eğilimlere hizmet etmekte olduklarını, bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, 
devlete ve servete kul olmayan, halkın egemenliğini 
savunan, demokratik ve lâik hukuk devletinin gereği
ni yerine getiren, faşistlerin kanlı ellerini, kirli yüz
lerini teşhir edebilen, siyasî demokrasinin ekonomik 
demokrasi ile özgürce güçlenerek; insanların insanca, 
hakça ve özgür bir düzende, insan onuruna yaraşır 
yaşama seviyesine ulaşmasını engelleyen iç ve dış 
çıkar çevrelerinin baskısından uzak, özgür düşünce ve 
görüşleri savunan ve ekranında yer veren, ülkedeki 
kültür düzeyini ve sanat zevkini çağın gereklerine uy
gun seviyeye yükseltmek için çalışan, toplum sorun
larını dile getiren, halkın siyasete ağırlığını koyması
na yardımcı olan ve TRT'yi imtiyazlılar, soylular de
mokrasisinin aracı haline getirmek isteyenlerin oyu-



M. Meclisi B : 36 6 . 2 . 1975 O : 1 

nuna gelmeyen, halklaşan, Anayasanın öngördüğü 
yansız, halkla bütünleşmiş bir TRT'den yanadır Cum
huriyet Halk Partisi. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen bağlayın efendim. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — TRT, vatan cep

helerinin ve milliyetçi cephelerin kol gezdiği, partizan 
bir kurum olmayacaktır. Bugünkü tutumuyle TRT, 
Anayasa ve yasaların güvencesi altında, görevini yan
sızca sürdürmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu, artık Türk toplumunun malı olmuştur. Dün
ya radyo ve televizyonları arasında en büyük aşamayı 
gösteren TRT'yi yürekten, içten kutluyoruz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bugün haksız yasalarla kurumları ve kişileri mah
kum etmek isteyenler, önümüzdeki günlerde tecelli 
edecek halk iradesinin şaşmaz hükmünden kendile
rini kurtaramayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım,.. 
BAŞKAN — Sayııf Oral... 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Anayasaya aykırı 

olan bu Komisyon raporunun reddi gerekir. Bu Par
lamento, bir genel müdürü yargılama mercii değildir. 
Bu Parlamento, Türk milleti adına yasama tasarrufu 
yapan, kanun yapan Parlamentodur. (C. H. P. sırala

cından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu Parlamentoda, 
Türk milletini temsilde gücünü yitirmiş olan insanla
rın devamlı olarak Parlmaentoyu işgal eden konuşma
larına, bundan böyleki seçimlerde artık sahne olma-

... yacak, gerçekten Türk milliyetçiliğinin, Türk halkına 
eğilmenin bütün sorunlarını Parlamentonun kürsüsü
ne getirecektir. 

Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi adına, saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oral. 
Şahısları adına Sayın Fahri Özçelik, buyurun efen

dim. 
FAHRÎ ÖZÇELÎK (Antalya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; sözlerime, Yüce Meclisin sayın üye
lerini selâmlayarak başlarken; sanki memleketin baş
ka sorunu yokmuş gibi, her şeyi bırakıp, 11 sayılı Ka
rarnameyi müzakereye zorlayanları kınamak isteğimi 
belirtmeden geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, neler yapıyoruz biz? Biz, biz
ler için değil, halk için geldik buraya. Siyasal çıkar
larımız için değil, halkımızın sosyal huzurunu sağla
mak, ekonomik gücünü artırmak, kısaca onu insanca 
yaşayacağı bir düzene kavuşturmada yardımcı olmak 
için geldik buraya. Bıraktık Türk Devletinin kısa sü

rede kazandığı kişiliği yıkmak isteyenlerle mücadele
yi; bıraktık köylünün, işçinin tükenmeyen derdine de
va olmayı; bıraktık yüzbinlerin umutla bağlandığı 12 
sayılı Kararnamenin hakça müzakeresini, dağlarda bir 
polis gibi çalışan ormancıların, dairelerde büyük so
rumluluk yüklenen müdür yardımcılarının, teknik ele
manların yan ödeme bekleyişini; geçmiş haklarını 
alamamış, tavanı delememiş öğretmenin, yüksek öğ
renim yapmış öğretmenin, memurun, emeklemeden 
emekliye zorlanan görevlinin kısaca zavallı memu
run sızlanışını; sarılmışız 11 sayılı Kararnameye. Ni
ye? Bazılarına göre korkulu rüyalarının sebebi TRT 
ve onun Genel Müdürü Cem var diye, dün çok verdi 
ama bugün vermedi diye; dün sereserpe kullandım, 
ama bugün kullanamıyorum TRT'yi diye; dün Süley
man sömürür, dün Turan sömürür, dün Ali sömü
rür, Veli sömürür, Fatma sömürür, Ayşe sömürür di
ye Vatan Cephesi adına bağırttığı, bugün sözde milli
yetçi cephenin borazanlığını yapmadı diye; dünün 
çıkar çarkları yerine bugün gerçeği yansıttı diye. 

Sayın milletvekilleri, ne yapıyor TRT? Bana göre 
halkın beklediğini, halkın dediğini yapıyor. TRT ob
jektifini büyük ölçüde salondan, sırça köşklerden, sır
ma saçlı, altın yaşmaklı kızların dolaştığı hayal çeş
melerinden çekti... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Şiir 
saati, şiir. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Küfür saati de
ğil, elbet. 

...Anadolu gerçeğine yöneldi. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Gülüp eğlenen sefahat âlem
leri dururken, çağımızla bağdaşmayan sefalet âlem
lerine de daldı... 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Yamyamların 
çırıl çıplak resimlerini de gösterdi. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Köyün, köylü
nün, işçinin, memurun çilesini çirkin politikacı gör
mezken veya görmemezlikten gelirken sıcak odasının 
içine getirdi, görüp öğrenesin, derde deva bulsun di
ye. Ama ne yazık ki, takdir değil, tekdir topladı siz
lerden. 

Sayın milletvekilleri, korku nedir? Artık yalanlar 
kulakta kalmıyor. Televizyon ekranında her şey göz
ler önüne seriliyor. Dünün müreffeh Türkiye'sinin 
kahramanlarını, nimet dağıtanları paylarını alanlarla, 
Devletin külfetini sırtında taşıyanları görüyor tele
vizyonda halk. Halk ekranda akla karayı görüyor, tek 
yönlü değil, çok yönlü olayları ile açık oturumları 
ile, Meclisi ile Senatosu ile partisi ile lideri ile her 
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şeyi ekranda olduğu gibi görüyor ve yargıyı halk 
kendi veriyor. 

İşte büyük korku buradan doğuyor, halkın yar
gısından doğuyor. Sahte görüntünün, gerçeğe dönüşü 
korkusu bu. Gerçeğe alışmayanlar için radyoda ger
çek sözün, televizyonda gerçek görüntünün korkusu 
bu. Ama korkunun ecele faydası yok.. Korkan sal
dırır, saldırdıkça yorulur, durulur ve biter. Tekno
loji ilerledikçe, dünya değiştikçe elbette TRT de ken
dini yenileyecek; ama, bu yenileşmeyi içine sindire
meyenlerin kursağında TRT bir,taş lokması gibi ka
lacak. Cem gidecek ama Cem'ler gelecek arkadan. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Köylüden, 
işçiden, esnaftan, memurdan, sağduyulu aydından şi
kâyet duymadığım için, ben TRT'den şikâyetin halk
tan değil, siyasal çıkar çevrelerinin temsilcilerinden 
geldiğine inanıyorum ve tüm TRT mensuplarına, tem
sil ettiğim halk adına başarılar diliyor, saygılar su
nuyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Sayın Enver Akova, buyurun efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

11 sayılı Kararname üzerinde; bir vatandaş ola
rak, bir milletvekili olarak, önce TRT Kurumunu 
yöneten, başında bulunan İsmail Cem İpekçi hakkın
da esas görüşlerimi arz etmeden önce, vesikaları ko
nuşturmak ve bu Kararnamenin neden reddedilmesi 
gerektiğini arz etmek istiyorum. 

İsmail Cem İpekçi şu anda yoktur. Fakat belirli 
bir süre içinde olayları vesikalarla izah ettikten son
ra, tahmin ediyorum, İsmail Cem'in ne olduğunu 
ve ne yapmak istediğini anlamak daha iyi olacaktır. 

Bu Kurum; ne Arap dünyasının yaptığını, ne Av
rupa radyo ve televizyonlarında görülen gerçekler 
tamamen bırakılarak, Türk milletinin varlığını kemir
mek için, milliyetçilik esaslarını söndürmek için bir 
yuva haline getirilmiştir. Çok yakın bir tarihte tele
vizyon ekranlarında, birinci vesika olarak; Elka Som-
mer'in «Beyaz Kelebekler» i yer alıyor. Bu «Be
yaz Kelebeklerde, eksi ve artı kutup dediğimiz iki in
san birleştiriliyor, nokta, nokta, nokta meçhul bir 
varlık, insan dünyaya geliyor; yani televizyonun ifa
desiyle piç dünyaya geliyor. Ve anons yapılıyor» bu 
anons neticesinde «Küçük çocukların seyretmemeleri 
rica olunur» deniyor. 

Çok yakın bir zamanda, 1974 yılının sonlarında 
Çetin Altan'ın; (Şahsını konuşmayacağım) «Çember

ler kırıldı.» kitabı televizyon ekranlarına getiriliyor. 
Önce bir ev sahnesi gösteriliyor, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunda, Türk milletine bir ev sahne 
olarak gösteriliyor; anne var, baba var, kızkardeş 
var, erkek kardeş var. Önce erkek kardeşin iş bula
mayışından bahsediliyor, babanın kumarhanelerde, 
surda burda vakit geçirmesinden bahsediliyor. Bir 
dumanlı hava meydana getiriliyor. Gemide yine ay
nı baba, aynı anne, aynı kızkardeş, aynı erkek kar
deş - Çok affedersiniz - erkek kardeş anne ile flört 
ettiriliyor ve daha sonra baba, kız kardeşle flört et
tiriliyor. Bu manzara, Müslüman Türk milletine 
radyo - televizyon ekranlarında seyrettiriliyor. (A. P. 
sıralarından «Kahrolsunlar» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, devlet arşivlerinden alın
mıştır; fakat bunu yayanların, bu sesi verenlerin 
isimlerini zapta geçmek için veremeyeceğim. Bakınız 
ne diyor : 

«Farklı görüş, seçme hürriyeti, sınıf adına redde
dilirse komünizm, devlet adına reddedilirse faşizm, 
ırk adına reddedilirse nazizm denen aşırı akımlar 
meydana gemektedir.» 

Şüphe yok ki, TRT, aşırı solun yani komünizmin 
sesi haline gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; yine bir vesika vermek 
istiyorum. Bu, milletin sesidir. Kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, Ana Vatandan, Yavru Vatana ayak 
bastığı bir zamanda Mübarek Mirae gecesi geldi. Mi
raç gecesinde televizyon ekranlarında naklen Maltepe 
Camiinden Mevlid-i Şerif verildi. Hepimiz gurur 
duyduk. O güzel hafızlarımız, o imam kardeşlerimiz, 
televizyon ekranlarında Müslüman Türk Milletine 
gösteriliyor. Fakat, dinî bayramlarda, millî bayram
larda, mübarek gecelerde birkaç tane mevlithan Fa
tih Camiine, Beyazit Camiine hapsettirilmek sure
tiyle 3 - 4 hafızın sesi banda alınıyor ve Miraç ge
cesi, Mevlit gecesi, yani Hazreti Muhammed'in doğ
duğu gece, sadece bunlarla bu geceler tesit ediliyor. 
Diğer taraftan, komünizm dünyasının, diğer taraf
tan Türk Milletinin haysiyetiyle, şerefiyle hiç bir il
gisi olmayan kişilerin hayatı üç grup halinde televiz
yonlarda gösterilmektedir. İsmail Cem'in TRT Ku
rumundaki yönetimi bu mudur muhterem Halk Par
tililer, bunu mu savunacaksınız? Türk Milletinin sesi 
bu şekilde mi gösterilecektir? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hırslanma, 
bu kadar hırslanma günah olur. 

BAŞKAN — Sayın Akova, lütfen cümlenizi bağ
layınız. 
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ENVER AKOVA (Devamla) ^ - Muhterem ar
kadaşlarım; TRT, kanun zorbaları ve rejim düşman
ları için yuva olmuştur. Tarihimiz, TRT'yi, Türk 
Milletini arkadan vuran, şu belirli zaman içinde bir 
kurum olarak tanıyacaktır ve tanıtmaya devam ede
cektir. 

Şimdi şunu söylemek istiyorum : 
Sekiz aylık bir süre içinde kardeşi kardeşe düş

man etmek için fakirliği ekranlara getiren, sefaleti 
ekranlara getiren, pamuk işçisiyle sahibini ekranlara 
getiren, toprak işgallerini ekranlara getiren, sınıf bö
lücülüğünü meydana getiren TRT'yi nasıl savunu
yorsunuz muhterem arkadaşlarım, buna cevap vere
bilir misiniz? 

SELÇUK. ER VERDİ (Erzurum) — Pamuk ağa
larını rahatsız ettin. 

BAŞKAN — Sayın Akova, lütfen bağlayın efen
dim, vaktiniz dolmuştur. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Sayın Başkanım 
müsaade ederseniz şimdi ben cevap veriyorum : -

Evet, bu kararname ile İsmail Cem İpekçi'ler gi
decek, milliyetçi fatih İsmail Cem İpekçi 'ler gelecek
tir. Bunun için geldik, bunun için oy vereceğiz. (A. P. 

sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akova, lütfen bağlayınız efen
dim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Muhterem milletvekilleri; Benim dilimi, ırkımı, 
dinimi ve tarihimi aynen söyleyecek,' ırkımın sesi 
olan Türklüğümü, tarihte ve mazide ecdadımın sahip 
olduğu imanı bahşedecek, dinimizin tertemiz ve ber
raklığını Devlet radyosundan, bana, sana ve mille
time duyuracak bir TRT istiyoruz. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova, 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

II. YOKLAMA (Devam) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündem konusu kanun tasarısının tümünün oyla
ması sırasında ekseriyetin bulunmadığı kanısında ol
duğumuzdan, ad -okunmak suretiyle yoklama istiyo
ruz. 

Saygılarımızla. 

İstanbul Erzurum 
Necdet Uğur Selçuk Erverdi 

Sivas Denizli 
Ahmet Durakoğlu Hüdaî Oral 

İstanbul . Erzincan 
Ali Topuz Nurettin Karsu 

İstanbul Adana 
Ali Nejat Ölçen Erol Çevikçe 

Adana Balıkesir 
İlter Çubukçu Orhan Üretmen 

YASİN HATİPOĞLU (Çorum) — Muhterem 
Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum müsaade 
buyurursanız : Şu Önergelerde iyi niyetin olmadığı 
çok açık ve bellidir. Bir istirhamım var, İçtüzüğün 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrası gayet açıktır, esas 
olan düğmelere basmak suretiyle yoklamadır. Zati-
aliniz aksini takdir buyurursanız o takdirde ad oku
mak suretiyle yoklama yapılır. Lütfen takdirinizi 

kullanın. Bu Meclis bu kadar beklemesin, bir an ön
ce bitsin. 

BAŞKAN — Kendi takdirimizi belirtmeden sizin 
bu şekilde mütâlâa yürütmenize lüzum yoktur. Şu 
hale göre herhangi bir şüpheye meydan vermemek 
üzere yeniden ad okunarak yoklama yapacağım efen
dim. 

Buyurun başlayın efendim, yalnız yüksek sesle 
«Burada» diye söylerseniz, işimizi kolaylaştırmış 
olursunuz, çok rica edeceğim. 

(Ad okunarak yoklamaya başlandı). 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üye var mı 
efendim?.. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yanlışlık 
oluyor, onun için gelmeyenler tekrar okunsun efen
dim. 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayanların isimle
rini tekrar okutuyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı). 
HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Sayın 

Başkan, yoklama isteyen önerge sahipleri burada 
tam olarak bulunmadıklarından, bunun tespitini rica 
ediyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
«Buradayım» diyenler dışarı çıkıyorlar. Bir arkada-
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şmız uçakla gitti, onu da söylemiyoruz. O zaman ye
ni baştan yoklama yapın. (A. P. sıralarından «Bu ne 
biçim mantık?»' sesleri). 

Sizin mantığınız... 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendim. 

(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
say ılı. Kanuni a eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/52) (S. 
Sayısı: 113) (Devam) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınsza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

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 

tasarısı. 

Madde 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14800 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan, 13 . 2 . 1974 tarihlî ve 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname reddedilerek 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin sıralarını okuyorum: Sayın Hasan Yıl
dırım, Sayın Reşit Ülker, Sayın Feyzullah Değerli. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Kanunun tümü üzerindeki görüşleri dinledik. Bo-

zatlı raporunun 1 nci maddesi, konunun belkemiğini 
teşkil ettiği için madde üzerinde şahsî görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne demek 
«Bozatlı raporu?» Komisyon raporudur o. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bozatlı rapo
ru, müsaade edin, öyle telâkki ediyorum. 

Ecevit Hükümeti, 657 ve 1327 sayılı kanunlar ve 
1589 sayılı Yetki Kanununa göre TRT Genel Mü
dürünün tayinini yapmıştır. TRT Genel Müdürünün 
atandığı 13 . 2 . 1974 tarihinden bu yana görevini 
büyük bir titizlik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak 
yaptığını Mısır'daki sağır sultan dahi duyup takdir 
ettiği halde, cepheciler büyük bir hazımsızlıktan ken
dilerini kurtarmış değillerdir. --,. 

Bütçe - Plan Komisyonu, tayin ile ilgili kanun 
hükmündeki 11 sayılı Kararnameyi iptal etmiştir. 
Bütçe - Plan Komisyonunun kuruluş tarzı Anayasa
nın 94 ncü maddesine aykırıdır. Anayasaya aykırı 
kurulan komisyonun getirdiği rapor hukukî daya
naktan tamamen yoksundur. Bu bakımdan görüşme 
konusu yapılamaz. Yapılır, karar verilirse Anayasa
ya aykırı ve.iptal konusu olur. İşin hukukî yönü bu
dur değerli milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlar, Plan Komisyonunun raporu, 
keyfilik ve sorumsuzluğun açık örneğidir. Siyasal ta
rihimizde... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hakkaniye
tin. 
" HASAN YILDIRIM (Devamla) — O sizin şahsî 
görüşünüzdür. 

Siyasal tarihimizde acı hatıraları olan Ahmet 
Hamdi Sancar'ın tahkikat komisyonu gibi ismail 
Cem'i yargılamış, kişiliğini eleştirerek iptal konusu 
etmiştir. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Ne alâkası var? 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Alâkası var 

efendim, yakın tarihimiz bunu göstermiştir. 

Bu gerekçeyi taşıyan ve siyasal tarihimizde «Bo
zatlı raporu» diye adlandırılacak olan bu rapor, siya
sal tarihimizin bir utanç belgesi olarak yer alacak
tır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN T - Sayın Yıldırım, çok rica ederim... 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Baş

kan, konuşmama müsaade etmiyorlar, her halde... 
BAŞKAN — Rahat konuşuyorsunuz efendim, 

rahat konuşuyorsunuz. 
Müdahale etmeyiniz efendim rica ediyorum. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Lütfen mü

dahale etmesinler efendim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, bu Meclisten utanç belgesi çıkmaz, geri alsın 
sözünü. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, «utanç belgesi» di
ye bir cümleniz var. «Utanç belgesi» ni izah eder mi
siniz efendim? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, 
şahsî kanaatim budur; bu rapora «Komisyon rapo
ru» demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kanadı... 
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BAŞKAN — Başka türlü konuşamazsınız efen
dim... * 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi kanadı Komisyonun karşısına çıkmıştır, 
rapor, komisyon raporu değil; rapor, Vahit Bozatlı' 
nın raporudur, tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen sözünüzü 
geri alın efendim, bu Komisyondan gelmiş bir rapor
dur, şahsî bir rapor değildir. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Şahsî kanaa
tim budur Sayın Başkan. Hiç kimseyi de itham etmi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, raporu ne şekilde 
kabul ettiğinizi sarih olarak söylemek mecburiyetin
desiniz. Bir komisyondan ,gelmiştir, başka türlü bir 
ad vermenize imkân yoktur. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Şahsî kanaa
tim budur, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O şekilde konuşamazsınız, şahsı ka-
naaatiniz bir kişiye izafe edilemez, aksi takdirde size 
söz vermeyeceğim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Baş
kan, bendeniz Komisyonu Anayasaya, hukuka aykırı 
görüyorum. 

BAŞKAN — Aykırı olarak geldiğini iddia edebi
lirsiniz fakat, başka sıfat veremezsiniz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Kuruluş tarzı 
bir defa Anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı bu
lunan bir komisyonun hazırlamış bulunduğu rapor... 

BAŞKAN — Aykırılığı tespit edilmiş değildir. Ri
ca ederim, her şeyi kendi hükmünüze göre vermeyin. 
Lütfen bunu tasrih edip komisyon raporu olarak ifa
de edin. 

HASAN YILDIRIM (Devamla)'— Peki, komis
yon raporu efendim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, utanmayan bir adamı bize dinletmeyin efendim. 

BAŞKAN — Ne münasebet efendim. Komisyon 
raporu olarak geçiyor efendim. Bundan evvelki söz
leri keenlemyekûn addediliyor. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Beyefendi 
suçluların telâşi içindesin. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi bağlayın efendim. 
Komisyon raporu üzerinde. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Komisyon ra
poru diye... 

İBRAHİM BEHRAN EKER (Balıkesir) — Tu, 
Allah belânı versin. 
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HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sizin hitap 
tarzınızla size hitabetmeye yetişme tarzım müsait de
ğildir. 

İsmail Cem ne yapmıştır da, cephecilerin tutarsız 
saldırılarına hedef olmuştur? Şimdi saldırılara 
hedef olan hareketleri kısaca arz edeyim. (Gürültü
ler.) 

Biliyorum ki, Meclisi siz mi idare ediyorsunuz, 
yoksa Sayın Başkan mı idare ediyor? 

Kıbrıs çıkarması sırasında sık sık, Başbakan Sa
yın Ecevit'ten söz etmiş, halkın kendisine millî kah
raman dendiğini naklettiği için, TRT saldırıya uğra
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım cümlenizi bağlayı
nız. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bütün dünya, 
aklıselim sahibi Türk kamuoyu bu vasıfları kendisi
ne yakıştırmıştır. Hal böyle iken köpürmenin mana
sı ne? Kin mi, haset mi, yoksa onun gibi olamama
nın ezikliği mi bu yola cephecileri sevkediyor? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım cümlenizi bağlayı
nız, vaktiniz epeyce doldu. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, mü
dahale ile konuşmamın yarısını kestiler. 

BAŞKAN — Edilen müdahale müddetini de çok 
geçtiniz efendim. Rica ederim... 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Başka bir hu
sus; «TRT Sayın Ecevit'tin Kıbrıs gezisine geniş yer 
vermişti» diyorlar. «Ecevit, niçin Kıbrıs'a gitti?» di
yorlar. Bütün parti liderleri Kıbrıs'a davet edildiler... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım çok rica ediyorum, 
cümlenizi bağlayın efendim, 10 dakika oldu. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Baş
kan kürsüye çıktığım zaman saatime baktığımda saat 
23'ü 6 geçiyordu. Saate baktım, öyle geçtim. Şimdi 
23'ü İS geçiyor, çok rica ederim. 

BAŞKAN — 10 dakikayı geçiyorsunuz efendim, 
cümlenizi bağlayın. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Beyefendi, lüt
fen müdahaleleri hesaba katın. 

BAŞKAN — 10 dakika oldu diyorum efendim. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sükûnetinizi 

lütfen muhafaza ediniz Sayın Başkan. Halinize tarihî 
kürsüde ben gülüyorum ben. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bağlayınız.. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir saniye 

efendim. 
Millet kürüsüsünden benim konuşmama taham

mül göstermiyorsunuz. (Gürültüler.) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Konuşmayı 

sizden öğrenmeyeceğiz Sayın Yılmaz. 
Sayın Ecevit kabul etti, cepheciler de daveti ka

bul edip gidebilirlerdi. Yollarını kesen mi vardı? 
Cepheciler gibi Rumlar da Sayın Ecevit'in gezisi

ne karşı çıktılar. Yoksa kendilerinden izin mi isten
meyi bekliyorlardı? 

Bu olamaz arkadaşlar. Ecevit'in gezisi bütün dün
ya televizyonlarında geniş yer almış ve lehimizde bü
yük yankı uyandırmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, çok rica ediyorum. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan, bir saniye. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile Sayın Ecevit'in te
levizyondaki resminin ne alâkası var efendim? (C. 
H. P. sıralarından «Var, var» sesleri.) 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, mü
saade edin sözümü bağlayayım. 

