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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»ex< 

15 nci Birleşim 

18 .12 . 1979 Salı 

İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 

299:300 

300 

301 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL ^KURULA SUNUŞLARI 30.1,302,304,306 

1. — TBMM Birleşik Toplantısının, gün
deminde bulunan işleri görüşmek üzere 
19.12.1979 Çarşamba günü saat 15.00'te ya
pılacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1788) 301 

2. — Sosyal İşler Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun görev bölümüne dair tez
keresi. (3/1784) 302 

3. — Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu' 
nun, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/481) 3C2 

4. — Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
açık hulunan bir üyeliğe seçim. 302 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Ir-
mak'ın, hastalığına binaen 26.11.1979 tari
hinden itibaren 20 gün iziinli sayılmasına 
dair (Başkanlık tezkeresi. (3/1789) 302 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana îline bağlı bazı İlçe 

köylerindeki YSE ve 'Bayındırlık hizmetleri
ne dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/66) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, traktör imalıi, ithali ve hu hu
susa ilişkin kurulan şirket ve 'holdingler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, tarım ürünlerinin tahan fi
yatlarının tespit ve ilanı hakkında Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayı'i Öner'in, sıtma ve 'bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele hususunda Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/72) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Do
ğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin ta
rımsal, ekonomik, sosyal ve 'kültürel alanlar
da kalkınması için alınması gereken önlem
lerle ilgili Senatosu Araştırması isiteyen önfer-
ıreni. (10/85) 

Sayfa 

304 

304 

304 

304 

306 
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Sayfa 
11. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 

SupM Gürsoytrak'ın, Türkiye'deki ABD <ve 
NATO'ya ait üs ve tesislerin adedi ile yö
netim şekline dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/91) 306:307 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 3Q2,304,307 

1. — 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sa
yılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 7 noi 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçidi Madde Eklenmesine İlişkin. Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (Millet Meclisi : 
1/169; Cumhuriyet Senatosu : 1/648) (S. Sa
yısı : 946) 302:303 

2. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını 
ayrıntılarıyla belirlemek üzere kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra
poru. (10/36) (S. Sayısı : 813) 304 

3. — Traktör satışları konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. ı( 10/54) (S. Sayısı : 814) 304 

4. — TRT hakkında kurulan Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/12, 10/15. 10/31) (S. Sayısı : 818) 304:305 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Arasında Akdolunan Kre
di Andlaşması 'konusunda kurulan Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci ek) 305:306 

X 6. — Türkiye, Iran ve Pakistan Ara
sında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İm
zalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. 
Senatosu : 1/645) (Ş. Sayısı : 943) 307 

X 7. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun 
XVI ncı Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 
1970 tarihinde kabul olunan «Kültür Varlık
larının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 

Sayfa 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -
Gençlik ve Spor ve Kültür ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) 
(S. Sayısı : 944) 307 

X 8. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü
ne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 
1/644) (S. Sayısı : 945) 307 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 301,303,308 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 301,303 

•1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarifemden 
17 Mayıs 1978 tarihine kadar Hükümet üye
lerinin dış ülkelere yaptıkları seyahatlere dair 
Maliye Bakanından Sözlü sorusu. (6/96) 301 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'ın, bazı dernek üyeleri
nin Muş'a yaptıkları gezideki masraflarına 
dair İçişleri Ba'kamndan sözlü sorusu. (6/102) 301 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, Siirt İline kura ile tayin 
edilen öğretmenlere yapılan muameleler kar
şısında ne gibi tedbirler alındığına dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/104) 301 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençli
ğin içinde bulunduğu duruma dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/79) 303 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sadettin Demirayak'ın, Aydın Belediye Baş
kanına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu. (6/82) 303 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Uğur Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan «1599 
sayılı tabanca» başlıklı yazıya dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 303 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Metin Toker'in, boş 
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Sayfa 
büyükelçiliklerin doldurulması ve diğer ata
maların yapılması için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/93) 303 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Ş/ebip Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşla
rından biri olan «Tahvil ve Döviz Komisyo
nu» tarafından başta Türkiye olmak üzere 
son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi ve ku-
ı uluslara rüşvet vermesi nedeniyle mahkeme
ye verildiği hakkında basınımızda çıkan ha
bere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) 303:304 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Cahit Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsü
nün kapatılması olayına dair Milli Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/103) 304 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir Daldal'ın, hasında yayımlanan yolsuz
luklarla ilgili haberlere dair Başbakandan söz
lü sorusu. {6/106) 304 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çeldhi'nin, 
Türk basınının sorunlarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/111) 304 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
İstanbul Topkapı Müzesinde bulunan «Ema-
net-i (Mukaddese» nin Hac mevsiminde Suudi 
Arabistan'a götürülerek sergileneceğinin doğ-

Konya Üyesi Mukbil Abay, Konya'da her geçen 
gün hızını artırarak sürüp giden şiddet eylemleri ve 
soygunlar konusunda gündem dışı bir demeçte 'bu
lundu. 

Anayasa ve adalet; 
Bütçe Karma; 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma; 
Milli Eğilim - Gençlik ve Spor ve Kültür; 

Komisyonları başkanlıklarının, komisyonlarının 
görev bölümüne dair tezkereleri; 
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Sayfa 
ru olup olmadığına dair Kültür Bakanından 
sözlü sorusu. (6/112) 304 

Bj Yazılı Sorular ve Cevaplan 308 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çahş'm, 2172 sayılı Devletçe İşletile
cek Madenler Hakkındaki Yasanın 4 ncü ve 
müteakip maddeleri gereğince kurulan takdir 