BAŞKAN — Bağlayın rica ederim, «bağlayın» 
diyoruz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bundan gurur 
duymamız her türlü siyasî düşüncelerin ötesinde ge
rekirken; biz kalkıyoruz bunu, Genel Müdürün tayi
nine dair kararnamenin iptali için sebep sayıyoruz. 
Bu acıdır, hazindir, demokratik rejimin işlerliği yö
nünden düşündürücüdür. 

Ben, Sayın Başkanın ihtarlarına uymak suretiyle 
sözlerimi kesiyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. Sayın Ül

ker, 5 dakikayı geçirmemenizi çok rica ediyorum. 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Önümüzdeki met
nin Anayasaya aykırı olarak getirildiği yolundaki 
Grup sözcümüzün görüşüne aynen katılıyorum ve 
bunu bir defa daha tekrar ediyorum; Anayasaya ay
kırı olarak getirilmiştir, gerek Plan Komisyonunun 
kuruluşu bakımından, gerekse Anayasanın 64 ncü 
maddesindeki Öncelikler bakımından. Yani bunun ko
nuşulması Anayasaya aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun niteliğindeki Ka
rarnamenin konusu, buraya çıkan her değerli sözcü
nün, «Biz TRT'de şahıslarla meşgul değiliz» demiş ol
malarına rağmen; tamamen, bir Tcanun yapılırken ob
jektif, devamlı ve diğer unsurları üzerinde durulması 
lâzım gelirken, bütün hatiplerin hepsi TRT'nin duru
mundan şikâyetçi oldular. Bu zabıtları okuyanlar ve 
bu zabıtları tetkik edenler kesin bir karara varacaklar-
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dır ki, öurada TRT yargılanmış ve mahkûm edilmeye 
çalışılmıştır. 

Peki, neden ve hangi noktaya dayanarak bu yargı 
yetkisinin burada kullanılamayacağını iddia ediyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi TRT' 
den, ondan evvel de radyodan şikâyet, demokrasi ta
rihimizin çok partili hayatının başından beri olagelen 
bir şeydir. Bunu en yakına aldığımız zaman, 1968 se
nesindeki TRT mücadelesini hatırlarız, 1969'da be
nim hatırladığım Sayın Seyfi Öztürk (O zaman ba
kan durumunda bulunuyorlardı.) «Bu TRT kanunu
nu çıkarmadan seçime gidilmez» diye ifade ediyor
lardı. 

12 Marttan sonra fırsat geçti, Anayasa değiştiril
di ve 359 sayılı TRT Kanununu da arzu ettikleri gi
bi değiştirdiler. Şimdi ortaya çıkan olay, bütün Ana
yasa değişikliğine, kendi arzularına göre 359 sayılı 
Kanunu yapmış olmalarına rağmen, kendilerinin bu 
Kanundan şikâyetçi oldukları keyfiyetidir. Yani bu 
Kanun da yetmemektedir, bu Kanuna rağmen, biz 
keyfî hareket etmek istiyoruz demektedirler. Şimdi 
bunun delilini ortaya koymaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker madde üzerinde konu
şalım efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Madde üzerinde 
konuşuyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, 359 sayılı TRT Kanunu 
değiştirilmiş şekliyle millî güvenliğin, kamu düzeni
nin veya Devletin dış, güvenliğinin gerekli kıldığı ve
ya devlet memuru olma niteliğini yitirdiği hallerde, 
Genel Müdür, gerekçesi açıkça gösterilerek Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle görevinden alınır. TRT' 
nin, Anayasanın ve bu kanunun öngördüğü esaslara 
aykırı yayın yaptığı (ki siz bunu söylüyorsunuz bu 
kürsüden) ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı (ki siz 
bunu söylüyorsunuz) veya Genel Müdürün göreviyle 
ilgili olarak ağır bir hizmet kusuru işlediği hallerde 
de, Başbakanın veya TBMM'nde grupu bulunan si
yasî partilerin (her halde gruplarınız var) birinin, ya
zılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu 
kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine Genel 
Müdür, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden 
ahnır. Demek ki.. 

BAŞKAN — Sayın Ülker vaktiniz dolmuştur, ona 
göre bağlayın efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tamam değil da
ha efendim. 

Değerli Başkanım, TRT Seçim Kurulu da ek mad
dede gösterilmektedir. TRT Seçim Kurulu; üniversi-
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te rektörleri arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek 
4 rektör ile, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterin
den kuruludur. Soruyorum arkadaşlar, TRT Kanu
nunda bu açık yol varken ve siyasî partilere bu yol 
tanınmışken, siz niye gitmediniz buna? Çünkü gide
mezsiniz, biliyorsunuz ki, haksızsınız ve bu organlar
da bu kanunun içinde yaptığınız muamele sonunda 
haksız çıkacaksınız, TRT'nin tarafsız olduğu meyda
na çıkacak. Gerçek budur arkadaşlar. Onun için siz 
kendi yaptığınız, kendi isteklerinize göre getirdiğiniz 
yasaları çiğneyerek bugün TRT'yi mahkûm etmek is
tiyorsunuz, bu bir gerçektir arkadaşlar. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN -r- Sayın Ülker lütfen bağlayınız. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkanım 

bir gerçeği de söylemek istiyorum: Bir Hükümet ki, 
O Hükümetin içinde bu Kararnameye imza koyan bir 
sayın arkadaşımız, çok saygı beslediğimiz arkadaşı
mız- ve arkadaşlarımız bu kürsüye çıkıyorlar ve ken
di imzalarını kabul etmiyorlar. Ahde vefa.. (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) Ahde vefa dinin kuralıdır, ah
lâkın kuralıdır, en basit bir kuraldır. Hiç olmazsa bu 
kürsüye çıkıp, oy kullanmamaları, konuşmamaları lâ
zım gelmez miydi? 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, kanunlardaki 
yollan, kendilerinin kanundaki yollan bir tarafa ata
rak, onları çiğneyerek, siyasî yollarla oy çoğunluğunu 
sağlamak suretiyle, bir seçimin evvelinde, 1969'da 
Seyfi Öztürk'ün söylediği, bugün de tatbik edilmek
tedir: «TRT, seçimde bizim elimizde olsun.» Eliniz
de olmayacak, çünkü TRT şimdi halkın elindedir ar
kadaşlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Cinisîi grup adına mı efendim? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Grup adına söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLÎ (Erzu

rum) — Sayın Başkan, sayın- milletvekilleri; İçtüzü
ğümüzün imkânlarından yararlanarak her fırsatı- de
ğerlendiren, değerli C. H. P.'li arkadaşlarımızın en
gelleme gayretlerine rağmen, bu saatte müzakeresini 
yaptığımız konunun istikameti değiştirilmek istenmek
tedir. Burada Yüce Heyetiniz yargı görevi yapıyor 
ithamı altında bırakılmıştır. Yanlıştır, Yüce Heyeti
niz yargı görevi yapmıyor. Yüce Heyetinizin müza
keresini yaptığı rapor Bozatlı raporu da değildir. Yü
ce Heyetinizin müzakeresini yaptığı rapor tahkikat ko

misyonunu hâlâ akıllarından çıkaramayan arkadaşla
rımıza bir yakıştırma olarak gayretle ortaya dökülmek 
istenmektedir. Yazıktır, yaraları kaşımayınız. Bir 
fayda görmediniz, bundan sonra da bir fayda uma-
mıyacaksınız, bulamıyacaksınız. (A. P., D. P. ve M. 
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yassıadalardan fayda umamadınız. Kurulmuş 
olan, «Yüce» diye ad verilen mahkemelerden fayda 
umamadınız. Ancak milletin hür iradesiyle bu sıralar
da oturan arkadaşlarınıza ithamkâr ifadelerde bulun
mayınız. Bu suretle kendinizi de reddetmiş oluyorsu
nuz. 

Burada müzakeresini yaptığımız şey, hatta TRT' 
nin tarafsızhğı konusu da değildir. Burada müzake
resini yaptığımız şey, «İsmail Cem İpekçi görevini 
doğru yaptı mı, iyi yürüttü mü, başarılı oldu mu?» 
sualine cevap teşkil etmiyor. Burada müzakeresini 
yaptığımız şey, Sayın Ecevit ve Hükümetinin Ana
yasanın 64 ncü maddesine istinaden kanun kuvvetin-

' de kararname çıkarma yetkisini kullanarak 16 Şu
bat 1974 tarih ve 14801 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan 7/7818 sayılı bir kararname söz konusudur. 
Bu da TRT Genel Müdürlüğüne tayin hususunu tan
zim eden bir kararnamedir. Bunu müzakere ediyoruz. 
Bunun hukukî eksikliklerini, noksanlıklarını ortaya 
koyduk, belgelerle ortaya koyduk, kanunların numa
ralarını vererek ortaya koyduk. Asıl Anayasaya aykırı 
olan şey budur. Bu kararnamenin yapılmış olması 
Anayasayı ihlâldir. 

DENİZ BÂYKAL (Antalya) — Anayasaya aykı
rılık iddiasının yeri burası değildir. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — «Keenlemyekûn» 
diye bir ifade kullanılacaksa yeri burasıdır beyefendi. 
Anayasaya aykırılık konusu Yüce Meclislerin huzu-
rurtda yapılır, şurada burada yapılmaz. Burada daha 
mesele müzakere edilirken, Anayasa Mahkemesine 
malzeme teşkil edecek maksatlı beyanlarla olmaz bu. 
(A. P., D. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar). 

Burada meseleyi, hukuk ölçüsünde Yüce Heyetin 
hür irâdesini isabetli şekilde kullanmasına imkân ve
rici tarzda yapmak lâzımdır, bunu müzakere ediyoruz. 
Zatı âlinizin de içinde bulunduğu Hükümetin çiğne
miş olduğu Anayasanın hakkını korumak, buradaki 
Milletvekillerinin hakkıdır; onun davasını yapıyoruz. 
(C. G. P., M. S. P„ A, P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar) 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Cepheler de var. 
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BAŞKAN'— Müdahale etmeyiniz efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Bu cephe milletin 

hür iradesinin seçmiş olduğu cephedir. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Vatan cephesin

de de öyle söylüyordunuz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, müdahale etmeyiniz 

efendim. 
Siz devam buyurun efendim. 
RASlM CİNİSLİ (Devamla) — Ondan evvel siz 

bir deneme yaptınız, o denemeleri siz çok iyi bilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bilen bilmeyene söylesin: 
Cenabı Haktan başka hiçbir kuvvet bizi hak bildiği
miz yoldan bir adım geri çeviremez. (D. P. sıraların
dan alkışlar) 

Ders almak lâzım geldiğini söylediğiniz şey, ders 
alınacak şey milletin iradesine saygı göstermektir. 
İstediğiniz şekilde tecelli ediyorsa millî irade var, bu
rada Yüce Heyetin almış olduğu karar keenlemyekûn 
olacak; bunu da siz ders almayı gerektiren bir husus 
olarak göreceksiniz.. Yanlış; bu, kendi nefsine bakan 
insanın gördüğü şeydir, yanlıştır; batılda ısrardır bu, 
yanlıştır. Millet iradesinin almış olduğu, bu Heyette 
alınacak karara itibar etmektir. Onu şimdiden ba§ka 
yerlere şikâyet etmek ders alınacak şey değildir. 

Tekrar arzediyorum; burada yaptığımız şey yargı 
görevi değildir. Burada, 64 ncü maddenin vermiş ol
duğu yetkiyi kullanmaktadır Yüce Parlamento. Oku
yorum yetkinin mahiyetini; Anayasanın verdiği hak
kı kullanan Yüce Heyetin hakkını nasıl kullanması 
gerektiğini Anayasa maddesinden okuyorum: «Yet
ki...» 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Cephe kitabı 
mı, cep kitabı mı o? 

BAŞKAN —Devam edin efendim, devam edin. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sizin zaman za

man buraya çıkıp Anayasa edebiyatı yaptığınız şey 
bu. 

«Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulan kararnameler (Meclise sunulmuş, ka
rarnameler gelmiş) Anayasanın ve yasama meclisleri 
içtüzüklerinin kanunların görüşülmesi için koyduğu 
kurallara göre (aynı kurallar takip ediliyor), ancak, 
komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun tasa
rı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür» di
yor. (C. H. P. sıralarından «Yanlış okuyorsun» ses
leri...) 

«Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayınlandıkla
rı gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürür
lük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterile

bilir. Kararnameler Resmî Gazetede yayınlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.» 

Hasılı, huzurunuzda şu ifadeyi tam olarak bula
madım; yalnız gerçek şu: Bu kararla... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bulamazsınız ki.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sıranıza otur-

sanız da arasanız iyi olur. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Müsaade buyu
run beyefendi... 

BAŞKAN —Sayın Cinisli cevap vermeyin efen
dim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Müsaade buyu
run, siz bilmiyorsanız arz edeyim; kabul buyurursu-
sunuz. 

Bu kararnameleri denetleme, bu kararnameleri 
kabul veya ret Yüce Heyetin hakkı mıdır, değil mi
dir? Anayasaya aykırı olarak getirdiğiniz şeyi kabul 
etmek zorunda değildir Yüce Heyet. Getirilen karar
namelerin 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Anayasaya uygun 
olarak. 

BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale etmeyin 
efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Teşekkür ederim 
yardımınız için. (Gürültüler) 

Müsaade buyurur musunuz efendim? 
«Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bö

lümünde yer alan temel hak ve hürriyetler ile dör
düncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler 
kanun hükmündeki kararnamelerle düzenlenemez. 
Anayasa Mahkemesi..» 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Evet evet, de
vam et uyumaya. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, okumaya mecbur de
ğilsiniz efendim; lütfen fikrinizi beyan edin. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, merak buyurmayınız. Doğru, bu kadar çeşitli 
seslerin karşısında her halde bu kadar tedirginliği, 
şaşkınlığı hoş görürsünüz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Söylemişlerdir, doğrudur; yine o bahsettik
leri, Yassıada'da söylenmiş meşhur sözdür; Cumhu
riyet Halk Partisinin iktidarından çok, muhalefetin
den memleket zarar görmüştür; bu doğrudur. (C. H. 
P. sıralarından «İnsaf et, insaf» sesleri gürültüler) 

Beyefendiler, özetle söylemek istediğim şey şu
dur: Bir adım geriye götüremezsiniz bizi. İnandığımız 
yolda, doğru yolda, Ker zaman karşınızda olacağız, 
hiç şüpheniz olmasın bundan. 
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Meclis, hükümetlere vermiş olduğu istisnaî yetki
yi denetlemek görevi ile görevlidir, işte Meclis bu 
görevini yapmaktadır, istisnaî olarak, şartlarını daha 
önceki birinci konuşmamda ifade ettiğim gibi.. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar, «Bir Anayasa daha geldi» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfen cevap vermeyi
niz efendim. 

RASİM CÎNÎSLl (Devamla) — Daha önceki ko
nuşmamda söylediğim gibi, kapsamı ve süresi belli 
olan istisnaî yetkiyi.. (C. H. P. sıralarından «Zamanı 
doldu» sesleri) 

BAŞKAN — 20 dakika efendim, grup namına ko
nuşuyor. 

RASİM CİNlSLÎ (Devamla) — istisnaî yetkiyi, 
Hükümete vermiş olduğu yetkiyi denetleme, Yüce 
Meclisin hakkıdır, işte bu hakkı kullanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli 10 dakikanız dolmuş
tur efendim, cümlenizi bağlayın. (C. H. P. sıraların
dan «20 dakika diyordunuz» sesleri) 

Haklısınız, haklısınız efendim. 
' RASİM ClNtSLt (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkan. 
Şimdi de, çok merak buyurduğunuz, değerli arka

daşlarımın yardımıyle da, zatıâlinize ve sizlere, Ana
yasa hükmünü okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli... 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Amerika'yı keş

fettiniz. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Teşekkür ederim 

beyefendi, o keşif size ait olsun. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli lütfen bağlayınız efen
dim. 

RASİM CİNİSLÎ (Devamla) — «Türkiye Büyük 
Millet Meclisince reddedilen kararnameler, bu kara
rın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar.» demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi her 
kararnameyi kabul zorunda değildir. Reddederse o 
kararnameyi, kararnameler bu kararın Resmî Gazete
de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkarlar. Anla
tabildim mi Sayın Cumhuriyet Halk Partili? (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, Sayın Cinisli... 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Cumhuriyet Halk 

Partili değerli ve ısrarlı arkadaşlarım, bu hükmü hu
zurunuzda okuyarak, anlattığımı zannederek, umut 
ederek huzurunuzdan saygılarımla ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 

Sayın Oğuz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına, buyurunuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatlerinde, bu elektrikli hava 
içinde birkaç dakikalık zaman için huzurunuzu işgal 
edeceğim için cidden Yüce Parlamentoya özürlerimi 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hukuk açısından bir me
sele tartışıldığı zaman, hatipler burada kendilerinden 
yana olan hukukun üstünlüğünü savunurlar; ama hu
kukun bir yanını bırakmak suretiyle Anayasa ilkele
rine ve mevcut yasalara aykırı hareket etmiş olur
lar. 

Bugün Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk dev
leti ile idare edilen bütün ülkelerde her şeyi, Anayasa 
açısından ve Anayasaya aykırı olmayan yasalar açısın
dan mütalaa etmek icap eder. Bir kısım hatip arkadaş
larım, Bütçe Plan Komisyonunun kuruluş tarzının 
Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmek suretiyle gö
rüş savundular. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 94 ncü mad
desi iktidar gruplarından bahseder. Sayın C. H. P. 
sözcüleri 94 ncü maddeyi ileri sürdükleri zaman, 83 
ve müteakip maddeleri unutmuş olabilirler. 83 ve mü
teakip maddeler, partilerin kuvvet oranlarından bah
seder. Bugün Meclis Başkanlık Divanı, bugün komis
yonların durumu partilerin kuvvet oranlarına göre 
tespit edilir ve ona göre komisyonlar kurulur. 

Bütçe Komisyonunun Anayasaya aykırı olduğu
nu iddia eden bir görüş geçici bütçenin Komisyonda 
görüşülmesini ileri sürmemesi icap eden bir görüştür. 
Ama muhterem Halk Partili arkadaşlarım, geçici büt
çenin Komisyonda konuşulacağını müteaddit defalar 
savunmuşlardır. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Hayır, onu 
ileri süren yok. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, meseleyi politik hislerden ari olarak, her 
türlü ard fikirlerden ari olarak mütalâa etmek icap 
eder. Bunu savunan arkadaşlar, Anayasaya inanmak 
suretiyle, hukuk devleti ilkelerine inanmak suretiyle 
savunmalarını yapmamışlardır. 

11 sayılı Kararname Anayasaya aykırıdır. Ana
yasanın 64 ncü maddesi, yasama meclislerine geniş 
olarak yetki vermiştir. Yasama meclisleri istediği ka
nunu çıkartabilir, istediği kanunu meriyetten kaldıra
bilir, icabında kararnameleri de meriyetten kalıdırabi-
lir. Türkiye'de erkler arasındaki kuvvetler ayrılığı sis-
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temini kabul etmek icap eder. Bugün yürütme erki 
mevcuttur, bugün yasama erki mevcuttur, bugün yar
gı erki mevcuttur. Yasama Anayasa muvacehesinde 
tanınan görev ve yetki mevcuttur, yargıya tanınan gö
rev ve yetki mevcuttur, yürütmeye tanınan görev ve 
yetki mevcuttur. Bu bakımdan, tsmail Cem İpekçi'nin 
tayini ile ilgili kararname, objektif hukuka, kamu hu
kukuna, Anayasa ilkelerine ve mevcut yasalara ta
mamen aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada Anayasada 
yer alan bir görüşü savunuyoruz. îsmail Cem'in şah
siyle, lehiyle, aleyhiyle herhangi bir ilgi ve münase
betimiz yoktur. Mademki bir hukuk devletinde otu
ruyoruz, mademki bir hukuk devletinin prensipleri
ni savunuyoruz, şu halde hukuk devleti ilkeleri içeri
sinde mütalâa edilmesi gereken prensipleri savun
mamız gerekir. Hayatında tek bir gün bir memuri
yet yapmamış bir insanın, tayin kararnamesinin, na
sıl Anayasa açısından, Anayasaya uygunluğunu sa
vunuyorsunuz? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Vali tayin edili
yor, vali için nasıl oluyor? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Celâl Bayar 
bile okula gitmemiş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, karşı
lıklı konuşmayın. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — 11 sayılı Kararna
me, Devlet Memurları kanunlariyle ilgili olarak Mec
lisin kabul ettiği yetki kanunun amaç ve ilkelerine 
aykırıdır. 

YÜKSEL ÇAKMUR (izmir) — Sen Mardin'de 
anlatabilir misin bunları? 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Evet evet. Beyefen
di istirham ediyorum!.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, Sayın Oğuz 
çok rica ediyorum. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Hukukî olarak, sos
yal açıdan, gelin burada müdafaa edin, müdahale et
meyin lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen karşılıklı konuş
mayın efendim.. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — TRT, Yetki Kanu
nunun kapsamı dışında olduğu halde, 11 sayılı Ka*-
rarname tamamiyle yetki dışı bırakılmıştır. 11 sayılı 
Kararname, belli şahsın özel durumu nazarı itibara 
alınarak, belli kişi için çıkarılmıştır. Keyfî ve kişisel 
amaç güden bir tasarruftur, 

Cumhuriyetçi Güven Partisi bu kararnamenin 
Anayasaya ve yetki kanununa aykırı olduğunu, Kıb
rıs harekâtından çok önce verdiğimiz önerge ile, bü
tün gerekçeleriyle ortaya koymuştur. Yasama yetkisi 
meclislerindir, yürütme yetkisi Hükümetindir. Yasa
ma yetkisiyle yürütme yetkisinin birbirine müdahale 
etmesine hukuken imkân ve ihtimal yoktur. Hükü
metin çıkardığı kararnameyi onaylamak ve onayla
mamak hususunda Meclisin yetkisi mutlaktır, sınır
sızdır; yasama yetkisi konusudur. Hükümetin karar
lan, Hükümetin tasarrufu, Hükümetin sevk ettiği ta
sarılar Meclisi bağlamaz. 

TRT'yi, yıkıcı ve bölücü propagandanın aracı yap
mak Anayasa ihlâlidir. Meclisin yasama yetkisini 
kullanmasına engel olunamaz. Hizmet ettiği amaç
lar, belgeleriyle ortada olan bir kişi için, keyfî karar
name çıkarılmaz. Meclisin yasama yetkisine müda
halenin yapılmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Bu bakımdan Meclisin yasama tasarrufuna dâhil 
olan yasama yetkisine giren bir mevzu üzerinde tar
tışma açılamaz. Bunun aksini savunmak Anayasa ih
lâlidir, yasalara aykırı bir davranış ve hareketin bir 
gereğidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
1 nci madde üzerinde başkaca söz isteyen yok

tur. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bir önerge

miz var efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (izmir) — Savunma için söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Onu sonunda vereceğim efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, söz talebimiz var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın BozatİL 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLl (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

1 nci madde ile ilgili iddialara kısaca maruzatta 
bulunarak cevap vermek arzusundayım. Arkadaşla
rım, hiç şüphesiz hepimiz şuna inanıyoruz ki; de
mokrasi tahammül isteyen, tolerans isteyen, fazilet is
teyen bir yönetim tarzıdır. Çoğunlukta olmadığımız 
zaman, çoğunluğun vereceği kararı şu veya bu biçim
de küçük düşürücü sözleri söylemek evvelâ insanın 
temsil ettiği ve temsil etmek mecburiyetinde olduğu 
fazilete ters düşer. 
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KEMAL ATAMAN (Ankara) — Şimdi patron 
oklun değil mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Devamla) — Azınlıkta olabilir, çoğunlukta 
olabilir, her ikisinin durumu ve yeri de muhterem
dir. Bu karar buraya Yüce Meclis adına görev ya
pan bir komisyonun kendi serbest iradesiyle alınmış 
bir karar olarak gelmiştir. Her arkadaşın, asgarî, iş
gal ettiği bu Yüce Parlamento içinde kendisi adına 
görev yapan bir kuruluşa, eğer biraz kendi nefsine 
saygısı varsa, bu kuruluşa da aynı saygıyı göstermek 
mecburiyetine alışması gerekir. Buna alışmadığımız 
sürece, bilesiniz, hele hele birbirimizle uğraşma yo
lunu seçtiğimiz sürece, bilesiniz, hem milleti huzur
suz ederiz, hem kendimizi huzursuz ederiz. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Milleti siz huzursuz 
ettiniz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şu Ana
yasaya aykırılık iddiasına bir cümle ile dokunmadan 
geçmeyeceğim. Eğer Anayasaya aykırılık iddiasına 
itibar edecek olursak, (Bütün Türk Milletine, bütün 
sağduyu sahibi insanlara, vicdan taşıyan insanların 
tümüne burada huzurunuzda seslenmek istiyoruz) 
eğer Anayasaya aykırılık iddiasına uyacak olursak; 
şu anda Türkiye'de bu Komisyonun olmaması, şu 
anda Türkiye'de Devlet hayatının durması, bütçenin 
görüşülmemesi, şu anda Parlamento hayatının dur
ması gerekiyor. Devlet hayatında böyle bir inkıta, 
böyle bir duraklama düşüneîemez ve hiçbir Anaya
sa kendisinin intiharını hüküm altına alamaz, kendi 
bünyesi içine alamaz. (A. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Anayasa Mah
kemesinde görüşeceğiz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Devamla) — Böyle bir mantığı tasvip et
mek, böyle bir iddayı tasvip etmek, biraz evvel söy
lediğim gibi, ciddî telâkki edilemeyecek bir iddia ol
duğu için cevap verme lüzumunu duymadığım bir 
iddia mahiyetinde kalmıştır ve kalacaktır. Hiç şüphe 
etmesin ki değerli arkadaşlarım, biz, başkaları gibi 
veya bizimle beraber oy vermeyen arkadaşların da
ha az yurtsever olduğu iddiasında değiliz. Tıpkı ken
dileri gibi ve en az kendileri kadar Anayasaya say
gılı kalma ve Anayasa içinde Türk toplumunun yara
sına bir yönetimin bütün gücünü ve gayretini göste
ren kişileriz. Şu Parlamentoda bulunan her üye mut

laka bu konuda birbirine eşittir. Lütfen bu tefriki 
yapmayalım. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Farklılıklar var. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLI (Devamla) — İstirham edeceğim, bazı keli
meleri ben burada kullanılmamış telâkki ediyorum. 
Bir «gasıp» sözü bu Parlamentonun içinde, demok
ratik yönetime saygılı olması gereken bir sayın üye
nin ağzından çıkmamalıdır. Gaspın ne olduğunu çok 
iyi bilmeleri lâzım. «Gasıp», bir insanın kendisine ait 
olmayan bir şeyi zorla alma tarzıdır. Sorarım size, 
sizinde dahil olduğunuz bu Parlamento, kendi irade
si ile her türlü Anayasaya aykırılık iddialarını ret 
ederek, burada Genel Kurulda bu komisyonun teş
kiline karar vermedi mi? 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Anayasaya aykırı 
olarak. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Anayasaya aykı
rı olarak. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Devamla) — Bu karar verildikten sonra, bu 
kararın götürüleceği merciler bellidir. Anayasaya ay
kırılık meselesinde bir şeyden tevakki etmek mecbu
riyetindeyiz. Eğer yasalara saygılıysak, hukukun hâ
kimiyetini korumak mecburiyetinde kalıyorsak, ken
dimizi böyle sayıyorsak, Anayasa Mahkemesi taraf
sız bir mercidir, hiçbir grupun, hiçbir partinin emr 
rinde değildir. Bu şekilde konuşmalarını Anayasaya 
ve Anayasa Mahkemesine saygısız, mütecaviz bir 
davranış sayıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar). 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Tekrar bu kürsüde 
konuşacağız. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLI (Devamla) — O itibarla, Anayasa Mahke
mesi hakkında benim inancım, değişmeyen inancım 
şudur : Her Türk hâkimi gibi, vicdanının sesini din
leyerek en doğruya karar verecektir. Onun, şu veya 
bu fikrin yanında olduğu hususunu peşin biçimde 
ifade etmeye hiç birimizin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, müsaade 
ederseniz, ben bir hususu dile getirmek istemiyorum. 
Eğer şu anda bir komisyonun başkanı olarak size 
hitap etmesern, söyleyeceğim başka sözlerim vardı 
ve gaspın ne olduğunu, çoğunluk haklarının ne oldu
ğunu, size şu anda müşahede ettiğimiz misalleriyle 
izah etme imkânına sahiptim. Ama, şu anda taşıdı
ğım görevim bu misal vermeme manidir. O itibarla 
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benim istirhamım; bu maddede eğer bir Anayasa ih
lâlinden bâhsedilecekse, gerekçemiz de ifade ettiğimiz 
gibi, bu Yüce Parlamentonun vermediği bir yetkiyi, 
özellikle münhasıran 657 ve 1327 sayılı Kanunlar 
çerçevesinde ve o kanunlara taalîuK eden hükümleri 
değiştirmek yetkisini almış olan bir hükümetin bu 
kanunun dışına çıkarak, birçok kanunlar meyanında, 
359 sayılı Kanunu da tadil etmek gibi bir yetki te
cavüzüne girildiği kanaatiyle ve gerekçesiyle getiril
miştir. Bir Anayasa ihlâli varsa, kanaatimce burada 
vardır; bir Anayasa ihlâli varsa eşitlik ve hukukun 
genellik prensibi bozulmuştur. Bu prensibin iadesi 
için bu yola gidildiği gerekçe ile bahsedilmiştir. Şu 

veya bu kişinin yargılanması diye bir konu asla bi
zim konumuz olamaz. Biz hukukun ve Anayasanın 
üstünlüğünü savunmak için bu kararın ihlâli hususun
da verilmiş kararı, verilmiş komisyon kararını bura
da savunmanın hazzı ve gururu içindeyiz. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozatlı. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Özel Kalem Mü

dürlüğü istisnai memurluk, TRT Genel Müdürlüğü 
istisnai memurluk değil... 

BAŞKAN — Birinci madde hakkındaki müzake
reler bitmiştir. 

II. — YOKLAMA (Devam) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 1 nci maddesinin oylaması sırasında ço

ğunluğun Genel Kurulda olmadığı kanısındayız. 
Yoklama yapılmasını saygı ile arz ve rica ederiz. 

Giresun Sivas 
Orhan Yılmaz Ahmet Durakoğlu 

Ankara Antalya 
Kemal Ataman Deniz Baykal 

Trabzon Adana 
Âdil Ali Cinel " Erol Çevikçe 

İzmir İzmir 
Mahmut Türkmenoğlu Remzi Özen 

Giresun Balıkesir 
Hasan Vamık Tekin Orhan Üretmen 

(A. P. sıralarından «Yuh» sesleri) 
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla

caktır. Sayın üyelerin yerlerinden, ışıklar yandığı za
man beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Otomatik cihazla yoklamaya başlandı) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Saym Başkan zil 
çalınız. 10 ismi kontrol ediniz. 

BAŞKAN — Zil çalıyor efendim. Yalnız, herkes 
yerinde otursun ve tabloda ışıkların yandığını göre
ceğiz efendim. Lütfen yerlerinize oturun efendim. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, bir 
istirhamım var; önerge sahipleri düğmelere basma
sınlar, çünkü basmayacaklar. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, 
böyle farklı yoklama olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, numaralardan görülecek
tir, her sıradan kaç kişi bastığını siz kendiniz bizzat 

kontrol edeceksiniz, çok rica ederim, her sıra aynen 
orada görülecektir. 

ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Sayın Başkan, 
onlar 10 kişinin düğmelere basmamalarını istiyorlar. 
Kendileri o kadar çok ki, biz nasıl itimat edeceğiz, 
ya burada olmayan insanın yerine düğmelere basar
larsa?.. 

BAŞKAN — Cevabını verdik efendim, cevabını 
verdim. Herkes sırasında otursun, yerinizde oturun 
efendim. 

Yoklama isteyen sayın üyelerin isimlerini okutu
yorum. 

Sayın Orhan Yılmaz numaranızı söyler misiniz 
efendim? 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — 410. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 

10 kişi yok orada. 

BAŞKAN — Bırakın efendim, rica ederim. 
Sayın Ahmet Durakoğlu? 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Halen 402' 

deyim, buraya basıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman? 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — 45l'e bastım. 
BAŞKAN — Sayın Deniz Baykal? 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — 452. 
BAŞKAN — Sayın Âdil Ali Cinel? 
ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — 454. 

BAŞKAN — Saym Erol Çevikçe? 
EROL ÇEVİKÇE (Adana) — 502. 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Türkmenoğlu? 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — 301. 
BAŞKAN — Sayın Remzi Özen? 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — 385, 
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BAŞKAN — Sayın Vamık Tekin? 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — 409. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Üretmen? 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — 539. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Diğer grupla

rı da aynı şekilde kontrol ediniz. 

BAŞKAN — Aynı şekilde kontrol ederiz efen
dim. Şimdi, sıraların numaraları ve sırada oturan 
şahısların yanan ışıkları görülecektir, Herhangi bir 
noksanlık varsa... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bizim için niye 
numara sordunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sizi isim olarak... 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Bizimki de gö

rülecekti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nerde görülecek; ayrı ayrı yerlerde 
oturuyorsunuz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Tabloda görü
lecekti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşte o numaralara bakacağız zaten, 
sizin numaralarınıza bakacağız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ciddiyete da
vet ediyorum. Nedir bu kavga? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Bunla
rın numaralarına nasıl bakacağız?. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı yerlerde oturduğunuz için 
ve yerleriniz başka başka olduğu için, maksat sayı
dır efendim, herkesin numarası görülecektir. 

Yoklamaya iştirak etmeyen sayın üye kaldı mı 
efendim? Herkesin kendi bulunduğu yerdeki beyaz 
düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/5?) (S. Sa
yısı :. 113) (Devam) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmişitir. 

Madde 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ek geçici 10 ncu maddesine, 31 . 5 . 1974 
tarihli 14901 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
30 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile eklenen ayni konudaki (g) bendi reddedi
lerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ VAHİT BO-

ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, benim düğmem 
yok, ben basamıyorum; siz ilâve ediniz lütfen. 

BAŞKAN — Sayarız efendim, ilâve ederiz. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sa

yın Başkan, 559 numara çıkmamış. 
BAŞKAN — Çıkmamış olduğunu ifade edenleri 

lütfen işaret edin. Çıkmayanları ayağa kaldırıp sora
cağım efendim, lütfen oturun yerlerinize. 

Burada numaraları beyaz olarak çıkmamış olan 
arkadaşlar kırmızıya da basabilirler efendim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, 136 nu
maralı yerin sahibi salonda bulunmadığı halde nu
marası yanıyor. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Divan Kâtibi 
karışamaz, size ne oluyor. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Ben Başkana bil
diğimi söylüyorum. 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama.yapılacaktır 
efendim. Buyurun efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan 136 numaralı yerin sahibi şurada oturuyor, Muh-
yettin Mutlu'dur. 

MUHYETTİN MUTLU (Bitlis) — Ben burada 
oturuyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neye seslenmez efendim, burada ol
duğunu neye daha evvelde söylemez arkadaşımız? 

Okutuyorum efendim. 
(Ad okunarak yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isteyen 
sayın üyeleri okutuyorum. Sayın Süleyman Şimşek Sa
yın Reşit Ülker, C. H. P Grupu adına Sayın Ahmet 
Durakoğlu, Sayın Enver Akova, Sayın Feyzuîlah De
ğer, Sayın Orhan Yılmaz. 

Grup adına Sayın Ahmet Durakoğlu, buyurun. 
(A . P . sıralarından «Yoklamada yoktu» «Şimdi 

geldi» sesleri) 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAKOĞ

LU (Sivas) — Vardım efendim vardım. Hafızanızı bi
raz yoklayın 10 isimden biriyim. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu cevap vermeyin. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Haklısınız 

Sayın Başkan, cevaba da değmez ama ne yapalım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Evvelâ, kanun hükmündeki kararnamelere yapıla

cak işlem hakkında, ilk defa uygulamaya geçmiş ol
mamız bakımından, bir teamülü getirmek zorunlulu
ğunda kaldığımızı ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Anayasanın 64 ncü maddesi, kanun hükmündeki 
kararnameler için Genel Kurulun mutlak surette ka
rar vereceğini ifade eder. Bu karar kabul şeklinde ola
bilir, ret şeklinde olabilir ve değiştirme şeklinde ola
bilir. Komisyonda 11 sayılı Kararname, tümünün mü
zakeresinden sonra yapılan oylamada reddolunmuştur. 
Reddolunan bir kararname için 64 ncü maddede karar
namelerin kanun prosedürüne tabi tutulacağı ifadesin
den istifade ile kanun tanzim edilerek getirilmiştir, bu
raya. Aslında bu doğru değildir. Bütün bu sakatlığın
dan sonra önemli olan bir hususu var. Dikkatlerinizi 
bilhassa üzerine çekerek açıkça söylüyorum; burada, 
Bütçe Plan Komisyonunda bulunan arkadaşları şahit 
tutarak söylüyorum, ikinci madde 12 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye taallûk eder. 

12 sayılı Kararnamenin bugünkü durumu nedir? 
12 sayılı Kararnamenin durumu, Mısırdaki Sağır 

Sultanın duyabildiği kadar açıktır. Alt Komisyona ha
vale edilmiştir. Alt Komisyona havale edilmiş, hakkın
da hiç bir karar bulunmayan, Komisyonda görüşülme
miş, bir hüküm, maalesef Başkanın sadece ve sadece 
keyfi bir takdiri ile ikinci madde olarak buraya sokul
muştur. 

Burada bulunan Plan Komisyonu üyeleri arkadaş
larım, vicdanlarına hitab ediyorum; içlerinden bir ta
nesi çıkıp, bu 12 sayılı Kararnamenin geçici 10 ncu 
maddesinin (g) fıkrasını müzakere ettik ve reddettik di
yebilecek bir tek kişi var mıdır? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Biraz insaf edin. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sayın Öz-

türk, Sayın Öztürk, hafızanızı tazeleyin. 
Yapılan işlem şuydu arkadaşlarım : 11 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnamenin tümünü reddettiniz... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ettiniz 

değil mi Sayın Öztürk? Reddettikten sonra.. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Lütfen sabır buyurun, görecek
siniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Beyhude 
yere müzakereleri uzatmaya vesile oluyorsunuz, çok 
rica ederim. 

Buyurun efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 11 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümünü reddettiniz. 

Tümü reddedilen bir kanun teklif veya tasarısı veya 
kanun hükmünde kararname için yapacağınız bir tek 
işlem vardır; rapora raptedip Genel Kurula sevk etmek. 
Kanun teklif ediliyor, 1 nci maddesi reddolunmuş, 2 
nci maddesinde görüşülme bile yapılmamıştır. 

Şimdi Plan Komisyonunda bulunan arkadaşlarımın 
hafızalarını yenilemek için yapılmış olan işlemleri söy
leyeceğim, hatta bu arada, itiraz eden Sayın Öztürk'ün 
de bir sözünü nakledeceğim. 

Yapılan işlem şudur : 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin tümü reddolundu. Sakatlığı ancak Ge
nel Kurula geldikten sonra belli oldu; A. P. Grupuna 
dikkat ettim, 11 sayılı Kararnamenin tümünü evvelâ 
kabul ettiler, maddelerin müzakeresine geçildi. Ha de
mek ki, orada işlenen hatayı burada tamir edeceğiz, on
dan sonra oldu bitti. Daha çok sakatlıkları var; onla
rı da anlatayım. Ama mevzuu dağıtmamak için gene 
tekrar dönüyorum. 

Müzakereden sonra, Kararnamenin tümü redde
dildikten sonra bir metin getirdiler. Sayın Ergen ekon 
ve arkadaşlarının imzasını havi bir takrir geldi. Bu 
takrirde, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
reddolunduğuna dair bir madde vardı 2 nci madde de 
bu idi. Tamam mı? (A. P. sıralarından «Devam» ses
leri) İtiraz ettiği için söylüyorum. Söz alarak, böyle bir 
işlemin yapılamayacağını, kanun hükmündeki kararna
melerin kanun prosedürüne tabi tutulduğunu, kanun 
teklif ve tasarılarının komisyonda tümünün reddedil
mesi halinde maddelere geçişin mümkün olamayacağı
nı, madde tanzim etmelerinin şimdiye kadar Meclis 
teamülünde varit olmadığını, bir tek örneğinin dahi ve
rilmesine imkân olmadığını ifade ettim. Benim bu be
yanlarım üzerine, 64 ncü madde üzerindeki geniş açık
lamalarım üzerine, Sayın Seyfi Öztürk aynen şöyle ifa
de buyurdular : «Sayın Durakoğlu'nun işin bu safha
sında söylediklerini dikkatle dinledim; hukukî bir ağır
lığı var, Komisyon Başkanından rica ediyorum, bu ko
nuyu kendi aramızda biraz daha düşünebilmemiz için, 
hiç değilse, yarım saatlik bir mehil verilsin.» Sayın 
Başkan da, bunun üzerine yarım saatlik bir mehil ver
diler. İşte o yarım saattir arkadaşlarım, o gün yarım 
saatlik mehilden sonra bu önerge üzerine bir tek işlem 
yapılmamıştır ve Komisyondan bu rapor tanzim edile
rek gelinmiştir. Nitekim raporu okuduğumuz zaman 
görüyoruz. Raporda katiyen 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin geçici 10 ncu maddesinin (g) fıkra
sının müzakere edildiğine dair bir tek kelime yoktur. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ana
yasaya aykırı, Anayasaya... 
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AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Eker, arı o Anayasayı bir bilseniz meseleler çok çabuk 
halledilecek. Geleceğim, oraya da geleceğim, 

Şimdi gazetelerde okudunuz, 5 kişilik bir Alt Ko
misyon seçildi. 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me bu Komisyon tarafından tetkik edilmektedir. O 
Komisyonda bendeniz de varım; geceli gündüzlü de 
çalışıyoruz. 

12 sayılı Kararnamenin akıbeti hakkında, içinden 
cımbızla bir madde seçiliyor, getiriliyor reddedilmiş gi
bi bu tasarıya sokuluyor, 2 nci made oluyor bu. Ko
misyon görüşmemiş, Komisyon karar vermemiş. Ba
kın raporda da «Ancak bu kanunla ilgili olan bir hük
mün (12 sayılı Kararname demiyor da), müteakip ka
rarnamelerde bulunması ihtimali de düşünülmüş, fer'in 
asla tabi olacağı esası üzerinden hareket edilerek, hem 
bunu iptal ettik, diyor; hem de bu fer'in (bunu asıl 
sayıyor, bundan sonraki hükümleri de fer'i sayıyor) ve 
onların da iptal edileceği ahkâmı kesiliyor. Görüşüldü
ğü ifade edilmiyor. Sayın Öztürk kadar dahi cesur dav-
ranılmıyor bu raporda, «Görüşülmedi» deniliyor; «Gö
rüşüldü» denilmiyor. 

Evet Sayın Başkan, evvelâ böyle bir maddeyi mü
zakere etmeniz de Anayasaya aykırıdır. Komisyondan 
geçmemiştir. Komisyonun bir üyesi olarak ifade edi
yorum, çok istirham ediyorum Plan Komisyonu üye
lerinden ve bu teklife oy verenlerden istirham ediyo
rum, çıksınlar şurada «görüştük ve reddettik» desin
ler. «Bu 12 sayılı Kararnamenin 10 ncu maddesinin 
(g) fıkrasını Komisyonda görüştük ve reddettik» de
sinler. Bunu demek cesaretini göstersinler. Bir zabıt 
çıkarsınlar, bir karar çıkarsınlar, bantları dinlesinler, 
eğer sözlerimde bir hilaf varsa her türlü cezalara pe
şin olarak razı olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, TRT Genel Müdürü hakkın
da söylenenleri dikkatle dinledim. Sayın Korkut'tan 
tutunuz da, Sayın Yılmaz Ergenokon'a kadar konu
şan arkadaşlarımız, TRT Genel Müdürünün Devletin 
temeline dinamit koyan komünist fikirde olduğunu 
söylediler. (A. P. sıralarından «doğru» «doğru» ses
leri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim lütfen. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Zaten si

zin söylediklerinizi söylüyorum, her halde itiraz ede
mezsiniz. Devletin temeline dinamit koyacak kadar 
tehlikeli bir insan olduğunu, Devlete sahip çıkma ba
kımından da bu müesseseyi korumak zorunda kaldık
larını ve bunun gitmesi yolunda atılacak her adımın 
da ilk atılması gereken en evlâ adımlardan birisi oldu

ğunu ifade etmeye çalıştılar. îyi söylediler* kötü söy
lediler, kişiliğine takıldılar* ben onlara girmeyeceğim, 
ancak Devletin temelinde Anayasa yatar. Anayasaya 
müsmir faaliyetleri olur, faydalı faaliyetleri olur. Ana
yasayı, her bunahm döneminde değiştirmek için, ona 
saygısı olan kişilerin ancak Devleti yaşatmak yolunda 
aykırı her türlü kararları çıkartmak için kendilerine 
yandaş edindikleri, hatta içlerine bakan verdikleri 
hükümler eliyle, Anayasayı istedikleri biçime sokma
yı tabiat haline getirmiş olanlar, hatta... 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Siz de vardınız. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Maale

sef varız, itiraz edecek değilim, ama o şartlar sonra
dan çok değişti. Onu siz de çok iyi biliyorsunuz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Burada fazilet dersi vermek kolaydır. Burada bu
nun edebiyatını yapmak da kolaydır. Fazileti evvelâ 
siyasî fazilet olarak mütalâa ediyorum. Evvelâ yasa
lara sadık kalmakla olur. Görüşülmeyen konuları ra
porlara dercedip, görüşülmüş gibi getirmekle olmaz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Komisyon kuruyorsunuz, Anayasanın 94 ncü 
maddesi yerine 85 nci maddesini ikâme ederek kuru
yorsunuz. Anayasayı temelinden sarsıyorsunuz. Gü
venoyu almamış müstafi bir Hükümete genel bütçe 
getirtiyorsunuz. Genel bütçenin kaynaklarıyle kabili, 
telif olmayan kanun tasarıları getirme yetkisi bulun
mayan bir Hükümete, kaynakları şişirmek yolunda 
her türlü zoraki işlemleri yaptırıyorsunuz. Ondan son
ra Anayasaya, Devlete sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. 
Devletin temelinde Anayasa vardır, Devlet ayakta du
rursa Anayasası ile durur. Anayasası çiğnenen, tah
rip edilen, ona aykırı işlemler için fırsat kollayanla
rın elinde Devlet ayakta durmaz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, vaktiniz dolmuş
tur efendim, cümlelerinizi bağlayın, çok rica edece
ğim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Böylece 
kurduğunuz komisyonlarda, yapılan müzakerelerde 
görüşülmemiş olan konuları görüşülmüş gibi; bu bir 
defa da olmadı, bir tanesinin daha örneğini vereyim : 
Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası Kanununun 3 
ncü maddesi görüşülmeden Komisyona iade edilmişti, 
Komisyon geri almıştı. Görüşülmeden onu da bir ra
pora bağlayıp, A. P.'li ve M. S. P.'li üyelere imzalat
mak suretiyle görüşülmüş gibi, hem de görüşülmüş 
ve karara bağlanmıştır diyerek sayın Başkan tarafın
dan buraya getirildi. Burada Sayın Erverdi tarafından 
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yapılan itiraz sonunda, o gün oturumu yöneten. Baş
kan, bu raporun muallel olduğunu, görüşülmediğini 
ve nazara alamayacağını söylemek suretiyle müzake
reyi erteledi. Bir defa da yapılmadı bu, bir defa da 
yapılmadı... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu vaktiniz doldu 
efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlarım, meşru yollardan niçin ayrılıyorsunuz? 
Mademki o kadar kendinizi kuvvetli sayıyorsunuz, 
niçin meşru yollardan ayrılıyorsunuz? Kuvvetli olan 
insanlar, hakkın desteğine sığınmış olan insanlar meş
ru yoldan ayrılmazlar. Ama haklı olduğunuzu söylü
yorsunuz. Üstelik de, çıkarılan Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin Anayasaya aykırı olduğunu söylüyor
sunuz. Sadece rakam okumasını bilenler için dahi 
Anayasaya aykırı olmadığını söylemek mümkündür. 
Çok istirham ediyorum, 1589 sayılı Yetki Kanununun 
5 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına bakın, değişti
rilmesi için yetki verilen maddelerden birisi de 59 ncu 
maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, vaktiniz geçti efen
dim, lütfen bağlayınız. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Kaldı ki, 
bu kararname çıkmadan dahi... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, size hitap ediyo
rum efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Tamam 
efendim, bitiriyorum. «Bitiriyorum» diye diye. ben da
kikaların yenildiğini bilirim Sayın Başkan!... 

Benim, üzerinde asıl durmak istediğim şey şu : 
Gerçekten Komisyonda görüşülmeyen bir kanunun 
madde şekline sokulması... 

RASÎM KÜÇÜKEL (Elâzığ) — Anayasaya aykı
rı. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Anlaşıl
sın diye söylüyorum Sayın Küçükel; herhalde bir za
ruret duyduğumu takdir edersiniz. 

RASİM KÜÇÜKEL (Elâzığ) — Evvelâ en kü
çük kurallara saygılı olun. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bravo! 
Anlayışlıymışsınız, ne bileyim? 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, karşılıklı konuş
mayın., 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bana müdahale ediyorsunuz, onlara etmek
tense... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müdahale etme
yin, müzakereleri uzatmıyalım beyhude yere. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, zatı âlinizden bir şey rica edeceğim. Bunu 
kendim için rica etmiyorum; Anayasa adma, Ana
yasayı korumakla görevli bir Başkan olarak sizden rica 
ediyorum. Komisyonlarda görüşülmeyen konular ge
nel kurullarda müzakere konusu yapılamaz. Görü
şülmediği sabittir. Lütfen Sayın Başkan da gelsin gö
rüşünü söylesin ve bu hal bir daha bu meclisin ça
tısı altında tekerrür etmesin. 

Benim bilhassa söyleyeceğim bunlardır. Teşek
kür eder, saygılar sunarım. (CHP. sıralarından al
kışlar) 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz hakkım mahfuz idi.. 

BAŞKAN — Grup adınamı konuşuyorsunuz efen
dim?. Yetki belgenizi de rica edeceğim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan daha evvel söz is
temiştim.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — "Seyfi 
bey işaret verdi, «Sen otur» dedi. 

A.P. GRUPU ADINA SEYFl ÖZTÜRK (Eski
şehir) — İşaretimin manası şu: Kürsüde bir hatip 
varken başkası sırayı alamaz. Onun için söylüyorum. 
Kaideyi biz de uygularız; aynı çatının altında Baş
kanla beraber uygularız. Siz de dahil. Sizin müdaha
leniz de aynı şeye, aynı usule geliyor. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Durak -
oğlu'nun hukukî açıdan ders veren mütalaasını dik
katle dinledim ve derhal ifade edeyim ki, kendisi
nin de hukuktan çok çok uzaklaştığını tesbit ettim. 

Meselenin esası şudur: Burada gerçek dışı birta
kım iddia ve ithamları bir noktaya kadar götürebi
lirsiniz, ama arşivler konuştuğu zaman mahcup olur
sunuz. Onun için muayyen grupları memnun etmek, 
kişileri memnun etmek veya muayyen hedeflere var
mak için gerçek dışı yapılan beyanların geçerliliği ve 
devamlılığı olmaz. (A.P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Meselenin esası şu: Bütün arkadaşlarımızın ma
lûmu, Plan Komisyonunda 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname müzakere edilmiştir. Usulüne 
uygun müzakere edilmiştir ve sonunda karara bağ
lanmıştır. Nedir o karar? Ecevit Hükümetinin 11 nu
mara altında kanun kuvvetinde kararname şeklinde 
yürürlüğe koyduğu hukukî tasarrufu Komisyon red
detmiştir, iptal etmiştir, keenle saymıştır. Korniş» 
yonun iradesi budur. Kanun yapıyoruz senelerden 
beri; sayın Durakoğlu arkadaşım Riyaset makamın-
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da da bulundu. Bir kanunu tedvin ederken aslî irade 
izhar edildi mi, diğer kanunlarda feri olarak geçen 
hükümleri bir genel hükümle ilga ederiz. Ne deriz? 
«İşbu maddeye aykırı olan mevzuat hükümleri 
mülgadır» kanun tedvini böyle. Ne olmuştur? 12 sa
yılı Kararnamede 657 sayılı Kanuna bağlı olarak, 
tüm personeli ilgilendiren mevzuat tedviniyle ilgili 
hükümler arasında bir geçici maddeye (g) fıkrası ek
lenmiş, ferî bir hüküm olarak (aslı 11'de) 12 sayılı 
Kararnameye, yine TRT Genel Müdürüyle ilgili bir 
atıfta bulunulmuş. 11 sayılı Kararnameyle, komis
yon iradesini izhar ve kesin biçimde ortaya koyduk
tan sonra, aslî irade meydanda iken, ona bağlı ola
rak ferî hükümleri ilga eden bir takriri, sayın Erge-
nekon arkadaşım vermiştir. Bu takrir 4 maddedir. 
Sayın Durakoğlu bilirsiniz; 1 nci maddeyi Başkan 
oylamaya koymadı. Neden? 11 sayılı Kararnamenin 
reddini istiyordu. Dedi ki, «Biraz evvel reddedildiği 
için bu maddeyi oya koymuyorum.» İkinci madde 
nedir? 12 sayılı Kararnamenin ek geçici maddesi
nin (g) fıkrasıdır, TRT Genel Müdürüyle ilgilidir. 
«Bunu oya sunuyorum» dedi, oylandı, kabul edildi 
ve şimdi.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Oylanmadı, 
kabul edilmedi. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır oylanmadı. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Oylandı, kabul 
edildi, zabıtları getirirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, orada bu tartışmayı yap
tık. O «yarım saatlik» dediğiniz süre zarfında zaptı 
da inceledik, muameleyi de inceledik; Meclisin za
bıtları burada. Sayın Hüdai Oral, Sayın Durakoğlu 
iddia ediyorsunuz; gelin sizinle mebusluktan istifa
ya karar verelim şu mevzuda, Gelin, benim dediğim 
çıkarsa ben, sizin dediğiniz çıkarsa siz bir karar ve
riniz geliniz. İnceledik; inceleme sonunda, biraz son
ra Komisyon Başkanı konuşacak, göreceksiniz; sa
yın Ergenokon burada, Komisyon üyeleri burada. 
12 sayılı Kararnamedeki ferî hüküm de oylanmak 
suretiyle ilga edilmiştir. Böylece rapor usulüne uygun 
olarak tanzim edilmiştir. (C.H.P. sıralarından «mad
de değişikliği Olur mu?» sesleri..) 

Muhterem arkadaşlarım, işin başından beri belli 
arkadaşlarımız bir şeyin ısrarı içindedir: TRT Genel 
Müdürünü korumakta ısrar ediyorlar; ama lütfedip 
de devleti koruyun, rejimi koruyun, hukuku koruyun, 
(C.H.P. sıralarından «sizden çok devleti koruyaca
ğız» sesleri..) 

Meşru yollardan ayrılmamak lâzım; ama meşru 
yoldan 14 Şubat günü sizin hükümetiniz, Başbakanı
nız, Genel. Başkanınız ayrıldığı zaman, neden huku
kun üstünlülünü savunmadınız? Buraya çıkıyor sa
yın Orhan Birgit (zabıtlarda var) 19 Mart 1974 ta
rihli zaptı açınız; zabıtta diyor ki; bir arkadaşımızın 
suali üzerine burada; «Biz evvelâ Bakanlar Kurulu 
olarak Cem İpekçi'nin tayinini kararlaştırdık. Bak
tık, 359 sayılı Yasa müsait değil; baktık, 657 sayılı 
Kanun müsait değil; onun üzerine, Cem İpekçi'yi 
o göreve tayin edebilmek için statüyü değiştirdik» 
diyor; zabıtlarda var bu, tarih veriyorum. Asıl süb
jektiflik bu. Mevcut objektif kurallar meydanda iken, 
kamu görevlisi 800ı bin memur arasından, aradığınız 
genel müdürlüğe lâyık kimse bulamadınız da bir ar
kadaşı aradınız, hukuku zorladmız, kanunu zorladı-
nız, mesuliyeti zorladmız. Şahsî ve keyfî tasarrufun 
tipik örneği olarak bu, zapta geçmiştir, tarihin zap
tına geçmiştir. Müdafaa ederken hakkı müdafaa edin, 
Anayasayı müdafaa edin, hukuku müdafaa edin. 
Kişileri müdafaa ederek bir yere gidilmez. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz kişileri müdafaa 
ediyorsunuz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Hukukun üstün
lüğünü müdafaa ediyoruz, Anayasayı müdafaa edi
yoruz. Bakınız Cem İpekçi meselesindeki hassasiye
tiniz nereden geliyor? Eğer 12 Mart kitabını yazma-
sa, eğer anarşistleri himaye eden bir zihniyetin tem
silcisi olmasa. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Memleketi 12 Mar
ta, anarşik ortama siz getirdiniz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Ortak olmadığı
nız bir zihniyetin avukatlığını yapmazsınız. 

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Öztürk. 
Şahısları adına sayın Süleyman.. Buyurun efen

dim?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLI (Sivas) — Komisyon adına daha önce söz 
istemiştim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Bir değerli arkadaşım gerçek dışı bir iddiada bu
lundular. 

Ben buna, hataen yapılmış bir iddia olduğu gö
rüşüyle bir iftira yapıldı diyemiyorum. Beni bağışla
yın, bu iftira sözünü kullanmadığım için. 
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$imdi hesaplar gayet açık. Komisyonun bütün 
görüşmeleri .banda geçmiştir. Zabıtlar emrinizdedir. 
Eğer bu ikinci maddeyi kapsayan önerge oylanmış, 
benim iddia ettiğim gibi kabul edilmişse, lütfen o 
zaman burada aksini iddia eden, gerçek dışı beyanda 
bulunan arkadaşlarım o zaman nasıl bir biçime düşe
ceklerini ben bilmiyorum; ama her halde hoş bir şey 
olmayacak. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Aksi çıkarsa siz ne olacaksınız?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Devamla) — Kesinlikle... Arkadaşlarım za
bıtlar açık. Bütün konuşmalar banda alınmıştır. Bandı 
bir arkadaş istedi, bilhassa bu müzakerelere ait bir 
bandı kendi bandına aktarmak için sizin aranızdan, 
sizden bir arkadaş istedi. Aynı komisyonun üyesi 
olan bir arkadaş istedi. O arkadaş şu anda burada. 
O arkadaş istedi, bana geldi ve «Derhal verin» de
dim. Bant kendilerindedir. Bu önergenin oylandığı 
bahsettikleri bu maddeye ait kısmın kabul edildiği 
kendi malumları olması gerekir; eğer kopyasını al
dıkları bandı dinledilerse. Arzu eden arkadaş bandı 
dinleyebilir. Beni ağır konuşmaya mecbur etmeyin; 
eğer bu önerge benim dediğim gibi oylanmışsa hiç 
bir şey diyeceğim yok. Oylanmamışsa ben haysiyet
sizliği kabul ediyorum. Aksini kendileri kabul etme
leri gerekir. Burada gelsin kendileri ifade etsinler. Mil
letvekilliğinden istifa konusundaki biraz evvelki iddia
ya da katılıyorum. Öyle oldum olası konuşmaya da 
hakkınız yok. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürül
tüler.) Öyle oldum olası konuşmaya hakkınız yok ar
kadaşlarım. 

Lütfen çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 
Bir konuyu vazederken çok dikkatli olmak mecbu
riyetindeyiz. Sonra, bir güçlüğü dikkatle tahlil etmek 
durumundayız, hukukî güçlüğü tahlil etmek duru
mundayız. 

Şimdi arkadaşlarım, Anayasanın 64 ncü maddesi 
bir kural getirmiş ve bu kuralda demiş ki : Kanun 
hükmündeki kararnameler kanunların görüşülme şek
line tabidir. Şimdi ben, tıpkı Hükümetin yeni getir
diği bir kanun tasarısı biçiminde görüşmek mecburi
yetinde olduğum bir kanun tasarısını, şimdi sizden 
soruyorum; ben bunu 12 sayılı Kanun Kuvvetinde 
Kararname ile ilgili görüyorum, hepsi ile ilgili gö
rüyorum, hepsini birleştireceğim. Şimdiye kadar her
hangi bir komisyonda, hükümetlerin ayrı ayrı getir
dikleri kanun tasarılarının bir hamur yapılarak bir
likte görüşülmesi, şeklinde bir usul var mıdır? Ben 

böyle yetkiyi nereden alabilirim? Binaenaleyh, tek 
tek alıp, diğer kanunlarda tatbik ettiğimiz usulü tat
bik etmek mecburiyetindeyiz. 

Ancak, çok iyi biliyorsunuz, burada kanun ya
pan arkadaşlar olarak elinizi vicdanınıza koyunuz; 
her kanunun altında, mutlaka kendisinden evvel ve
ya o kanun görüşüldüğü tarihten evvel olmak şartı 
ile, konu olan kanundan sonra çıkmış herhangi hüküm 
olabilir. O hükümlerin ilgasını da tek bir madde ha
linde o kanun getirir. «Şu şu hükümleri de ilga et
tim. Kendime aykırı buldum» der. Peki o zaman ni
çin çıkıp da burada demiyorsunuz ki, «Arkadaşlar bu 
ilga ettiğiniz maddeyi muhtevi filan kanun tümü mü
zakere edilmedi, nasıl o maddeyi burada kabul edi
yorsunuz?» diye bir itiraz ileri sürülürse ne dersiniz? 
Sadece güler geçersiniz. Sadece gayri ciddi bulduğu
nuzu ifade edersiniz. Biraz evvelki iddianın mahiyeti 
de bundan ibarettir. 

Ben, bir meseleyi esas olarak vazetmiş olan 11 sa
yılı Kararnameyi ele aldığım zaman, o kararname
nin çeşitli biçimde diğer kararnamelere veya diğer 
kanunlara daha evvel yansımış şeklini ilga ettirici 
bir hükmü getirmezsem, kanun yapan komisyonun 
iradesini tam yansıtmış olmamanın sorumluluğunu 
taşımış olurdum şimdi şu anda aranızda. 

Arkadaşlarım, bir hususa riayet etmeye mecbu
ruz. Kanunları böyle şekilleriyle, diğer tabiriyle, bi-
çimleriyle yorumlayarak burada mesele çıkarmaya, 
burada hukukşinaslık taslamaya mahal yoktur. Ka
nunları değerlendirirken iki şeye riayet etmek mec
buriyetindeyiz., Kastı araştırmak mecburiyetindeyiz. 
Kanun vazu neyi kasdetmiştir? Kanun yapan komis
yonun kasdetmek istediği nedir? Karar altına almak 
istediği nedir? 11 sayılı Kararname ile getirilmek is
tenen, hukuk dışı telakki edilen bir müesseseye son 
vermeyi kasdetmiştir. Bu kasdın gereği ne ise, bu 
Parlamento onu tahakkuk ettirmek durumuyla karşı 
karşıyadır. Yoksa, şekillere bakalım, efendim bu bu
rada kaldı, bunun tümünü müzakere ettik, diğerinin 
tümünü müzakere edemedik. Ee, ne olacak oradaki 
madde?.. Oradaki kalacak, ondan sonra mesele çı
karmaya acaba imkân olur mu?.. Bu şekilde biçim
sellikten lütfen vazgeçelim, şekilsellikten vazgeçelim. 
Meselelerin, iradenin, kanun yapan kurulun kastını, 
ne yapmak istediği hususuna uzanmak mecburiye
tindeyiz. 

Anayasaya aykırılık iddianız da aynı biçimdedir. 
94 ncü maddeyi alıyorsunuz, şekil yönünden değerlen-
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diriyorsunuz. Olmaz öyle şey, şekil yönünden değerlen
dirip neticeye gitmek mümkün değildir. Demokraside, 
demokratik rejimlerde biçimsellik ne kadar mahzur
lu ise, kanunları tefsirde de biçimsellik o derece 
mahzurludur, tutuculuktur, gericiliktir. Böyle bir mah
zura baş vuramazsınız. Bundan kurtulmanızı tavsiye 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). , 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, sualler var efendim, 

sual soruyorlar, lütfen cevaplandırın. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Raporun ikin

ci maddesinde aynen şöyle deniliyor; 

ı«15 Şubat 1974 tarihinde yürürlüğe giren 11 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan bu hükmün 
daha önce veya daha sonra yine 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kanun hükmün
de kararnameler de teyiden veya tekraren aynı hük
mün yer almış bulunacağı düşünülerek (Dikkatinizi 
çekerim) 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas 
alınarak birlikte mütalâa edilip fer'in asla tabi ola
cağı görüşü ile karara bağlandığı kabul edildiğinden 
(yani karar yok, ama karar yoruma tabi tutuluyor. 
Komisyonun aldığı bu ret (tptal) kararma aykırı dü
şen diğer kanun hükmünde kararnamelerde yer almış 
hükümlerin dahi birlikte ilga olunduğuna, asla ait bu 
kararın diğer kanun hükmünde kararnamelerde yer 
almış ve bu asıl kararı tekrar ve teyideden her şeklini 
kapsadığına» diye ifade ediliyor. 

Mademki, 12 sayılı Kararnamenin geçici 10 ncu 
maddesinin (g) fıkrası görüşülmüş ve karara bağlan
mışsa, bu kadar uzun hikâye sarfetmeye, ahkâm çı
karmaya neden lüzum görmüşlerdir? Bunu açıklasın
lar. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bozatlı. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO

ZATLI (Devamla) — Açıklayacak bir husus yok. O, 
rapordur efendim, o rapordur; iyi okurlarsa rapor 
bir gerekçe, kanun metni' şekline getirilmiş maddele
rin dayanağıdır. Müzakerelerden çıkarılan, müzakere
lerde çoğunluğun oyu şeklinde karar şekline dönü
şen durumun özetidir, hülâsasıdır, hukukî değerlendir
mesidir. Ancak, şu anda görüştüğümüz konu, ikinci 
maddedir. İkinci maddenin metni açıktır, o itibarla o 
raporun dışında söyleyeceğim başka bir husus yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Usul hak

kında beyanım olacak efendim. 
Sayın Seyfi Öztürk. 
BAŞKAN — Sorular bittikten sonra efendim. 

KEMAL ÖNDER (tzrair) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Komisyon 
üyesi olarak iddia ediyor ki, 2 nci maddedeki konu 
görüşüldü. Sayın Durakoğlu iddia ediyor ki, görüşül
medi. Başkan da, tevil yollu görüşüldü veya görü
şülmedi diyemiyor raporunda. Ben de komisyon üye
siyim. (Gürültüler) Efendim istirham ediyorum, bir
birlerine âdeta bir sahtekârlık iddiası oluyor. Konu
nun aydınlığa çıkması için, Başkanlık olarak lütfedi
niz, Başkanımız da diyor ki, teypler oradadır, Komis
yonumuz toplansın, konuyu yeniden ele alalım. Eğer 
gerçekten görüşülmüşse, burada müzakere edilsin. Gö-
rüşülmemişse ortada sahtekârlık gibi bir iddia var
dır? Bu mesele ona göre bir yöne yönelsin efendim. 
Bu hususun karara bağlanması lâzım. Önemli bir id
dia ile kürsüye gelinmiştir. Bunu halletmek lâzım. 
Sahtekârlık iddiası var efendim. Ahmet Durakoğlu, 
«sahtekarca bunu düzenlediniz» diyor. Bunun gerçe
ğe varması lâzım; doğru mu, yanlış mı, lütfen bunu 
halledelim. 

BAŞKAN — İki tarafın iddiaları karşılıklı cevap
landırılmış durumdadır. Biz bunu tahkik edecek du
rumda değiliz. Bizim bugünkü zabıtlar... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, sizin göreviniz. Bir önemli sahtekârlık iddiası var, 
siz nasıl tahkik edemezsiniz? Sizin aslî vazifeniz. Eğer 
bu iş müzakereye girmediyse, sorumluların yaka
sından yapışacaksınız Meclis Başkanı olarak efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurunuz efendim. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan; Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, «Komisyon 
üyesi olup da beyan buyurdukları hususun dışında bir 
iddiası olan, başka bir deyimle rapora dercedilen hu
susun hilafı hakikat olmadığını iddia edebilecek bir 
komisyon üyesi varsa kürsüye davet ediyorum» de
diler. Bendeniz, mensup olduğum parti bakımından 
hiç birisinin taraftarı olmadığım halde, orada imzası 
bulunan bir arkadşınız sıfatıyle hakikatları ortaya 
koymak bakımından müsaade buyurulursa söz rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu iddialar bu şekilde de
vam etiği müddetçe hiçbir kanunu çıkarmamıza im-
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kân yoktur. Daha evvel bu kanun Başkanlığa sunul
duğu zaman, Komisyonda bulunan üyelerin böyle bir 
iddia ile ortaya çıkmadıkları ve dolayısıyle. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Önergemiz 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizi okutacağım efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

1 nci maddeye dahi geçilmeden o önerge verilmiştir. 
BAŞKAN — 2 nci madde için verilmiş önerge. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 2 nci madde 

esnasında takdim edilmiştir. Bu itibarla daha evvel 
vaki olmuş, fakat şu anda gelmiştir. 

BAŞKAN — Müzakerelerin sonunda önergenizi 
oya koyacağız efendim. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, benim bir müracaatım oldu. Benim müracaatı
mın arasına Sayın Halk Partili arkadaşlarım girdiler 
ve oturumun başından beri de dikkat ettim, evvelâ 
bu arkadaşları tatmin etme yoluna gidiyorsunuz. Bu 
doğrudur, evvelâ itham altında bizim imzamız vardır. 
Bildiğimiz ve tespit edebildiğimiz kadarı yîe sataşma 
diye de kabul buyurabilirsiniz ve bu nedenle söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon üyesine sataşma olarak 
kabul ediyorum ve dolayısıyle cevabınızı bekliyorum, 
buyurunuz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, anket yapılarak karar verilemez efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, bu tip uygulamanız karşısında Sayın Seyfi Öztürk 
bana, Sayın Bozatlı da Sayın Durakoğlu'na sataşmış-
lardır.'Lütfen bana da söz veriniz. 

BAŞKAN — Efendim, hem iddia ediyorsunuz, 
hem iddianıza karşı çıkıyorsunuz. Sataşmış olduğunuz 
arkadaşınız cevap vermek istiyor. Lütfen oturunuz ye
rinize. 

Buyurunuz Sayın Kılıçoğlu. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, söz alış nedenimi bir iki cümle ile ifade etmek 
istiyorum. Her ne kadar bendenize söz verirken söz 
istemimin nedenini ayakta arz ettim, fakat Umumî 
Heyete duyurabilmek için bir iki cümle ile bu tekrarı 
yapma durumundayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Durakoğlu arkadaşımız, Komisyon Raporunun 
2 nci maddesindeki hususların görüşülmediğini ve 
hatta Komisyon üyesi bulunan Sayın Öztürk'ün bir 
ara verilme kararı talebi ile bu hususun görüşülmesi
ni istediğini ifade buyurdular ve görüşülmeyen bir me-
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selenin rapora dercini ileri sürdüler. Bunun doğru ol
madığını kendi üslupları ile ifade ettiler. 

Durum ne? Tabiatıyle grup adına yapılan konuş
malarda işin politikası yapılır. Bütçe Komisyonu, 
Anayasanın 94 ncü maddesine göre kurulması lâzım 
gelirken 85 nci maddesine göre kurulmuş, Anayasaya 
aykırıymış, doğruymuş, bunlar söylenecek. Mesele 
nedir? Mesele 657 sayılı Kanunun, 1327 sayılı Ka
nunla değişik maddesine dayanarak, çıkarılmış bir 
kararname. Nedir bu kararname? Kararname, Ana
yasaya göre, özerk bir kuruluş olan TRT'ye bir şahsı 
tayin etmek için bir kılıf, hukukî bir kılıf hazırlan
masını.. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu çok rica edeceğim; 
mevzu, üzerinde durarak, çok uzatmadan, o madde 
üzerinde konuşulup, konuşulmadığı müzakere yapı
lıp yapılmadığı hususuna temas edin. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Tamam 
efendim tamam, tamam Sayın Başkan o noktaya ge
leyim. 

Şimdi 11 sayılı Kararname ne zaman Resmî Ga
zetede neşredilmiş? 15 Şubat 1974. Sayın Durakoğlu, 
«12 sayılı Kararnamenin. 10 ncu maddenin (g) fıkra
sında bununla ilgili bir husus var, o görüşülmedi, o 
buraya ilâve edildi» diyor. 12 sayılı Kararname ne za
man neşredilmiş? 31 Mayıs 1974. 

Şimdi çok rica ederim, Anayasanın 64 ncü mad
desine göre kanun kuvvetinde kararname çıkartmışsı
nız, kanunî prosedür içinde • görüşeceksiniz, sıraya 
koyacaksınız. Sıra kavgası yaptık; «O mu görüşülsün, 
bu mu görüşülsün? Hangisi hangisine tercih edilsin?» 
dendi. Peki, üç ay evvel çıkarılmış bir kararnameyi, 
11 sayılı Kararnameyi görüşürken, siz, Fransızca da 
pek bilmem ama, «iileyezon» üç ay sonra çıkarılmış 
bir kararnameyi de, bununla ilgili bir husus var diye 
(11 sayılı Kararname ayrı bir şeyle Resmî Gazetede 
ilân edilmiş), bunu görüşmeyecek misiniz? Eğer bu 
mantıkla hareket ederseniz, çıkarttığınız 64 ncü mad
deye göre, Anayasanın çıkarttığınız her kararnameyi, 
kanun hükmündeki kararnameyi birbiriyle irtibatlı 
kılmak suretiyle, bunların hiç birisinin görüşülmesi
ne (yeni tabirle) olanak bulma imkânı yoktur. (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler) Ne yapılacak? 11 sayılı Ka
rarname görüşülecek, 12 sayılı Kararnamede onunla 
ilgili olan husus varsa, onu da ya ret edersniz ya da 
kabul edersiniz. 

Şimdi, döndüm asıl meseleye geliyorum: Kimin 
söylediği... Doğrudur, hakemlik yapmak bize düşmez. 
Hakemlik her halde Meclis Riyaset Divanına dü
şer. 
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AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Anayasaya 
aykırıdır, Meclis kararı var tabiî, saygımız var. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Teyp din
lenir, deşifre edilir, ortaya çıkar. Ama, bir husus göz
den uzak tutulmamalıdır. Efendim, şu husus görüşül
medi de görüşülmediği halde süreye ilâve edildi. Hak
şinas olmak lâzım. Hakikaten, Sayın Öztürk bir ara 
verilmesini talep etti, o da Halk Partili arkadaşları
mızdan geldi, yanılmıyorsam Durakoğlu'ndan geldi. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Hayır. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Yanılmı
yorsam Durakoğlu'ndan geldi. 

Bir dakika müsaade buyurun efendim. Hafızaları 
tazelemekte fayda vardır, o. da şudur: Denildi ki, 
64 ncü maddeye göre çıkarılan kanun hükmündeki 
Kararnamenin komisyonda; ki, o komisyonda siz ka
bul etmiyorsunuz ama, bazı yerlerinde ediyor
sunuz, sözünde ediyorsunuz da oylamasında et
miyorsunuz, oylamaya geçince etmiyorsunuz ve 
oraya geliyorsunuz komisyon üyesi oluyorsunuz, 
komisyonu kabul etmiyorsunuz Biz ifade et
tik onu, «var» dedik. Şimdi, 64 ncü maddeye göre, 
çıkarılmış Kararnamenin bir uygulaması yapıldı. İç
tüzükte de Bütçe Komisyonunun çalışmalarını düzen
leyici hüküm olmadığı için, Sayın Öztürk, bir yanlış
lığa mahal vermeyelim diye zatıâlinizin Sayın Durak-
oğlu, ifadesi üzerine bir yanlışlık yapmayalım diye 
böyle bir ara kararı talebinde bulundu; fakat biz 11 
sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararname ile 12 sayılı Ka
nun Kuvvetindeki Kararname arasındaki neşir ve yü
rürlüğe giriş tarihleri arasındaki irtibatı, birini görüş
mek, zamanı gelince de 12 sayılı Kanun Kuvvetin
deki Kararnameyi görüşmek için bir irtibat kur
duk ve dedik ki, bunu reddediyoruz. Bunu reddedince 
ne yaptık? 12 sayılı Kararname görüşülürken, 10 ncu 
maddenin (g) fıkrasında reddedeceğimiz iradesini Ko
misyon olarak beyan ettik. (C. H. P. sıralarından gül
meler ı«Bravo» sesleri). Siz, sizler.. Müsaade buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lütfen bağlayın 
efendim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sizler ne 
oya katıldınız... (C. H. P. sıralarından «Doğru» ses
leri) Müsaade buyurun efendim. Müzakerenin deva
mındaki oya da katılmadınız, Sayın Öztürk'ün verdiği 
kifayet önergesine de itiraz ettiniz. Ben devamını is
tedim Komisyon üyesi olarak, ona da rey vermedi
niz. Yani, yaptığınız hareket... 

I AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sonra devam 
etti mi, sonra ne oldu? 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Hepsine 
ben cevap vermeye mecbur değilim. Bunu oturur be
raber tartışırız. 

Söylemek istediğim şey şudur : Hiç bunun kaça
mak tarafı yoktur; kim doğru söylemiş orada var. 
(C. H. P.* sıralarından «Tamam, var» sesleri) ikisi ara
sında irtibat nasıl sağlanmış? O da var; ama denilir
se ki, «11 sayılı Kararnameyi görüştünüz, 12 sayılı 

I Kararnamede de 10 ncu maddenin (g) fıkrasında bu
nunla ilgili bir hüküm var, siz bunu konuşmadığınız 

I halde, görüşmediğiniz halde, karara bağlamadığınız 
I halde buraya yazmıştınız»' böyle bir iddiada bulunur

sanız, bu iddiaya katılmam. Şunun için katılmam : 
I Madde olarak 12 sayılı Kararnameyi görüşmediği-
I miz için 10 ncu maddenin (g) fıkrasını orada görüş-
I memiz zaten mümkün değil. (C. H. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar) mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu... 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi efen-

I dim, şey yapmayın... 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Mim koyduk ora

ya. 
I. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Tamam, ta-

I mam o... Sayın Oral, biz birbirimizi gayet iyi biliriz, 
I bu işlerde hiç birbirimizi yakalayamayız. Neden? 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lütfen toparlayın 
I efendim, süreniz bitmiştir.' 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
I efendim, bağlıyorum. 
I Neden? Çünkü orada söylenen sözler var. Nedir 
I o? Bu 11 sayılı Kararname, müstakil olarak ele alı-
J namaz, «Bunun 12 sayılı Kararname ile ilgili hü'küm-
I leri de var» dendi, bir yanlışlık olmasın diye takrir 
I de verildi. Bu bakımdan görüşülmedi. Görüşülmedi 
I sözüne katılmıyorum, görüşülmedi sözüne katılmıyo-
I rum... 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılçoğlu. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Neden ka
tılmıyorum? Çünkü, «Karara bağlanmadı» diyorsu-

I nuz. 12 sayılı Kararname görüşülmedi ki o madde 
karaar bağlansın. (C. H. P. sıralarından «Tamam» 

I sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu... 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Efendim 

arz ederim. 
I Sayın Başkan, teşekkür ederim. (C. H. P. sırala-
I rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, müzakerelere devam edeceğiz. Başka 

türlü bir usul müzakeresi açmamıza imkân yok. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Başkan 

bir ricam var. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkanlığınızdan bir ricam var efendim, bir 
saniye yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Süleyman Şimşek'-
tedir efendim, buyurun. Bu mevzuda başka söz ko
nuşamayacağız efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 64 ncü maddesine değin bir iddiamız ola
cak. Ortada birbirine zıt iki iddia var : Daha önce
de olduğu gibi Komisyonun toplanmamış olduğu; 
ama, toplanmış gibi gösterilmek suretiyle bir Komis
yon raporunun sunulduğu ifade edildi. Sizden evvel
ki Başkan bu hususun tahkik ve tavzihine ihtiyaç ol
duğunu ifade ederek ve Komisyon Başkanından sora
rak, meselenin evvelâ Komisyonda halledilmesinin 
gerekli olduğuna kanaat getirdi ve meseleyi Komis
yona iade etti. Şimdi, ortada şahadet ile halli müm
kün olmayan ama esasa müessir olan bir iddia var
dır. Komisyon Başkanı derler ki : «Meseleyi konuş
tuk, karara bağladık.»' Sayın Ahmet Durakoğlu da 
der-ki : «Biz meseleyi konuşup karara bağlamadık» 
Kılıçoğlu da şahadet eder. Şimdi, bu haliyle Komis
yonun müzakere edilip karara bağlayıp bağlamadı
ğı, gelen raporun Komisyonda müzakereye konusu 
olup olmadığı veya müzakereyi yansıttığı şüpheli du
ruma girmiş durumdadır. 

' Binaenaleyh, evvelemirde... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Rey vermeyen 
konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar lütfen yerinize otu
runuz efendim. Oturunuz yerinize efendim... Size bir 
uyarma cezası veriyorum... 

Evet efendim. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 

sıhhati şüpheli olan, görüşüldüğü veya görüşülmediği 
kesinlikle tespit edilmeyen bir komisyon raporu üze
rinde karar vermek uygun olmayacaktır. Bu sebep
le, daha önceki Başkan tarafından izlenen yöntemin 
tarafınızdan izlenerek meselenin komisyonda tezek
kür ve teemmül edilmesi, hangisinin haklı hangisinin 
haksız olduğu teyplerden izlenip deşifre edilmesi, za
bıtların okunması gerekir. Bu hususta usul itirazımızı 

arz ediyoruz, gerekirse 64'e göre müzakere açılma
sını öneriyoruz. 

Teşekkür ederim* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim buyur

dunuz ki, bundan evvel ki Başkan, anlatılan duruma 
göre işi şüpheli görmüş ve dolayısıyle komisyona ha
vale etmiştir. Ben bütün konuşmalardan sonra, bu 
mevzuun konuşulduğuna, dolayısıyel bir karara va
rıldığına kanaat getirdim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Neye dayanarak, 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Başkanlığın kararı olarak müzake
relerin devamına başka türlü bir hal çaresi düşüne
miyorum efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar C. H. P.> sıralarından gürültüler). 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
taşma var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Grupu adına biraz önce burada konu
şan Sayın Seyfi Öztürk arkadaşımız konuşmasını bi
tirirken Cumhuriyet Halk. Partililere hitap ederek 
dedi ki: «Bakınız, İsmail Cem'i niçin. tutuyorsunuz? 
O, anarşik zihniyeti temsil ediyor, ortak olmadığınız 
bir zihniyetin savunmasını yapmazsınız» dedi. Bu çok 
açıkça Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna yapılmış 
ağır bir suçlamadır, bir sataşmadır. Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik ettikten sonra söz 
veririm efendim. 

Sayın Süleyman Şimşek konuşacakmısınız efen
dim? Buyurun efendim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bir 
hususu rica ediyorum. Muhalefet şerhlerinde bugün
kü iddia ettikleri hususu dermeyan etmiş midir arka
daşlar etmemiş midir? 

BAŞKAN — Kanaatimizi belirttik efendim. Baş
ka söz söylemeye lüzum yok. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bugün bu kutsal çatının altında, Büyük Atatürk' 
ün kurmuş olduğu bu Yüce Mecliste hepimiz ulusu
muzun siyasî temsilciliğini yapan kişileriz. Görevi
miz, yasalar yapmak birtakım kararlar alıp veya ka
rarlar vermektir; ama bütün bunları yaparken ulusu
muzun görüşünü yansıttığımızın inancı içindeyiz. 
Yaptığımız işin gereği de bundan başka bir şey de
ğildir; ama özellikle bugünlerde bazılarımızın (gerek 
kendi adımıza olsun ve gerekse grupumuz adına ya-
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pılmış bulunsuz) yapmış olduğumuz konuşma ve 
davranışlarımız gerçekten yapıcı olmaktan çok, yı
kıcı olmaktadır. 

Milletimiz adına yaptığımızı söylediğimiz bazı 
şeylerin ise milletimizin arzusu ve değer yargılarıyle 
tamamen ters düştüğü de bir gerçektir. Bunun en 
tipik örneklerinden birisi ise, şu anda tartışmasını 
yaptığımız 11 sayılı Kanun gücündeki Kararname 
meselesidir. Neden 11 sayılı Kararnamenin altında
ki, ya da üstündeki kararnamelerden birisi değil de, 
yalnızca 11 sayılı Kararnamedir? Bunca önemli ko
nular bizlerden hal çaresi beklerden, neden TRT'yi 
ve özellikle onun genç, dinamik Genel Müdürünü 
hedef okrak seçmiş bulunmaktayız? Bunun bir özel 
nedeni olmak gerekir elbette. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, 2 nci madde üzerin
de konuşacaksınız efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Oraya ge
liyorum Başkanım. 

Bu kısa konuşmamda, işte bunun nedeni üzerin
de durmak istiyorum. Bu konuyu burada hepimiz 
açıklığa kavuşturalım; milletimiz de işin içyüzünü an
lasın ve de kimlerin kimden yana olduğunu. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, 2 nci madde üzerin
deki sözlerinizi bekliyorum efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Bendeniz 
politikada fazla tecrübeli sayılmayan bir arkadaşını
zım. Ancak, 1968 yılından bu yana aktif politikanın 
içindeyim; fakat politik hayatımda, özel davranı
şımda özellikle halkı dinleyen' ve ondan esinlenen bir 
arkadaşınızım. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, 2 nci madde ile ne 
alâkası var bunların? Çok rica ediyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Efendim 
radyoya geliyorum. 

Ayrıca, 26 yıllık eğitim hizmetinin 9 yılma yak
laşan bir kısmını eğitim radyosunda geçirdim. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek... 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Ülkemizde 

en az 10 milyon dinleyicisi olan «Ocakbaşı» prog
ramının kurucularındanım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, rica ederim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Bunca 
uğraşanlarım boyunca şimdiye kadar hiç bir yerde 
hiç bir vatandaşımızın TRT'den yanıklığına tanık de
ğilim. Aksine, halkımızın büyük çoğunluğu TRT'den 
övgü ile bahsetmiştir, bu çok görülmüş bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, Sayın Şimşek... 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, gerçek yüzde yüz bu olduğuna göre, o 
halde TRT'ye amansızca bu saldırının sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, 2 nci madde üzerin
deki sözlerinizi bekliyoruz efendim. Yoksa sözünüzü 
keseceğim efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — TRT'ye 
bugün saldıran sizler, iktidarda iken de saldırmakta 
idiniz, muhalefette iken de saldırıyorsunuz. Öyleyse 
bunun anlamı şudur... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdahale edenleri sustur. Ben bir şey de
medim. 

BAŞKAN — Elendim size, «2 nci madde üzerinde 
konuşmanızı istiyoruz» diyoruz, tamamen mevzuu 
dağıtıyorsunuz. Çok rica ederim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Muhale
fette şikâyetin, iktidarda şikâyetin anlamı şudur : Siz 
kendi iktidarınızda TRT'nin, tıpkı «Vatan Cephesi» 
gibi, borazanı olmasını... (A. P. ve M. S. P. sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — »Sayın Şimşek, sözlerinizi kesiyorum 
efendim, başka çarem yok; madde üzerinde konu
şunuz, Sayın Şimşek 2 nci madde üzerinde konuşu
nuz lütfen, sözlerinizi kesiyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Niçin ke
siyorsunuz Başkanım, ben bir şey yapmadım ki. 

BAŞKAN — Söz dinlemiyorsunuz efendim, çok 
rica ederim. Kestim efendim, lütfen. 

SÜLEYMAN ŞÎMŞEK (Devamla) — Misal gös
terip durduğunuz, böylesine bir TRT'dir; ama bu hiç 
bir zaman... (A. P. ve M. S. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAvŞKAN — Sayın Şimşek, size uyarma cezası 
veriyorum efendim. Çok rica ederim, yeter artık 
efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Peki ne is
tiyorsunuz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde ne konuşacak
sanız, onu konuşun diyorum size. Bu konuşmaların 
madde ile ne alâkası var, insaf ediniz efendim, lütfen. 

Sözlerinizi kesiyorum efendim Sayın Şimşek, 
başlayın ve sözünüzü bitirin. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; böylesine bir TRT'nin ger
çekleşmesi ise hiç bir zaman mümkün değildir; bu
na kimsenin gücü yetmez; hele hele, çağm dışında bu-
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lunanların gücü hiç yetmeyecektir. Çünkü, görüşünüz 
çağ dışı bir görüştür. (C. H. P. sıralarından alkışlar; 
A. P. ve M. S. P. sıralarından, sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, hiç söz dinlemiyorsu
nuz efendim; ihtar da aldınız, yine söz dinlemiyorsu
nuz. Ne yapayım? Lütfen efendim, sözünüzü kestim; 
fazla söz vermiyorum efendim; lütfen kürsüyü terk 
ediniz efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Bu büyük 
Meclise duymuş olduğum saygıdan dolayı Sayın Baş
kanı dinliyor ve hepinizi, Büyük Meclisi saygıyle se
lâmlıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve A. P. 
sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — (A. P.'li mil
letvekillerine dönerek) İçinizde Atatürkçü olmayanla
rı söyleyebilirim. 

BAŞKAN —• Sayın Reşit Ülker, söz sıranızı Sa
yın Yılmaz Alpaslan'a vermişsiniz; öyle mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Konuşmama başlamadan önce, Sayın Başkandan 
bir hususu özellikle rica etmek istiyorum : Değerli 
Başkanım, görüştüğümüz konu iki maddeden ibaret, 
her iki madde de aynı konuyu içeriyor, her iki mad
de de maalesf, İsmail Cem'i TRT'nin başından alma
yı içeriyor. Benden önce konuşan değerli arkadaşım 
Şimşek'in sözünü kesmek, ona ihtar vermek suretiy
le görevinizi hiç de iyiye kullanmadığınız kanaatimi 
üzülerek belirtmek istiyorum. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Başkan vazifesini 
senden öğrenecek değil. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Çünkü, bu 
tasarının birinci maddesinin de, ikinci maddesinin de 
aynı mahiyet taşıdığını, Komisyonun değerli üyesi bu
rada iki dakika önce beyan etti. Siz, değerli Şimşek 
burada 2 nci madde üzerinde, Cem ile ilgili kötü ta
sarruflardan bahsetti diye sözünü kestiniz; ben de ay
nı muameleye uğramayım diye bu hususu bilgilerini
ze sunmak istedim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Başkanlığın sözü 
dinlenmediği zaman elbette ihtar verilecektir. Binae
naleyh, siz söz dinlediğiniz müddetçe bu sizin üzeri
nize tatbik edilmeyecek demektir. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, şimdi, 1973 seçimlerinden bu yana Parla

mento kürsüsünde ilk defa çok önemli bir iddia ile 
bir arkadaşımız bu kürsüye geldi. Sayin Ahmet Du-
rakoğlu; Plan Komisyonunun üyesi olarak, burada, 
11 sayılı Kararnameyi Komisyonda görüşürken, ki 
ben de Komisyonun üyesiyim... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Muhalefet şer
hi var mı? 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Evet beye
fendi, muhalefet şerhi var. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Muhalefet şer- . 
hinize bunu niye dercetmediniz? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale etmeyi
niz efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Konuşa
yım mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Durakoğlu'nun iddiası şu : 11 sa
yılı Kararname görüşülüp reddedilinceye kadar, 12 
sayılı Kararnamenin değişik 10 ncu maddesinin (g) 
bendi müzakereye konu yapılmadı. Bu konuda oyla
ma yapılmadı. Sayın Seyfi Öztürk ve değerli arkadaş
larım da Sayın (Durakoğlu'nun bu açık ve kesin iddi
ası karşısında Sayın Seyfi Öztürk'ün gitmeyip, dinle
mesini isterdim) buraya geldi; Sayın Seyfi Öztürk 
milletvekilliği mazbatasını da buraya koyarak, aksi
ni iddia etti : «Hayır» «11 sayılı Kararnameyi red
dettik, arkasında da 12 sayılı Kararnamenin geçici 
10 ncu maddesinin (g) bendi de müzakere edildi, oy
landı» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, akla kara gibi iki 
önemli iddia var, yani önemli bir sahtekârlık cereyan 
etmiş. Bir başkanımız veya sözcümüz veya bir başka 
kişi görevini kötüye kullanmış; bu tasarının 2 nci 
maddesini müzakere edilmediği halde, görüşmeye ko
nu yapılmadığı halde bu rapora dercetmiş. 

Bu iddia burada tanıkla, şu veya bu yolla orta
ya çıkarılamaz; «Yılmaz Alpaslan böyle dedi, Sayın 
Seyfi Öztürk böyle dedi» iddialarıyle bu iş objektif 
olarak aydınlığa, gerçeğe çıkarılamaz. Elimizde, hu
kukun reddedemeyeceği kanıtlarımız var. Nedir on
lar? Komisyonun bantları. Nedir onlar? Bantları de
şifre eden zabıtlar. 

O halde lütfediniz, bu önemli, yer yer Anayasaya 
aykırılık iddiasını taşıyan bu. konunun aydınlığa ka
vuşması üzerindeki birtakım bulutların kaybolması 
için Komisyonumuz yeniden toplansın ve bu konu
da, bantları dinleyelim, zabıtları incelemeyim ve ay
dınlığa varalım. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Etem Kılıçoğlu bu
raya geldi, çok açık bir şekilde «Ben Milliyetçi Cep
heden değilim, demokratik soldan da değilim. Ben, 
iki tarafın dışında dürüst bir insan olarak, bir Par
lamenter olarak gerçeği açığa koyacağım» dedi. Ve 
burada not etim beyanını, zabıtlar da burada «Biz 
gerçekten 12 sayılı Kararnamenin geçici 10 ncu mad
desinin (g) bendini müzakere edip, oylamadık» dedi. 
Açıkça ve kesin olarak söyledi. 

Şimdi bu açıklıkta beyan ortada dururken, çok 
ağır ithamlar ortada dururken, Başkanın, «Ben vu
zuha vardım, müzakereye devam edeceğim» tarzında
ki tutumu, Başkanın tarafsızlık ilkesine bağlı olması
nı ortadan kaldırır ve bir tarafı ilzam ettiği gerçeği
ni, maalesef, ortaya koyar. 

Onun için, değerli Başkandan özellikle ricam, bu 
işi kişilerin beyanına bırakmayınız. Bu Mecliste hile 
ile hurda ile birtakım raporların düzenlenmediği ger
çeğini objektif tanıklarla ortaya koyalım. (A. P. sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar.) 

Değerli arkadaşlarım, sizi suçlamıyorum, bir baş
ka kişiyi de suçlamıyorum; sıra kapaklarını vurarak 
bu iddiaları ortadan kaldıramazsınız. Lütfediniz, bu 
iddiaların hangisi doğru ise, zabıtları tetkik ederek or
taya çıkalım ve bu geçe Başkan Komisyonu toplan
tıya çağırsın; müzakere devam etsin; neticeye vara
lım; gelelim devam edelim. Niçin kaçırıyorsunuz bu 
gerçekten?... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Alpaslan, 
komisyon kime niyabeten vazife görür? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim... 
Karşılıklı konuşmayalım. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Ada
let Partisinin değerli sözcüsü arkadaşım, bu rapor dü
zenlenirken acaba biz, muhalefet şerhinin ötesinde 
bu raporda neler olduğunu, bu tasarıya 2 nci bir 
maddenin eklendiğini bilme iktidarına sahip miydik? 
Ancak kutularımıza atıldıktan sonra öğrendik ve öner
gemizi Sayın Başkana takdim ettik. Niçin gerçek
ten kaçıyorsunuz?... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Müsaade edin, Sayın Seyfi öztürk'ün mazbatası 
burada. Milletvekilliğini bırakıp Eskişehir'e avukatlı
ğa gidecek. Müsaade edin, bu hakkı verelim ona. Ya
hut da, o ithamı yapan Sayın Durakoğlu, «Her türlü 
cezaya razıyım.» dedi, biz grup olarak ona gerekli 
cezayı verelim böyle bir ithamı yaptığı için. Lütfe
din, siz de bu gerçeklerin ortaya çıkması için birle
siniz. 

Büyük bir iddia içinde olan Başkanımıza rica ede
lim ve bu konuyu komisyona tekrir havale edelim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Buyurun Sayın Bozatlı, Komisyon adına. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO

ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Kısa bir hususu açıklamak mecburiyetindeyim. 

Ben biraz evvel kesin kesin konuşunca, arkadaşları
mızın hafızası yanılabilir, kendilerine, yardımcı ola
yım, gerçeği anlatmaya çalışayım diye, o açıdan, yar
dımcı olacağım ümidiyle, bir ümitle, hakikaten ger
çeği öğrenince artık İsrar etmeyecekleri ümidiyle me
seleye yaklaşmak istedim. Ama görüyorum ki, ger
çeği söylemek hususundaki gayretim hiçbir işe yara
mamış, kendilerine yardımcı olamamışım veyahut 
bu yardımı, bu iyi niyetimi kabul etmek niyetinde 
değiller. 

Şimdi ben burada kalkıp bir açıklama yapıp, bu 
oylandı diye söyledikten sonra, artık, lütfedin, buna 
inanmanız lâzım. Başka türlü... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

REMZİ ÖZEN (tzmir) — Ortada bir iddia var, 
sen de tarafsın. 

YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Sen tarafsın. Ni
ye size inanalım da, başkasına inanmayalım? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Müsaade buyurun... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, bu ithamları müsaade buyurun da ortaya çıka
ralım, hakikat ortaya çıksın. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Müsaade buyurun... Müsaade 
buyurun... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, bu ithamdan kurtulmak için lütfen bizi toplayın, 
komisyon toplansın, bandı dinleyelim. 
- PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Aynı gün zaptın, aynı gün bandın, sesin kopyası alın
mıştır. O kopya yed'inizde. O kopya sizin yed'inizde. 

H. KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — Biz din
ledik, sen de dinle. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Onu bile bile kullanmadığınıza 
göre... Ben size bir şey ifade etmeye mecburum değer
li arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, hukukta hüsnüniyet 
asıldır. 
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H. KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — Hukukta 
bir şey daha vardır; şahit. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Hüsnüniyetin ispatını isteyemez
siniz. Suiniyet iddiasında bulunanların, vicdanı sızla
madan ağır kelimeyi kullanan insanların ispat mecbu
riyeti vardır. Onun yeri burası değildir. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) Müsaade buyurun, onun yeri.. 
(Gürültüler) 

Müsaade buyurun, ben görüşümü söylüyorum. 
Onun yeri, yed'inizde bulunan zaptı lütfedip biraz vic
danınıza danışarak dinlemenizdir. Yoksa burada, eğer 
bir toplantıya engellemek için birtakım tertipler düşünü-, 
yorsanız, lütfen bunlara tenezzül etmeyin. Gerçek dışı 
olaylarla, iftira niteliğindeki birtakım tertiplerin içinde 
lütfen bulunmayın, lütfen buna tenezzül etmeyin. İstir
ham ediyorum, bu Meclisin mehabetine gölge düşürür. 
Böyle şeyleri -ne siz yaparsınız, ne biz yapabiliriz. 
Lütfedin bu şekil şeylerle birbirimizi ağır biçimde 
itham etmeyelim, buna hakkımız yoktur. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-

ZATLI (Devamla) — Bir husustaki beyanınıza, bir 
husustaki talebinize değinmek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel hukukî temeli 
ortaya koydum. Bu Parlamentonun tarihinde hiçbir 
komisyon kararının, hele hele, hiçbir komisyonda 
zabıt tutulmadığına göre, bereket zabıt tutulmuş tey-
pe geçmiş bir husus var; hayret edilecek şey, şayet 
zabıt tutulmasaydı, korkunç bir iddia ve isnat kar
şısında fevkalâde güçlük çekeceğimi kabul ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Zabıt tutul
duğu halde, teyp olduğu halde, böyle bir şeyi nasıl 
getirirsiniz? Ben hayret ediyorum. Djoğru değil bu ar
kadaşlarım ve bir şey daha söyleyeyim; tanzim edil
miş bir belgenin, hukukî yetkileri ihtiva eden, huku
ken muteber bir belgenin ispatını iddia etmek gibi 
bir garabet bu Mecliste hiçbir zaman olmamıştır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

bir sualim var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı sual var efendim, sua

li dinleyin. 
Buyurun efendim. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

o toplantıda ben de bulundum ve önerge verildikten 

sonra ilk itiraz konuşmasını yapan ben oldum, son
ra Sayın Durakoğlu oldu ve arkasından Sayın Seyfi 
Öztürk'ün hak verir mahiyetteki konuşması... 

BAŞKAN — Efendim sualinizi sorun. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, suali

miz böyle, sualin adabı da böyle. Suali sorabilmek 
için de -nedenini ben izah etmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Seyfi Öztürk'ün hak 
verir -mahiyetinde, İçtüzük bakımından konuşması 
üzerine, karara bağlanmaksızın ara vermek kararı 
aldılar mı, almadılar mı? 

BAŞKAN — Alındığını beyan ettiler efendim. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim ara 

kararı. 
Ondan sonra görüşme yapıldı mı yapılmadı mı? 

(A. P. sıralarından «Oylandı» sesleri) 
BAŞKAN — Sualiniz bu mu efendim? Görüşme 

yapılıp yapılmadığı? 
Sayın Bozatlı, görüşme yapılıp yapılmadığını so

ruyorlar efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO

ZATLI (Devamla) — Söyleyeyim efendim. 

Sayın Başkan, gelen, oya sunulan önerge, elinizdeki 
dosyanın içinde ve Sayın Yılmaz Ergenekon ve 4 ar
kadaşının verdiği önergedir. Çok iyi takdir edeceği
niz gibi, önergeler üzerinde bilhassa arkadaşlarım 
çok yanlışlık yapıyorlar; o noktayı tasrihen zikret
mek istiyorum, önerge üzerinde, malûmunuz olduğu 
gibi, herhangi bir müzakere açılmaz; ancak önerge 
sahibinin açıklama hakkı vardır. Onun dışında bir 
müzakere açılmaz. Önerge, «12 sayılı Kararnamenin 
geçici 10 ncu maddesinin (g) fıkrasına yansıyan hu
susun da aykırılığı nedeniyle, kabul edilen bu karara 
aykırılığı nedeniyle, kendiliğinden mülgadır, bunu 
da karara derç edin» şeklinde bir önerge idi. Okur
sanız orada var, o önerge aynen oylanmış, kabul edil
diği hususu beyan edilmiştir, zapta geçmiştir. (A P. 
sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan, sualim var ve sesimi duyurabilmek için müsaa
de ederseniz oraya geleyim. 

BAŞKAN — Asiltürk'ün bir suali vardır, buyu
run Sayın Asiltürk. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önergeyi 
okuyunuz. . 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Önergeyi ben mi okuyayım? 
Bende önerge var. 
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BAŞKAN —- Verilen önergeyi okuyun efendim, 
ikinci sual var. 

PLAN KOMİSYON UBAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Devamla) — Peki efendim. Önergeyi okuyo
rum. 

«2. — Aynı konuda 30 . 5 . 1974 tarih ve 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun Ek Geçici 10 ncu madde
sine eklenen (g) bendinin kaldırılmasını, 

3. — Anayasanın 64 ncü maddesinin 4 ve 5 nci 
fıkraları uygulanmasının kanun sualleri içinde olma
sı gerektiğinden, yukarıda 1 ve 2 numaralı tekliflerin 
Komisyonca ilişik metin uyarınca ka*rara bağlanma
sını arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ergenekon, Ahmet Mahir Ablum, Hüse
yin Abbas, Turgut Yücel, Seyfi Öztürk, Abdurrahman 
Unsal, Rıfkı Danışman, Mustafa Parlar, Hayrettin Na-
kiboğlu, Hilmi Okçu, Hasan Buz, Cemal Cebeci, Ha
san Tosyalı.» 

Önerge altındaki imzalar bunlar. Oylanan önerge 
üzerinde, kabul edildiğine dair imza. (Gürültüler.) 

Çok istirham ederim, o saatte beyefendi... (Gürül
tüler.) 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Safsata bunlar, bı
rakalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Sayın Bozatlı, Sayın Asiltürk'ün bir 
suali vardır, buyurun Sayın Asiltürk. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan, öyle görülüyor ki, meselenin aslı üzerinde ko
nuşmak yerine, onu başka bir şekle dönüştürmek isti
yoruz. 

Meselenin aslı şudur : 12 sayılı Kararnamede ol
sun başka herhangi bir yerde olsun, bu 11 sayılı Ka
rarnameyi iptal ettiğimiz zaman, onun iptal edilme
sini önleyecek veya onun iptali ile kapsadığı her şeyi 
önleyecek maddeler varsa, eğer bu hususta herhangi 
bir kanunun herhangi bir maddesinde bir şey varsa, 
onu da iptal etmek üzere genel bir hüküm getiriliyor. 
Şu altında imzaları bulunan önerge sahiplerinin öner
gesiyle bu hüküm karara bağlanıyor ve Komisyonun 
metnine geçiyor. 

Halbuki, arkadaşlarımız diyorlar ki; «12 sayılı 
Kararnamenin (g) fıkrası konuşuldu mu, konuşulma
dı mı?» Konuşulmasına gerek yok ki. 

Benim sualim şudur : Sayın Başkan şunu açıkla
sınlar; Komisyonun getirdiği bu genel hüküm, 12 sa
yılı Kararnamenin (g) fıkrasını münhasıran içerisine 
alan bir madde midir? Yoksa onu da içerisine alması 
şart olması kabul edilerek, bütün diğer bununla ilgili 

I hükümleri de kapsayan bir hüküm müdür? Bunu açık-
I lasmlar mesele hallolacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, bu mevzuda ne diyor
sunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Efendim, kanaatimi kısaca arz 
edeyim. 

1 nci madde tıpkı diğer maddeler gibi kendisinden 
önceki, kendisine aykırı düşen bilumum hükümleri 
ilga edici nitelikte bir maddedir. Ama meseleye açık
lık vermek, tereddütleri zail etmek yönünde verilmiş 
olan bu önergeyi de oylattık; kabul edildi. Arz etti
ğim gibi önerge üzerinde başka bir işlem yapmaya, 
müzakere açmaya yetkim yok. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın» Başkan, sua

lim var. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bozatlı. 
İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, de

jenere ediliyor, sabote ediliyor. Buna son verelim. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 

sabotaj yaptırtmayın. 
BAŞKAN — Sayın Oral, sualinizi sorun efendim. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — 11 sayılı Kararname 

reddedilmiştir tümü itibariyle ve iptal edilmiştir. Ka
rar böylece Başkan tarafından tefhim edildiğine göre, 
bu tefhimden sonra Komisyonda (1, 2, 3, 4 maddelik) 
ayrı ayrı maddeler tedvin edilmiştir. Bu arada 12 sayılı 
Kararnamenin (g) bendi görüşülmüş ve reddedilmiş 
şeklinde ikinci madde tedvin edilmiştir. Komisyonun 
bununla hiçbir ilgisi yoktur. Böyle bir görüşme olma
dığına göre, gündemde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...12 tane 
kararname ayrı ayrı sırada; bunlardan 11 sayılı Ka
rarname ayrdmış onlardan alınmıştır diğerleri ara
sından. Komisyonda tevhit edilmediğine göre, müşte
rek görüşülmediğine göre, müşterek görüşülmüş ve 
(g) bendi iptal edilmiş gibi nasıl madde tedvin edil
miştir? Bizim haberimiz olmadan bu madde nasıl ted
vin edilmiştir, düzenlenmiştir? Bunu soruyorum. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — İcabını yapmış 
Komisyon. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO

ZATLI (Devamla) — Sayın Başkan rapor tanzim et
mek bizim yetkimiz dahilinde bir husustur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sualim var. 
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BAŞKAN — Buyurun. ] 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bildiğim kadarıyle bir yasa evvelâ komisyonlarda 
görüşülür. Önümüzde bir yasa mevcut. Bunun ayrı- I 
ca 3 ve 4 ncü maddeleri de var. I 

3 ncü madde, «Bu kanun yayımı tarihinde yürür- I 
lüğe girer.» 4 ncü madde, «Bu kanun hükümlerini I 
Bakanlar Kurulu yürütür.» demektedir. I 

Hiç olmazsa bu 3 ve 4 ncü maddeler görüşülüp, I 
karara bağlandı mı? Karara bâğlanmadıysa bu kanu- I 
nu kim yürütecektir? I 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Kendi kendine mad
de tedvin etmiş. I 

BAŞKAN — Efendim, gelmiş Komisyondan, İm- I 
zalar atılmış... Böyle bir kanun Komisyonda konu- I 
şulup imzalandıktan sonra, siz de muhalefetinizde 
bunları belirtmediğinize göre, neyi Öğrenmek ister- I 
siniz? I 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Muhalefet 
kaydımızı derpiş etme olanağı bulamadık. Zira, bura- I 
da kaleme alınan ne raporu ve ne de bu kanun tekli- I 
fini görmüş değiliz. Eğer görseydik dahi şahsen ben I 
muhalefet şerhi koymazdım. Çünkü bu olay ilki de
ğildir. Burada hadiseyi teşrih etmek için... I 

BAŞKAN — Takririnizi okutuyorum efendim. Bu I 
mevzuda sizin takririniz var zaten. Onu okutuyorum I 
efendim. (Gürültüler.) I 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Bir cevap 
bekliyorum Sayın Başkan. 3 ncü ve 4 ncü madde, I 
Komisyonun bir üyesi olduğum için, Komisyonun I 
hangi toplantısında görüşülmüştür, nasıl karara bağ
lanmıştır? Lütfen açıklasınlar. I 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anayasanın 64 I 
ncü maddenin 4 ve 5 nci bentlerine göre, denerek, I 
yasanın Meclise teklif şekli takrirde yazılı. Takrir ka- I 
bul edildiğine göre, kabul edildiği şekli huzurunuza 
gelmiştir. (Gürültüler.) I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Ölçen'in su- I 
allerine bir cevabiniz var mı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO- I 
ZATLI (Devamla) — Efendim, Sayın Ölçen bilmiyor, I 
verecek cevabım yok. Yaptığımız iş doğrudur. I 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir soru 
soracağım. "I 

BAŞKAN — Evet, sual cevaplanmıştır efendim. I 
Takririnizi okutuyorum. O takrir de iade edilirse me- I 
sele yok efendim. Zaten sualiniz cevap bulacak o za- I 
man. I 

[ YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Soru sorma 
hakkım var. 

Sayın Başkan, bundan bir süre önce, yine Plan 
I Komisyonunda Sayın Vahit Bozatlı'nın başkanlık et

tiği bir oturumda geçen İşçi Yatırım Bankası ile ilgili 
I raporda da (A. P. sıralarından «Ne alâkası var» ses

leri.) bir bölüm müzakere edilmediği halde, rapora 
I geçirilmiş idi. Zatıâlinizin işgal ettiği kürsüde bulu-
I nan Başkan bunu tespit etti ve Komisyona iade etti. 
I Hal böyle olduğuna göre, iddia ediyoruz ki, 2 nci 
I madde üzerinde müzake're yapılmamıştır. Elimizde 
I iki tane delil var. Bu iki delili Sayın Başkan ortaya 
J koymaktan niçin çekiniyor? Bantları açıklamaktan, 
I zabıtları açıklamaktan niçin çekiniyor? (Gürültüler.) 
I Lütfen açıklasınlar. İddia sabit olmuştur. Sayın Baş-
I kan, zihniyetini gösteriyor, iddia sabit olmuştur. 

I BAŞKAN — Şimdi, bundan evvelki Sayın Başka-
I nımızm, konuşmalardan sonra edindiği intibaı ve kana-
I atini belirtmiş, dolayısıyle Komisyona iade etmiştir. 
I Ben de daha evvel, (bütün konuşmalardan sonra) 
I kanaatimi belirttim; bu müzakerelerin yapıldığı kana-
I atindeyim. Dolayısıyle ben öyle bir iadeye lüzum gör-
I mediğimi ifade ettim. Binaenaleyh, takrirde de bunun 
I iadesini istiyorsunuz. Bu, iade edilip edilmeyeceği me

selesini de takrirle halledeceğiz efendim. Başka söz ver-
I miyorum, rica ederim. Takriri okutuyorum. 

I Sayın Başkanlığa 
I Plan Komisyonunun 11 sayılı Kanun Hükmünde-
I ki Kararnameyi görüşmek üzere, yaptığı toplantıda; 
I «,12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) ben

di» 
I Görüşülmeden, görüşülmüş gibi bu bendin yürür-
I Kikten kaldırılmasıyle ilgili kanun teklifini Millet Mec-
I lisi Başkanlığına sunmuştur. 

I 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görü
şülmesi, 8 .2 . 1975 günü saat 10'a ertelenerek, bu Ka-

I rarnamenin bütün maddelerinin 5 kişilik bir altkomi-
I te tarafından tetkikine karar verilmiş olmaktan başka 
I bir işlem yapılmamıştır. Adı geçen kanun teklifinin 
| Komisyona iade edilmesi gerekir. Gereğini arz ederiz. 

i Sivas İstanbul 
Ahmet Durakoğlu Ali Nejat Ölçen 

I Denizli Erzincan 
I Hüdai Oral Nurettin Karsu 
I Giresun , Giresun 
I Orhan Yılmaz Hasan Vamık Tekin 
I BAŞKAN — Konuşmalar bitmiştir efendim. Sa-
I yın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 
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SÜLEYMAN ŞİMŞEK (içel) — Sayın Başkan, 
bu sahtekârlık karşısında müzakerelere devam edil
mesini nasıl izah edersiniz? Demin bana verdiğiniz 
cezayı size iade ediyorum. 

254 nasıl çıktı Sayın Başkan? Demin bana verdi
ğiniz ihtarı size iade ediyorum. 

(İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ile Balıkesir 
Milletvekili İbrahim Behram Eker" arasında karşılık
lı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Behram Eker, size de bir ih
tar veriyorum efendim, müdahale etmeyin. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş
kan, en küçük sataşma iddiası karşısında zabıtları 
getirtiyorsunuz. Lütfediniz, şimdi de teypi getirtip 
dinleyiniz. Teypi getirtemiyorsanız, Millî Selâmet 
Partili bir arkadaşımız var, namuslu insandır, Komis
yonda bulunmaktadır, ona sorun lütfen. 

BAŞKAN — Takrir hakkında takrir sahiplerin
den konuşmak isteyen var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, önergeye katılmı
yoruz. Ayrıca Komisyona iade diye bir müesseseyi 
üyelerin istemeye hakkı olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teklif olduğuna göre oylamak mec
buriyetindeyim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Oylanamaz Sayın Başkanım, böyle bir 
hakları yok. 

BAŞKAN — Teklif vardır, 2 nci maddenin ko
misyona iadesi teklifi. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Hayır, oylanamaz Sayın Başkanım, 
tetkik edin lütfen. 

BAŞKAN — Oyluyoruz efendim. Şimdiye kadar 
Komisyona iade teklifleri nasıl oylanmıştır efendim, 
çok rica ediyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, yük
sek malumlarınızdır ki, Komisyonu başkan temsil 
eder.. Söz söylemeye salahiyetli kişi, talepte bulun
maya salahiyetli kişi Komisyon Başkanıdır. Komis
yon Başkanı teklif etmediğine göre bu teklifin oyla
ması yapılamaz, 14 seneden beri uygulama böyledir, 
Komisyon Başkanının talebi bulunmadığına göre or
tada teklif yok demektir. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 88 nci maddesi
ne göre, kanun tasarı veya teklifinde bir maddenin 
reddi, Komisyona iadesi veya metne madde eklen
mesi hakkında, milletvekilleri, esas Komisyon veya 
Hükümet değişiklik önergeleri verebilir. Bu esaslar 
dâhilinde milletvekilleri tarafından tasarı veya tek
lif, maddelerinin her fıkrası için dörtten fazla öner
ge verilemez, 

Şu verilmiş önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

II. — YOKLAMA (Devam) 

BAŞKAN — Maddeyi oylamadan evvel bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin oylamasının yapıldığı şu anda 

Meclisimizin ekseriyetinin bulunmadığı kanısında 
olduğumuzdan ve yoklama cihazı ile yapılan yokla
manın da sağlıksız olduğu bir Önceki tecrübe ile sa
bit olduğundan ad okunmak suretiyle yoklama yapıl
masını saygiyle arz ederiz. 

Erzurum Adana 
Selçuk Erverdi Erol Çevikçe 

İstanbul İzmir 
Ali Topuz Mahmut Türkmenoğlu 

Adana Kars 
Osman Çıtırık Doğan Araslı 

İzmir Hatay 
Remzi Özen Malik Yılman 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Adana 
Hasan Cerit 

BAŞKAN — Yoklamayı yapabiliriz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-

ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz, bir şey söylemek istiyorum. 

Daha evvel bu Meclisi yöneten; isim verebilirim, 
Sayın Ekşi'nin, ondan evvel Sayın Ok'un yönetimleri 
zamanında bu, yoklama istemi tarzındaki taleplerin 
sık sık tekrarlanması bir yetki suiistimali telâkki edi
lerek sık sık tekrarlama yoluna gidilmemiş ve «ekse
riyetin olduğu biraz evvelki yoklamada mevcuttur» 
diyerek reddedilmiştir. Bu emsalin tatbiki mümkün, 
takdir zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Efendim, bir yoklama daha yapa
cağım. Arkadaşların şüpheleri kalmasın. 
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Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Bu
yurun efendim. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/52) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1975) (S. Sayısı : 113) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütün 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Feyzullah Değerli söz iste
mişlerdir. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, 
aleyhinde bir önergemiz vardı, iki saat önce verdim, 
şimdiye kadar size ulaşmıştır sanıyorum. «Aleyhte 
söz istiyorum» diye iki saat önce önerge verdim. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim. 
Sayın Feyzullah Değerli, Kanunun lehinde mi, 

aleyhinde mi? 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde... Tamam, size söz verece
ğim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben de bir beyanda bulunmuştum size efendim. Söz 
rica ettim. 

BAŞKAN — Kapatmadan onu da muameleye 
koyacağım efendim. 

Aleyhinde, Sayın Çıtırık, buyurunuz efendim. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunun 90 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 
10 ncu maddesiyle bir fıkra eklenmesi 23 . 5 . 1972 
tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkilere da-

(Ad okunarak yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

yamlarak Bakanlar Kurulunca 13 . 2 . 1974 tarihin
de kararlaştırılmış ve 11 sayılı Kararname yürürlüğe 
konulmuştur. 

Plan Komisyonu yetki tecavüzünde bulunmuştur. 
Anayasanın 64 ncü maddesine göre Meclise niyabeten 
görev yapan Komisyon ancak kararnameyi şekil yö
nünden, (bu cümlenin altını çizerek söylüyoruz) 
ancak şekil yönünden tetkik edebilir. 

Hükümete yetki veren, kanunun öngördüğü şekil
de, bir kararname yapılıp yapılmadığını, kısacası şe
kil hatası yapılıp yapılmadığını tetkik edebilir. Şeklin 
ötesinde sübjektif nedenlerle kararnameyi iptal ede
mez. Anayasaya aykırı kurulan bir komisyonun, yet
kisini tecavüz ederek, hazırladığı bir rapor kabul 
edilemez. (A. P. sıralarından gürültüler) Verdiğiniz 
oyların hesabını seçmenler sizden soracaklardır. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Yanlış hesap Anayasa 
Mahkemesinden dönecektir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, A. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gü
rültüler) Yine günün birinde, bundan bir süre önce 
yine böyle geç saatlerde, siz gülerek bu salonu terk 
etmiştiniz. Anayasa Mahkemesi kararından sonra biz 
güldük, bugün de siz güleceksiniz, ama son gülen biz 
olacağız. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık kanun üzerinde konu
şun, tahrik etmeyin. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — 9 Temmuz 1961 
halk oylaması ile yürürlüğe giren, kabul edilen Ana
yasaya göre, bugün Türkiye'de Anayasa nizamı üs
tünlüğü vardır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sana göre. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Çıtırık, cevap vermeyin efen

dim, devam edin. 
OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Anayasa niza

mı üstünlüğüne göre de, Anayasa Mahkemesi Mec
lislerin her türlü tasarruflarını denetlemek yetkisine 
sahiptir. (A- P. ve C. G. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Anayasa 
Mahkemesiyle anlaşmanız mı var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, çok rica ederim 
efendim. 

OSMAN ÇITIRIK (Devamla) — Anayasaya ay
kırı kurulan bir komisyonun, sübjektif nedenlerle, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

— 493 — 



M. Meclisi B : 36 6 . 2 , 1975 O : 1 

şeklin de ötesinde esasa giderek, bir kararname iptal 
etme imkânı yoktur. Biz hukuken tutarlı olmayan, 
her yönüyle hukuken muallel bulunan bu komisyon 
raporunun reddine oy kullanacağız. 

Saygılarımı arz ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık. 
Sayın Değerli buyurun efendim. (A. P. ve M. S. P. 

sıralarından alkışlar) 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; burada, apaçık bir 
maksada nıebni olarak çıkarılan 11 sayılı Kararname 
ile tahrip edilen bir kurumu devlete ve millete fay
dalı hale getirmeye çalışıyoruz. 

Her şeyden önce TRT bir eğitim, öğretim ve ha
berleşme müessesesi olduğuna göre, bu milletin kafa 
yapısına, inancına, tarihine, köküne bağlı kalma mec
buriyetindedir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tabiî,-senin 
kafa yapına göre değil. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — TRT 
millî olma vasfını kaybetmiştir. Sayın Ecevit, mes
lektaşı olan İpekçi için 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki 
Kararname ile bir köşk yapmıştır. Fakat, bu köşkün 
temellerini çürük ve kaçak yapmıştır. Her kaçak ve 
çürük bina gibi bu köşk çökecektir. (A. P. sıraîarın-
ran «Bravo» sesleri alkışlar, C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar; 11 sayılı Kararnameyi şu 
şekilde tarif etmek mümkündür : Bir tarafta malûm 
bir zihniyete sahip olan zat, bir tarafta da TRT Ku
rumu. Bu zata bir kılıf uydurulmak istenmiştir, fakat 
bu efendi bu kılıfa küçük gelmiştir. Elbise de değişe
cektir, bu beden de değişecektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Seçime gel de gör, görürsünüz. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Halka gel, 
halka. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, şu gerçeği söylemek zorundayım : Bu 
Kararname ile hükümet müessesesinin alnına kara bir 
leke sürülmüştür. Bu mukaddes müessesenin sura
tına sürülmüş kara lekeyi silerek, bu Yüce Meclis 
tarihî bir görevi yerine getirecektir. Bu TRT'nin ve 
Sayın Müdürünün Türk milletine zararlı mı, yararlı 
mı olduğunun en tipik misali C. H. P.'li arkadaşların 
buradaki davranışlarıdır. Bu tam bir suçüstü telâşı
dır. (C. H. P. sıralarından «o»' sesleri,) Evet, tam bir 
suçüstü telâşıdır. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bu telâş sizde, 
bizde değil. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu Yüce 
Meclisin, bu suçüstü telâşı içinde olanlara karşı bu 
tahribatı tamir edip, milletin arzu ettiği şekilde TRT' 
yi ve bunun başına milletin tarihine, inancına, mu
kaddesatına uygun bir zatı getireceğine inancımız 
tamdir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım ve oylarınızın hayır
lı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederim. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Değerli. 
Buyurunuz Sayın Uğur, «Ortak olmadığınız bir 

zihniyetin avukatlığını yapamazsınız» cümlesi üze
rinde konuşmak üzere efendim. 

Sayın Uğur, çok rica edeceğim, sataşma hudut
larını aşmamak kayıt ve şartiyle. Yeni bir sataşma
ya meydan verilmemesini rica edeceğim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yorulduğunuzu biliyorum. Müsaade buyurursanız 
sataşma hududumun ne olduğunu ifade edeyim ki, 
dinleyen arkadaşların ve siz, bu sınırı geçip geçmedi
ğim üzerinde herhangi bir kuşkuya kapılmayasınız. 

Sayın Seyfi Öztürk, bizim, Sayın İsmail Cem'i 
niçin... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Suçüstü yakalan
dınız şimdi. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sizin de
ğil mi, öyle mi? Şimdi doğruyu söylediniz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Evet, öyle ol
duğunu söyleyeceğim efendim... Niçin tuttuğumuzu 
sordu ve sonra dedi ki : «O, anarşik bir zihniyeti 
temsil ediyor, siz de bu zihniyetin savunmasını yap
tığınıza göre ortaksınız» dedi. 

Konu, Cumhuriyet Halk Partisinin, Sayın İsmail 
Cem yönetimindeki TRT'yi niçin tuttuğu konusudur. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, 
x Sayın İsmail Cem yönetimi süresince TRT'de yapılan 

yayınları gerçekten tutmaktadır. Niçin? 
1. Demokrasi anlayışı bakımından tutmaktadır. 

(A. P. sıralarından gürültüler.) Değerli milletvekil
leri, müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli milletve

killeri, 
Artık demokrasi, 1970'lerde, Meclislerde kür

süye çıkan milletvekillerinin, akşamlan radyoda ya
yınlanan yirmi dakikalık, Meclis saatleriyle, ya da 
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basının olaylardan arta kalan bir iki sütununa yansı
yan demeçleriyle yapılmıyor. Dünyada demokrasi 
başka türlü oluşuyor. Dünyadaki demokrasinin olu
şumuna, her saat, o memleketin halkı katkıda bulu
nur. O memlekette herhangi bir haksızlık mı olmuş
tur, o memlekette bir olay mı olmuştur, o memle
kette resmî merciler ya da sorumlular, herhagi bir 
karar mı almışlardır, hemen saati saatine... 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sokağa... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Saygıdeğer ar
kadaşım, müsaade buyurunuz, bugünkü demokrasi
lerin bulunduğu bir başka noktadan bahsediyorum, 
lütfen müsaade buyurunuz. 

Saati saatine, onun yankıları, onun yankıları üze
rinde o ulusun kamuoyu oluşturulur. Bunu kim ya
par? O ülkenin radyo ve televizyon müesseseleri ya
par. Nasıl yapar? Bir hükümet ekonomik karar mı 
almıştır? Bakınız, çağdaş demokrasinin sürdüğü 
memleketlerde saat başında, bir elinde mikrofon iş
verene gider, o iktisadî, ekonomik karar hakkında 
ne düşündüğünü sorar. Hemen bakarsınız ertesi 
saatte bir fabrikada çalışan bir usta başına gider, 
«Sen ne düşünüyorsun» diye sorar, sokaktaki ev ha
nımına gider, «Sen ne düşünüyorsun» diye sorar. 
O kararı alan resmî görevliye de sorar, «Niçin aldın?» 
der. Onun karşısında olan öteki siyasî teşekküle de 
sorar, «Niçin karşısındasın veya yanındasın?» der. 
Ve bunu gece yarılarına kadar, her saatte bir prog
ram değişmek şartiyle, bütün milletin, kamuoyunun 
yansımasını sağlar. 

Böylece ne olur değerli milletvekilleri?.. Böylece 
şu olur: Eğer alınan karar resmî mercilerin kararıy-
sa, o kararla ilgililerin tepkilerini alır, o karara yan
daşların düşüncelerini öğrenir; karşıda olanların tep
kilerini öğrenir. Böylece, bu kamuoyu karşısında, 
o görevli görevinin sorumluluğunu daha iyi yapar 
hale gelir. Eğer, o memlekette, saygıdeğer milletve
killeri bir olay varsa, o olay emin olunuz ki, Türki
ye'de en çok süren, en çok satışı olan gazetenin, en az 
onun ölçüsü kadar (hiç bir başka ayırım gözetmeden) 
ölçü kullanır. Radyo ve televizyonunun ölçüsü, sa
tış yapan bir gazetenin ölçüsüdür. Herhangi bir ola
ya, herhangi bir haksızlığa veya karara o ne ölçüde 
yer verirse bir gazete, satış yapan bir gazete, onlar 
.da o ölçüde yer verir. Bir haksızlıktır, ya da bir 
olaydır; bu, bir toplumda olup bitenleri yansıtmak
tan ibarettir. Bunu yansıtırken olayı yansıtır, olayın 
içindekilerinin, hiçbir fark gözetmeden düşünceleri
ni de yansıtır. Memleketin en unutulmuş bir köşe

sinde bir avuç insan yaşıyorsa ve bir tek kişiye bir 
haksızlık yapılmışsa eğer, o bir tek kişi yapılan hak
sızlığı mikrofonlardan o ülkenin milyonlarına söyle
me hakkını kazanır. Değerli arkadaşlarım, bir ülke
deki bir tek kişiye yapılan haksızlık bile yansıyorsa 
eğer, o dile getirilebiliyorsa eğer, o ülkede gerçek 
demokrasi vardır, o ülkede gerçek adalet vardır, o 
ülkede sağlam yönetim vardır, her şey ona göre olur. 

Şimdi, Sayın îsmail Cem'in yönetimi süresince 
TRT'de bu ölçüye göre, bu demokrasi anlayışına gö
re, bu çağdaş demokrasi anlayışına göre neler yapıl
dı? Müsaade buyurunuz, TRT'yi niçin tutuyoruz? 

Bir Kıbrıs olayı oldu. Kıbrıs olayında TRT, Dış
işleri Bakanına, o zaman Başbakan olan Sayın Ece-
vit'e sorular sordu. Eğer yanılıyorsam Sayın Demirel 
lütfen tasrih buyurunuz; sanıyorum ki, zatıâlinize de 
o olaylar hakkında konuşmanız için bir değerli arka
daşınız vasıtasiyle bir davet olmuş, Sayın Çağlayan-
gil'e, sanıyorum ki yine, Hükümetin dış politikasın
da bir görüşmeye katılması için yine herhangi bir im
kân tanınmış. Burada biraz evvel şu sıralarda.. (A. P. 
sıralarından «sadede gel» sesleri). 

Tam sadet içindeyim. 
,§u sıralarda kendilerinin fotoğrafının çekilmedi

ğini iddia eden Sözcü Sayın Korkut Özal,, bakan 
iken iki defa açık oturuma katılmış, biri afyon konu
sunda, biri ekonomik konuda. Cumhuriyet Halk Par
tili bakanların içinde dış politika hariç, iki defa açık 
oturuma katılan talihli yok. Buraya geldi şikâyet etti. 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Bunla
rın ne ilgisi var? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir demokrasi anlayışı odur ki, eğer, bir 
Doğubeyazıt'da - değerli arkadaşlarım hepinizin der
di bu - eğer Doğubeyazıt'da Türklerin bir kısmının 
asitli su içtikleri için dişleri dökülüyor ve kemikleri 
eriyorsa; bu ,ekranlardan Türk halkına gösterilmeli
dir. Bunu kabul etmeliyiz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Elbette 
gösterilmelidir, Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Size hitap etmi
yorum, Ben Heyeti Umumiyeye hitap ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir memlekette pamuk 
toplanırken, ben bir program gördüm, iki defa tek
rarlandı, heyecan duydum, büsbütün kendimi ada
mak istedim. (A. P. sıralarından gürültüler) Kendi ye
teneklerimi de aşarak bu memlekete hizmet etmek 
istedim. Niçin?.. Bir program yüzünden; Pamuk top
layıcısı ırgatlar gelmişti, onlar gösteriliyordu; ço-
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cuklai'ı gösteriliyordu; onların yüzüne üşüşen sinek
ler gösteriliyordu; oradaki şemsiyeli bir aracı gös
teriliyordu. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Gösteril
melidir. Elbette gösterilmelidir Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Türk halkının bu 
halde olmasından ben kendimce sorumluluk duydum. 
Sizlerin içinde yakından tanıdığım çoğunuz da, (Ken
di sözcüleriniz de kaç defa), «Böyle gürültüler bir da
ha olmasın, Türk halkı bir daha bu acıları çekmesin 
diye politika yapıyoruz» dediniz. Eğer böyle bir acı 
çekiliyorsa, bırakınız yüz binleri, binler bu acıyı çe
kiyorsa hemen bilelim. 

Türkiye'de bir mesken sorunu vardır, bir gece
kondu sorunu vardır, Türkiye'de saklanan kolera vak
aları vardır. Bunlar nerede olur? Gecekondularda 
olur. Çünkü lâğım sulariyle beraber yaşarlar. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, bir daki
kanızı rica edeceğim. Vaktiniz... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurun, bana denildi ki: «Niçin tutuyor
sunuz?» Müsaade buyurunuz, bu hürriyetimi veriniz 
bana. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — 10 dakikanız dolmak üzeredir efen
dim. Lütfen... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim, eğer 
insanlar bu lâğım suyu ile beraber yaşıyorlarsa (Za
manınızda yaşadılar, zamanınızda yaşadılar) hep be
raber buna çözüm bulmak sorumluluğumuzdur, gö
revimizdir. Görelim, utanalım ve görevimizi yapa
lım. Bırakınız, ekranları kapatmayınız. Bakalım, göre 
göre vazifemizi yapalım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

Arkadaşlar, birinci olarak «Demokrasi anlayışımız» 
dedim. 

İkincisi, uygarlık anlayışımızda-. Niçin uygarlık 
anlayışımız olduğunu izah edeceğim. Bu memlekette 
büyük Türkler yetişti. 40 milyon Türkün içinden sa
natta ve bilimde dünyaya damgasını bırakacak daha 
nice Türkler yetişecek; ama bir şartla: Dünyanın ne
resinde ne olup bittiğini bilecek.. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Birinci planda 
televizyon yoktu. Televizyonu siz istemediniz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Dostoyevski'nin 
Karamazof'unu seyredecek; Hamlet'i seyredecek; 
Brecht'i seyredecek; Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamazdan 
başka, Türk bürokrasisinin halka verdiği sıkıntıyı 

gösteren... (Gürültüler) Onun için tutuyoruz TRT)yi 
diyorum; bizim kusurlarımızı yansıtıyor diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, bir hususu 
rica edeceğim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ne 
konuşuyor?. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, sataşma 
mevzuunu daha çok genişletmemenizi bilhassa rica 
edeceğim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Başkan, 
bütün usulsüzlükler, her şeylerle son dakikalara gel
dik. Oldu... 

Arkadaşlar, sanılıyor ki, o zat değişti de bunlar 
bütün o zat için oldu, İsmail Cem için oldu. Aslında, 
gerçek mesele hiçbir zaman bir İsmail Cem meselesi 
değildir. Arkadaşlar, İsmail Cem bu kadar büyük 
değildir; ama büyük olan bir şey vardır, çok önemli 
olan bir şey vardır: 40 milyonluk bir ülkenin dertleri 
saklanamaz. 40 milyonluk bir ülkenin... (A. P. sıra
larından gürültüler) 

Arkadaşlar, şimdi biliyor musunuz ki İsmail Cem 
zamanında... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Seçim nutukla
rı veriyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sabret be karde
şim. Kötü bir şey söylemiyorum ki... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — İsmail Cem za

manında 7 milyon televizyon seyircisi 17 milyona çıktı. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Halk Partisinin 
propagandasını mı yaptıracağız burada? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, çok rica edeceğim efen
dim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bitiriyorum, biti
riyorum. 

Şimdi size şunu soruyorum: Yakında 20 milyon 
oluyor. Dünyanın her yerinde televizyon önemli bir 
araçtır. (A. P. sıralarından gürültüler) Bu kürsüde 
daha, çok televizyon tartışmaları seyredeceksiniz. Çok 
etkili bir araçtır. 

HASAN AKSAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kaç saat konuşacak? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bugün 20, ya
rın 30 milyon bilinçli Türk, televizyonda hepimizi 
yakından izliyor. Onların karşısına saygı ile çıkaca
ğız. Onları aldatamayız, onlardan hiç bir gerçeği 
saklayamayız. 

HASAN AKSAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
20 dakika oldu, daha ne kadar konuşacak? 
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BAŞKAN — Sayın Uğur, çok rica edeceğim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Topluyorum. 

Son cümlemi söylüyorum. 
Asıl mesele nedir efendim. Asıl mesele (Cumhu

riyet Halk Partisi Genel Başkanı bir şey söylediği 
zaman büyük tepki uyanmıştı.) şudur: Türk halkı 
büyüktür, Türk Milleti büyüktür; büyük bir aşamaya 
ve bilinç noktasına geldi; hepimizi yakından izliyor; 
Umum Müdürü değiştirmekle televizyon ekranlarına 
perde indirmeye kimsenin gücü yetmez, bunu iyi bi
lelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu karar alındı; ama bile
siniz ki, Dadaloğlu'su ile, Yunus Emre'si ile, Dertli'si, 
ile, Dostoyevski'si ile, Shakespeares'i ile Brecht'i ile.. 
(A. P., M. S. P., D. P., C. G. P., sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Uğur, suiistimal etmeyin efen
dim, çok rica edeceğim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Son sözümü söy
lüyorum Başkan. Büyük Türk insanı çıkacaktır, buna 
kimse de engel olamayacaktır. İsmail Cem'den sonra 
da TRT bu görevini yapmaya mecburdur, sizin eli-

BAŞKAN — Şimdi bir önerge vardır, onu okuyo
rum efendim. 

ı«Gürültüler sırasında bana adımı belirterek uyar
ma cezası verdiğinizi söylediniz. İçtüzüğün 134 ncü 
maddesi gereğince savunma hakkimi kullanmak isti
yorum. Gereğini saygıyle rica ederim. 

İzmir 
Yüksel Çakmur» 

Sayın Yüksel Çakmur, buyurunuz efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Bu oturumda bugüne değin görülmemiş biçimde, 
milliyetçi cephenin... 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, sizin ihtarınıza se
bep olan meseleden gayrisine temas etmeyeceksiniz 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devmala) — Sayın Baş
kan, tümünü kapsıyor efendim. Bugüne değin görül
memiş bir hırsla, harislikle, yasama organının ku
ramlarını çiğneyerek, yasamayı çiğneyerek, yasa dışı 
tutum içinde olan Başbakandan da güç alarak, ser
maye temeline dayanan partiler... (Şiddetli gürültü
ler) 

nizde olsa bile yapmaya mecburdur. Bunu da size her 
şeye rağmen, (şiddetli gürültüler)., bildiğim için söy
lüyorum. 

Sayın Başkan, bugünkü yönetiminize rağmen size 
,«Sayın» demek zorunluğundayım, parlamento terbi
yesi bakımından. (Şiddetli gürültüler ve sıra kapakla
rına vurmalar). 

BAŞKAN — Size, bizim «Sayın» dediğimiz gibi 
efendim. Çok rica ediyorum, meczuu dağıtmadan 
konuşunuz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bu talihsiz oturu
mun sonunda bu toplum her zaman derdini ve sesini, 
her türlü engellere rağmen, engellerden duyuracaktır. 
Bunu bir defa daha tekrarlamak için çıktım. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Kanun hakkındaki görüşmeler bitmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum efen

dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Yüksel Çakmur, konuşmanız
da yeniden sataşmalara ve dolayısıyle huzuru bozma
ya sebep oluyorsunuz; bu durumda ikinci ihtarı da 
alırsınız. 

Çok rica ediyorum; savunmanızı yapacaksınız, 
hâlâ tecavüz haline devam edecek olursanız sözünüzü 
keserim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Hangi Cum
huriyet Halk Partili, hangi ilerici ülküye dayanan 
konuşmacı çıktı ise, Sayın Başkan yasa dışı işlemini, 
tüzük dışı işlemini burada sürdürdü. Dava, İsmail 
Cem'in yıkılması davası değildir; dava Türkiye'de 
holdinglerin sözcülüğünü yapma davasıdır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Korkuyorsunuz, temelinde İsmail Cem'den kor
kuyorsunuz, objektiften korkuyorsunuz. (Şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim efen
dim. Bu şekilde konuşamazsınız, müdafaa sadedinde 
konuşuyorsunuz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu kürsüde yalancılık yapmıştır, bunu da tuta
naklara geçiriyorum. 

Saat 19.00'u 5 geçe oylamayı yapıp, tutanaklara 
sözlerini geçirdiği halde, bunu inkâr etmiştir. Mal 

V. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
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kaçıran mağribi gibi davrandınız. Korkuyorsunuz; 
ama korktuğunuz başınıza gelecektir. (C. II. P. sıra
larından alkışlar; A. P. sıralarından gürültüler) Belki 
burada birtakım oyunlarla, sahteci tutumlarla... 

BAŞKAN —• Sayın Çakmur, Sayın Çakmur... 
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Kendinizi 

kurtarırsınız; ama seçimlerde bir şeyi... 
BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Çakmur... 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Kurtarama
yacaksınız, kaybınızı... 

BAŞKAN — Sayın Yüksek Çakmur, bir uyarma 
cezası daha veriyorum efendim; ya dinleyeceksiniz 
bizi, yahut buna devam etmeyeceksiniz; çok rica ede
rim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, buraya çıkan Yılmaz Ergenekon, İsmail 
Cem'i yargılamaya kalktı. 

BAŞKAN — Ne sebeple... 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Aslında Has-
taş'tan nasıl yararlandığını ifade etsin. 700 bin dola
rı... 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Her şeyin bir sırası 
var. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Gerçekleri 
söylüyorum, korkmayın.. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Yüksel Çak
mur söz dinleyecek misiniz efendim? Konuşmanızı 
men ediyorum, bu şartlar altında konuşamazsınız 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Sayın Baş
kan lütfen, Sayın Başkan lütfen, ben gerçeğe dayanı
yorum... 

BAŞKAN — Ben de gerçeğe dayanıyorum, sizi 
men ediyorum efendim. 

Sayın Çakmur, Sayın Yüksel Çakmur... 
(Başkan tarafından mikrafon kesildi) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş
kan, bir ceza daha ver. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Türk halkı
nın 700 bin dolarını... (Gürültüler.) 

Sayın Başkan, lütfen... Bir gerçeğe dayanıyorum. 
700 bin doları nasıl peşkeş çektiğinin hesabı bu kür
süde verilsin, sonra İsmail Cem yargılamaya kalkıl
sın. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Çakmur, Sa
yın Yüksel Çakmur... Sözünüzü kestim efendim, lüt
fen kürsüyü terk ediniz efendim. Çok rica ediyorum. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Adalet Partililer, Millî Selâmet Partililer, 
Milliyetçi Cephe; aslında sizler sermaye cephesisinız; 
aslında siz Milliyetçi Cephe değilsiniz; sömürücü cep
hesiniz. (Gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, lütfen... Ne yaparsanız ya
pın, Ecevit iktidara gelecek; Cumhuriyet Halk Parti
si iktidara gelecek, sömürü bitecektir. 

İsmail Cem, sana bu kürsüden sesleniyorum: Sa
na «Komünist» dediler; savunman yoktu, bir öfkey
le saldırdılar. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, Sayın Çakmur.... 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Ama, bilesin 
ki işçilerin, köylülerin, sömürülenlerin yüreğinde me
şalesin. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Ecevit, teşekkür ederim ki, böyle bir Genel 
Müdürü getirdin. 

Korkuyorsunuz; (Başkanın tokmak vurmaları; 
A. P. sıralarından gürültüler) ama bir gün bu televiz
yon sizin hareketlerinizi de Türk halkına açıklayacak
tır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar, A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunca görüşülmesi is
tenen gündemin 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 10 
ncu, 16 ncı, 20 nci, 21 nci ve 23 ncü sıralarındaki 
kanun tasarılarını ve tekliflerini görüşmek için 
11 . 2 . 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 03,30 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu'nun 
yurdumuzdaki tıp fakültelerine ilişkin Millî Eğitim 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/309) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim ve Sağ

lık ve Sosyal Yardım bakanları tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

11 . 12 . 1974 
Konya Milletvekili 
Necati Kalaycıoğlu 

31 Ekim 1974 tarihine kadar: 
1. Yurdumuzda aktif olarak çalışan - öğretim 

yapan kaç tıp fakültesi vardır? 
2. 1945'te kaç, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970'de 

kaç tıp fakültesi bulunuyordu? 
3. 1945'te, 1950'de, 1955'te, 1960'da, 1970'de 

1974 Eylül ayı başında bu fakültelerde (bütün sınıf
ları dahil) kaçar öğrenci bulunuyordu? 

4. Bu fakültelerden 1945'te, 1950'de, 1955'te, 
1960'ta 1965'te 1970'te ve 1974 ders yılı sonunda 
kaç kişi doktor olarak çıkabilmiştir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2-39 

5 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi; 16 . 2 . 1974 gün ve 7/309-1621/14816 sayılı 
yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Necati Kalaycıoğlu' 
nun yurdumuzdaki tıp fakültelerine dair verdiği ya
zılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Yıllar 

Tıp Fakültesi sayısı 
Öğrenci mevcudu 
Mezuniyet toplamı 

Yurdumuzdaki Tıp Fakülteleri ile ilgili çizelge 

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1974 

2 
3 239 
653 

2 
3 875 
443 

3 
3 785 
439 

3 
4 394 
549 

5 
3 394 
522 

7. 
6 973 
848 

16 
9 996 
1 005 

2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar in, Balıke
sir Necatibey Eğitim Enstitüsü öğrencilerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/332) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ta
lep ederim. 13 . 1 . 1975. 

Saygılarımla. 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

(1) Bu soruyle ilgili Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının cevabı 8 . 1 . 1975 tarihli 23 ncü Birle
şim tutanak dergisinde yayınlanmıştır. 

1. Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü talebe
leri olduğu ifade edilen bir grup gencin «Komünist 
Türkiye» diye tempo tuttukları ifade edilmektedir. Bu 
doğru mudur? 

2. 11 Ocak günü adı geçen talebeler §ahin Ay
rın için yapmış oldukları saygı duruşundan sonra 
ı«Komünist Türkiye» diye tempo tuttuklarını ilgililer 
size nasıl iletmişlerdir? 

3. Okul idaresinin hâdiseye seyirci kaldığı söy
lenmektedir. Neden? 

4. Sol olarak adlandırılan ve tempo tutan öğren
ciler kimlerdir? 

5. Doğacak hâdiselere örnek olacak olan bir tah
kikatı ve icraatı düşünmekte misiniz? 

6. Derse girmeyen talebelerin adedi nedir? 



M. Meclisi B : 36 6 . 2 . 1975 O : 1 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - irtibat 
Sayı : 031.2-38 5 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 1 . 1975 gün ve 7/332 1746/15586 sa

yılı yazınız. 
Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın Balı

kesir Necatibey Eğitim Enstitüsü öğrencileriyle ilgili 
yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın Balıkesir 
Necatibey Eğitim Enstitüsündeki öğrenci olayları 
hakkında vermiş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız 

Olay Cumhuriyet Savcılığına ve oradan da İzmir 
Devlet Güvenlik Mahkemesine intikal etmiş olup, o 
kanaldan da soruşturma yapılmıştır, ilk soruşturma 
raporuna göre öğrencilerin olaylar sırasında bir suç 
işlemedikleri tespit edilmiştir. 

Ayrıca okul disiplin yönünden soruşturma devam 
etmektedir. Suçları tespit edilen öğrenciler hakkında 
gerekli işlem yapılacaktır. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

« • » 
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Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili Yetki Kanunu tasansma verilen oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 300 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler- : 66 

Çekinserler : 6 
Oya katılmayanlar : 147 

Açık üyelikler : 3 

[Kabıâ edenler] 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovaıı 
Necdet Evliyagil 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat önder 
Hasan Özçelik 
Feriha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv ' 

Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDU Ĵ 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa. Kemal Alver 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
tbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
thsan Tombıış 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gcnçoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Kalit Kahraman 

EDİRNE 
İl hami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Basim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Korkut özal 
İsmadl Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepc 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
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M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztuııç 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İhsan Toksan 

ÎZMlR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergcnekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Al tın ışyeclioğl u 
Cemal Cebeci 
Turhan Fcyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memdııh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy. 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin. Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlıı 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Al)]um 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Er s oy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necini özgür 
Gündüz Sevil gen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuııcel 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 

NEVŞEHİR . 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arı baş 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa. Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sadi. Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsaİ 
İsmail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlı 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İl gün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan. Bedirhanoğh; 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akm 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 

İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin , 

ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 
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BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kasım Parlar 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
(B^k. V.) 

Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Oğuzhan Asiltürk 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman, 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 

ÎSTAMBUL 
Vahit Yaşar Çalın 
Mehmet Emin Sungur 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi Özen 
Mahmut Türkmenoğlu 

Osman Ceran 
İsmail Hakla Ketenoğlu 
Önder Sav 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KONYA 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARDİN 
Fehim Adak 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

BOLU 
Kemal Demir (B) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Mehmet Turgut (1.) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇORUM 
Eteni Eken 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

SAMSUN 
Fuat Uysal 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 

YOZGAT 
tlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Cahit Karakaş 

Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
(Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Zekâi Yaylalı 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

SIVAS 
Ahmet Durakoğlu 

[Çekinserler] 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

[Oya Katılmayanlar] 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
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ESKtgBHÎR 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi önal 

GAZİANTEP! 
İbrahim Hortoğlu 
İmanı Hüseyin Încioğlu 
Orhan Tokuz 

GÎRESUN 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuacer 

HAKKÂRİ 
Mikâil tlçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL. 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğltı 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 

Mehmet Nebi. Olkbay 
İlhan Özbay 
Hüseyin üzdemir 
Osman Özer 
llhami Sancar (B) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tdyanşan 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Cemil Yavag 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkum 
A. Kemal Önder 
Neccar Türkean 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paks» 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
K©mıal Güven (Başkaaı) 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Mustafa Kubilay İmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Hagim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 

RÎZE 
Sami Kumbasar (1. Ü.) 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN * 
Fahri Birer 
îlyas Itüıç 
İrfan Yankutan 

İdris Arıkan 
AbdülbaM Cterfcı 

SİNO? 
Yalçın Oğuz 

SİVAS .. 
N. Nazif Arslan 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım. 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Ynlımaz 

VAN 
Muslin Görentaş (t. Ü.> 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

ZONGULDAK! 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin MöffcüöihD 

(Açık üyelikler) 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûra 

• > • « . « • . . . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

6S2S1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEl KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge

nel Başkanı İstanbul Milletvekili Fernıh Bozbeylı" 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve ö/ellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı

kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

5. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

7. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

8. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi Konut-
Iarıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Ekenin, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçm'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin, Dev
let memurlarından kesilen % 5 kepeneklere dair Ma
liye Bakanından sözKi soru önergesi (6^8) (*) 

4. — tstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet B^•.';•/ ' - ' m . Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf . Kandemir'in. 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü sora önergesi (6/26) 

7. — tstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeîebi'nin. 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeîebi'nin. 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6'29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka 
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve Köope 
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dıir Devlet 
Bakanından sözlü s®ru önergesi (6/35). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Ba';anından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

39. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44) 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in. C. H. 
P. îi bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/Î4Î) (*) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, Sam> 
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı üçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm. 4. de
mir çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasaa Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın. Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
mi (YÎ/5S) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sördü soru önergesi (6/61) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına -dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletveküi ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanında» sözlü so-
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/66). 

34. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bh* müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin İlçelerle telefon bağlantısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

39. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

41. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle t - t r - 'u l 'da diki 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so u 
önergesi (6/78) 

42. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

43. — Manisa Milleîvekür ' Süleyman Çağ!ar'm, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

44. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

46. ~ Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı üçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

47. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

48. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan söziü soru öner
gesi (6/87) 

51. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

52. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

53. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An-
Kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

54. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 



58. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

59. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

60. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

61. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

62. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

64. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

65. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

66. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

68. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

69. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) •(*) 

71. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

72. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ye Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

74. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

75. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

76. — Kahraman M araş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

77. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

78. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
«,oru önergesi (6/120) 

79. — Ankaraı Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

8C, — Artvin Milletvekili Ekrem Çadi Erdemin, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

84. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 say ıh Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

85. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

86. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 



87. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki Olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

88. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/no) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

91. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 12 sa
ydı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

92. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgchan'm, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

93. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
tstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü toru önergesi 
(6/136> 

95. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DcmireTin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk • Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

99. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

10Q. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknask Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

101. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

102. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

103. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin aigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

107. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

109. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

110. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

111. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 
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112. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 

kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

114. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

115. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

116. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatây-
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin tmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

117. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksan'mn, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarfnm, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25 .6 .1974) 

X 3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 , 7 . 1974) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
1 1 , 6 , 1974) 

5. — 854' sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

6. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin Vi'I nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ucü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

8. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırh'nın vs İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
doiayisıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

9. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 

"ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında4 

ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1974) 



11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 saydı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Reşit 
ÜİJcer ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 .6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kânunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

15. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba

yındırlık, \İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 . 1974) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

17. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

18. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 19. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

X 23. — İzmir Milletvekili Kemal önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın-

12. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğkı 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirifiıiesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayisı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

13. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Daytma tarihi : 16 . 6 . 1974) 

14. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan. komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 



da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi: 1 .11 . 1974) 

24. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 

Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar« 
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka» 
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 



Dönem : 4 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan Komisyonu raporu 

(1/52) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 157 -2511144 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve 
Anayasanın 64 ncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

TRT nin özel bir ihtisası gerektirmesi nedeniyle, kurumun Genel Müdürünün Devlet Memurları Kanu
nunun genel hükümleri dışında istihdamına lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Eklenen bu fıkra ile TRT Genel Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanununun 59, 60 ve 61 nci mad
deleri hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Bu nedenle ekli Kanun Hükmünde Kararname tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 3.2. 1975 

Esas No. : 1/52 
Karar No. : 38 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Kanunla eklenen Ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname» Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görü
şüldü : 

23 . 5 . 1972 tarih ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmış bulunan Kanun Hük
mündeki kararnameleri gündemin 1 nci maddesi olarak müzakeresine ve bunlardan 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameden başlanmasına karar verilmiştir. 

11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnamenin öngördüğü durumun müzakeresi yapılmış 
tümü üzerindeki müzakere tamamlandıktan sonra maddelere geçilmesi oylanarak reddolunmuştur. 

23 . 5 . 1972 tarih ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 11 sayılı, 15 Şubat 1974 tarih ve 
14800 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun hükmündeki kararnamenin; kanunların ve 
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Anayasanın eşitlik, genellik ilkesine aykırı görüldüğü 657 ve 1327 sayılı kanunlar dışında kalan 359 sayılı 
ve bu kanunu tadil eden 1568 sayıh TRT ye mahsus kanunda öngörülen nitelikleri de değiştirme yoluna 
gidilerek en azından hukuk ve yetkilerin zorlanması yoluna gidildiği, bir Anayasa kuruluşunun başına hiç
bir asgari şart aranmaksızın, bir tayin yapma yetkisinin hükümetlere tanınmasının keyfiliğe, isabetsizliğe 
ve sorumsuz tasarruflara yol açacağı gerekçesi ile şu karar alınmıştır. 

1. — Anayasanın 64, İçtüzüğün 81 ve 82 nci maddeleri ile eski İçtüzüğün 105 nci maddesi gereğince 
müesses teamüle göre : 

Maddelere geçilmesi reddolunmakla 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak çıkarılan ve 15 Şubat 1974 tarihinde yürürlüğe giren 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
reddine, yani iptaline, 

2. — 15 Şubat 1974 tarihinde yürürlüğe giren 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan bu 
hükmün daha önce veya daha sonra yine 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kanun 
hükmünde kararnameler de teyiden veya tekraren aynı hükmün yer almış bulunacağı düşünülerek, ît sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname esas alınarak birlikte mütalaa edilip fer'in asla tabi olacağı görüşü ile karara 
bağlandığı kabul edildiğinden komisyonun aldığı bu ret (İptal) kararma aykırı düşen diğer kanun hükmün
de kararnamelerde yer almış hükümlerin dahi birlikte ilga olunduğuna, asla ait bu kararın diğer kanun hük
münde kararnamelerde yer almış, ve bu asıl kararı tekrar ve teyideden her şeklini kapsadığına, 

3. — Bu kararın Resmî Gazetede ilânı tarihinde yürürlüğe girmiş olacağına, 
4. — Anayasamn 64/4 maddesi gereğince öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi gerektiğine çoğunlukla karar 

verildi. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozailı 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 
Denizli 

Muhalefet şerhim eklidir. 
H. Oral 

Gaziantep 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Y. Öztürkmen 
Gümüşhane 

Söz hakkım mahfuzdur. 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Karagözoğlu 
Kayseri 

C. Cebeci 
Malatya 

Muhalefet şerhim eklidir. 
M. Delikaya 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Başkan V. 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Unsal 

Ağrı 
Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Erhan 
Erzurum 

Söz hakkım mahfuzdur. 
R. Danışman 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. N. Ölçen 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Durakoğlu 
Tokat 

Ff. Abbas 

Sözcü 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
H. Tosyalı 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. A. Arsan 
Eskişehir 

Söz hakkım mahfuzdur. 
S. Öztürk 
Giresun 

Muhalefet şerhim eklidir 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir 

K. Okyay 
Kütahya 

A. M. Ablum 
Niğde 

H. Özalp 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir 

Y. Alparslan 

Millet Meclisi • (Ş. Sayısı : 113) 
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ORTAK KARŞI DÜŞÜNCE 

1. — Millet Meclisi Plan Komisyonunun Kuruluş biçimi Anayasanın 94/2 nci maddesine aykırıdır. 
Anayasanın 94 ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre : «Karma komisyonun kuruluşunda iktidar Grupu-

na veya gruplarına en az otuz üye verilmek şartiyle siyasî parti gruplarının veya bağımsızların oranlarına gö
re temsili gözönünde tutulur.» 

Bu amir hüküm taktiri ve nisbi olmadığı gibi sübjektifte değildir. Objektiftir. Anayasamızın temel kuralr 
larındandır. 

Maddenin Kurucu Meclis görüşmelerinde : Madde ile ilgili Komisyon Raporunun 25 nci maddesinde; 
(Bu karma komisyonda Hükümet çoğunluğunun elde edilememesi ihtimal dahilinde görüldüğünden, bu mad
denin bu ihtimali önleyecek şekilde yeniden tedvini uygun görülmüştür) denilmiş ve Hükümet çoğunluğu de
yiminden kastın iktidar grupu veya iktidar grupları olduğu açıklanmıştır. 

Böylece, Anayasamız, Partilere dayanmayan, Parlamento içinde temsil gücü olmayan bir hükümet biçi
mini kabul etmediği gibi bunun doğal sonucu olarak Bütçe ve Plan komisyonunda iktidar grupunun çoğun
lukta olmasını öngören kesin ve açık bir kural getirmiştir. 

Millet Meclisi içtüzüğü de, Karma komisyonun biçimini saptayan Anayasanın 94 ncü maddesinin bu 
açık hükmü karşısında diğer komisyonların kuruluş biçimi ile ilgili hükümlere yer vermekle yetinip, karma 
komisyonun kuruluş biçimi üzerinde 94 ncü maddeye aykırı bir temsil sistemi öngörmemiştir. 

Oysa Anayasaya aykırı biçimde kurulan Millet Meclisi Plan Komisyonu, iktidar grupu ya da iktidar grup
ları tanım ve anlamı dışına çıkarak Hukuksal olmayan yapısı ile II sayılı Kararnamenin iptaline karar vermiş
tir. Oysa buna yetkisi yoktur. 

a) Bu komisyonun Anayasada ve içtüzükte hukuksal boyutları gösterilmiş bir yeri yoktur. 
b) Anayasa ve içtüzüğe aykırı olarak kurulan bir komisyonun yasa tasarı ve teklifleri ve Kanun Hük

münde Kararnameler üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. 

Meclislerin Kural - Tasarruflar yapmasını sağlayacak, yasama tasarrufuna konu teşkil edecek biçimde iç
tüzüğün 43 ncü maddesi gereğince, tasarı, teklif ve Kanun Hükmünde kararnameler hakkında görüşme yap
maya ve Rapor Düzenlemeye Yetkisi Yoktur. 

Böylece yasa dışı düzenlenmiş bir raporun içtüzüğün 81 ve diğer maddeleri gereğince Meclislerde işlem 
görmesi de olanaksızdır. 

Aksi halde Anayasaya aykırı hatta anayasayı ihlal eden bir tutum içine girilmiş olur. 
c) II sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilgili bu rapor: 
Anayasanın 94 üncü maddesine aykırı biçimde kurulmuş, içtüzükte yer almayan, Hukuksal boyutlar

dan uzak bir Komisyon tarafından, usule aykın ve yasal yetki dışı düzenlendiği için «Keenlemyekundür» 
yoklukla maluldür, 

Bu komisyon Anayasanın" 94 ncü maddesinde kurulması öngörülen Karma Komisyonun, görevini, Fonk
siyonunu ve yetkilerini gasbetmiştir. Komisyonun Millî cephe adındaki kanadına mensup üyeleri bu yetki 
gasbını savunmakla kalmamışlar, komisyon çalışmalarını bu kararname nedeniyle, kişisel, duygusal ve keyfî 
yönlere saptırarak, yasama tasarruflarının hududu dışına çıkmışlardır. 

II sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilgili bu Komisyon Raporu Fonksiyon ve Yetki gasbından 
doğan yoklukla malul olduğu için Meclislerde görüşülemez. 

d) Bu rapor Millet Meclisinde, Anayasaya aykırılığı nedeniyle işleme konamaz. 
2. — Plan komisyonunda uygulanan görüşme usulü Anayasa ve içtüzüğe aykırıdır. Plan Komisyonunda 

diğer komisyonlarda uygulanan hükümlerin uygulanması olanaksızdır. Anayasada ayrı biçimde düzenlenen 
plan komisyonunun görüşme usulü de ayrı biçimde olacaktır. Ne yeterlik önergesi ile görüşmelerin kesil

mesi ne de belirli adette «Komisyonlar Parti Grupları adına görüşme olmadığına göre» söz hakkı verilmesi ile 
yetinilerek görüşmelerin kesilmesi hatta söz kısıtlamalarına gidilmesi olanaksızdır. 

Komisyonda uygulanan görüşme yöntemi içtüzüğe, Anayasaya aykırıdır. Bu biçimde yapılan görüşme 
ile alınan karar ve düzelnenen rapor var sayılamaz. 
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3 — Komisyon Anayasanın ön gördüğü öncelik kuralını da ihlal etmiştir. 
1 . 2 . 1975 günlü Plan Komisyonunun gündeminin 1 nci maddesi «657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları 

Kanununu değiştiren sırasiyle 31 . 7 . 1970 gün ve 2 sayılı, 7 . 4 . 1972 gün 3 sayılı, 9 . 4 . 1973 gün 4 sayılı, 
31 . 5 . 1973 gün 5 sayılı, 16 . 6 . 1973 gün 6 sayılı, 15 .9 . 1973 gün 7 sayılı, 18 . 1 0 . 1973 gün 8 sayılı, 
19 . 1 . 1974 gün 9 sayılı, 31 . 1 . 1974 gün 10 sayılı 15 .2 . 1974 gün 11 sayılı, 31 . 5 . 1974 gün 12 sayılı, Kanun 
Hükmündeki Kararnameleri, öncelikle geliş sırasına ve tarihine göre görüşülmesini gerektirirken 15 . 2 . 1974 
gün ve 11 sayılı Kararnamenin diğer kararnamelerden ayrı, 10 ncu sırada iken birinci sıraya alınmak suretiyle 
görüşülmesi Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır. Çünkü önceliğin önceliği olmaz. Tarih, geliş ve yasayı değiştirış 
yönünden 10 kararname görüşülmek üzere öncelikle sırada beklerken yasa tekniğine de aykırı olarak 11 sayılı 
kararnamenin görüşülmesi ve diğer kararnemelerden ayrılması, objektif, kural-tasarruf yapmakla görevli ko
misyonun art düşünce ve duygusal nedenlerle konuyu sübjektif ve siyasal planda ele alarak rapor düzenleme
sine yol açmıştır ki bu da raporun esas yönünden de yoklukla muallel olmasını gerektiren nedenlerdendir. 
Nitekim, adını ettiğimiz 11 sayılı kararname dışında tüm diğer 10 kararnamenin birlikte görüşülmesi için bu kez 
komisyonda görüş belirmiş ve Hükümet görüşlerini bildirmek üzere süre istemiştir. 

Görüldüğü üzere: Ayni yasa ve yetki kanununa dayanan Kanun Hükmündeki kararnamelerin birbiri ile 
tedahülleri ve hukuksal ilişkileri bir yana itilip,, sadece 11 sayılı Kararnamenin ele alınıp kişisel yönden, siya
sal ve hissi amaçlarla karara bağlanması komisyon tasarrufunun hukuk açısından sakatlığının kesin ve açık 
delilidir. 

4 — Ayni yasa ve yetki yasalarına dayanan birbiri ile ilişkisi bulunan kararnamelerden ilk tarihi taşıyanın 
meclislerce görüşülüp sonuca bağlanmasından önce, sonraki tarihi taşıyan bir kararnamenin özellikle ayıklanıp 
ele alınarak görüşülmesi ve sonraki kararnamelerin önceki kararnameyi yasama organlarınca görüşülüp kara
ra bağlanmadan değiştirip değiştiremeyeceği konusundaki Anayasa sorunu çözümlenmeden ve tarafımızdan 
yapılan bu itirazlar hakkında komisyonca bir karar verilmeden yazılı olduğu gibi bir rapor düzenlenmesi Anaya
saya ve İçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

5 -T- Raporun esasına gelince: 
1589 sayılı Devlet Memurları ile ilgili yetki kanunu 1327 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilen ve bazı 

maddeler eklenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren konularda Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisini Hükümete vermiştir. 

Bu yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinde kapsam ve ilkeler saptandıktan sonra, yetki kapsamına giren maddeler 
5 a ve b bentlerinde gösterilmiştir. 657 sayılı Kanunun «İstisnai Memurluklardı gösteren 59 ncu maddesi de 
yetki kapsamına alınmıştır. 

Bakanlar Kurulu 13 . 2 . 1974 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı kanunun 90 
ncı maddesiyle eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlemiş ve bu kararname ile ek geçici 10 ncu maddeye «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür -
rü hakkında Devlet Memurları Kanununun İstisnai memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır» hükmünü getir
miştir. 

657, 1327 ile 1589 sayılı yetki kanununun esas, amaç,kapsam ve ilkelerine en küçük kuşku yaratmayacak bi
çimde uygun olan 11 sayılı kararname bu kez komisyonda T R T Genel Müdürünün kişiliğinde siyasal 
yargılamaya, eleştiriye tabi tutularak iptal edilmiştir. 

Komisyonun millî cephe adındaki kanadına mensup üyeleri, 11 sayılı Kararnameyi eı son görüşülmesi ge
rekirken en öne almak ve görüşmek suretiyle usulü tüm hukuk kurallarını ihlal etmişlerdir. Yine bu üyeler 
maksatlı tutum ve davranışları ile yetki, görev ve fonksiyon gasbına giderek hukuk dışı, keyfî, süpjektif ta
sarrufa yönelerek Anayasayı ihlal etmişlerdir. 

Raporda, 11 sayılı Kararnameyi düzenleyen Hükümet, Anayasanın öngördüğü eşitliği bozmak, yetkileri
ni zorlamak ve keyfî ve sorumsuz olmakla suçlanmaktadır. Bu gerekçe, Komisyonun millî cepne adındaki 
bir kanadına mensup üyelerin nedenli duygusal., ve süpjektif olduklarını gösterdiği g\bi düzenledikleri ko
misyon raporu da, yasama tarihimizde ende^ görülecek hukuk ve Anayasa dışı belgelerden biri haline gelmiş
tir. 
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«Bu rapor, rapor olmanın ötesinde belirli sağ yapıda siyasal görüşlerin gerekçe haline getirildiği hukukî 

dayanaktan yoksun ithamnamedir. 
Komisyonun 11 sayılı Kararnamenin yasal dayanaklarını görüşmemiştir. Bir Tahkikat Kom-syonu tavrı 

içinde kararnameyi çıkaran Hükümeti ve Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü îsmail Cem Ipekçi'yi 
geçmişte acı deneyleri ile gördüğümüz Tahkikat Encümeninin uyguladığı yöntemlerle sanki bir yargı orgam 
imiş gibi suçlayarak yargılamaya kalkışmıştır. 

Komisyonun A. P. kanadına mensup üyeleri komisyonda ve basın toplantısında yaptıkları konuşmalarda, 
kararnamenin Yetki Kanununun amaç, kapsam ve ilkelerine aykırılık yönü varsa bunu tartışacakları yerde, 
TRT Genel Müdürü ismail Cem Ipekçi't-in kişiliğine yönelen suçlamalarda bulunmaları. Komisyonun hu
kuksal yapısının Anayasaya aykırı olduğu ve raporunun gerek usul ve gerekse esas y'Jnünden yoklukla ma
lul bulunduğu yolundaki görüşümüzü güçlendirmiştir. 

Komisyon, 11 sayılı Kararname ile TRT Genel Müdürünün atanması tasarrufunu birbirine maksatlı olarak 
karıştırmıştır. Bu duygusallık içinde Komi «/on hukukî dayanağını da yitirmiş bir siyasal yargılama mercii 
yapısını almıştır. . 

11 sayılı Kararnameyi iptal eden Komiivon raporu, usulü içinde yapılan, sürekli ve soyut, olarak uygu
lanması ve yerine getirilmesi zorunlu bir kural ihtiva eden objektif bir hukuksal tasarruf olmaktan çıkmış 
haksız siyasal bir itham belgesi durumuna gelmiştir. 

Yasalar kişisel, siyasal ve duygusal amaçlarla çıkarılamaz. Bu amaçlarla komisyon raporları düzenlene
mez ve bu rapora gerekçe olamaz. 

Biz C. H. P. li bu rapora muhalif üyeirr, 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin usul, biçim, konu, 
amaç, kapsam ve ilkeler bakımından Anayasanın 64 ncü maddesi ile icraya verilen kural bir tasarruf olduğu • 
inancındayız. Ve yetki yasalarına, genel hukuk kurallarına objektif ve pozitif hukuk anlayışına tamamen 
uygun olduğu kanısındayız. 

Komisyon, TRT Genel Müdürünün kişiliğini ele alan ve bu kişiliğe yönelmiş bir kural tasarrufta bulu
namaz ve bu amaçla rapor düzenleyip Meclislere sunamaz. 

TRT Genel Müdürünün yargılanma yeri Komisyon değildir. Komisyon TRT Genel Müdürünü soruştur
maya tabi tutamaz ve yargılayamaz. Hukuk Devletinde böyle bir anlayış ve uygulamanın yeri yoktur.. 

Komisyon yürütme yetkisini Hükümetten aiamaz, Hükümet yerine geçip tasarrufta bulunamaz. Bir karar
namenin yasalara uygunluğu atanan kişinin kişiliği söz konusu edilip tartışılamaz ve rapora gerekçe yapıla
maz. Kişi ele alınıp Kanun Hükmündeki bit Kararnamenin iptali cihetine gidilemez. Aksi hal Hükümet yet
kisini gasp anlamına gelen yetki saptırması dır ki bunun Hukuk Devletinde yeri yoktur. Böyle girişimde bulu
nanların siyasal ve hukukî sorumluluğunu gerektirir. 

Bu nedenlerle rapora karşıyız Hukuk Devleti tanımı ve anlamı ile bağdaşmayan Anayasaya aykırı olan 
bu raporun Millet Meclisi gündemine alınıp görüşülebilmesinin olanaksız olduğu kanısındayız. 

Bu raporu düzenleyen Millî Cephe adı verilen parti üyeleri yetki saptırması yapmak ve Hükümetin tasar
ruflarına keyfî ve haksız bir tutumla müdahale etmek suretiyle hukuka bağlı devlet anlayışını ve genel hukuk 
kurallarını ihlâl etmişlerdir. 

Anayasaya aykırı olarak düzenlenen komisyon.raporunun Millet Meclisi gündemine alınarak görüşülebil
mesi olanaksızdır kanısı ile muhalifiz.» 

Denizli Sivas istanbul izmir 
Hüdai Oral Ahmet Durakoğlu A. N. Ölçen Coşkun Karagözoğlu 

Ağrı Gaziantep Giresun Kars 
Cemil Erhan Yusuf Öztürkmen Orhan Yılmaz Kemal Okyay 

Tekirdağ Malatya 
Yılmaz Alpaslan Mehmet Delikaya 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 



KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

- 6 — 
! BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞt 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
Kanunun 90 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 10 ncu 
maddeye bir fıkra eklenmesi; 23 . 5 . 1972 tarihli ve 
1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Ba
kanlar Kurulunca 13 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Menurları Kanu
nunun ek geçici 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdü
rü hakkında Devlet Memurları Kanununun istisnai 
memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır» 

MADDE 2. — Bu Kararname yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kararname hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Cumhurbaşkanı 
F. S. Korutürk 

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

MADDE 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14800 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname reddedilerek 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. 
lüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B, Ecevit 

Devlet Bakan ı 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakan ı 
F. Adak 

Ulaştırana Bakan ı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Bir git 

Devlet Bakan ı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Adale t Bakan ı 

Ş. Kazan ' 

Maliye Bakan ı 
D. Baykal 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
S. Cizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

İnini' ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Gençlik ve 
M. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüpoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğ i t im Bakanı 
M. Üstündağ 

Devlet Bakam 
/. H. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındı r l ık B a k a m 
E. Çevikçe 

Güm. ve Tekel Bakan ı Gıda - Tar ım ve H. Bakanı 
M. Türkmenoğlu K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru C. Kayra 

Köy İş. ve Koop. Bakan ı Orman Bakan ı 
M. Ok A. Şener 

Spor Bakanı 
Y. Mete 
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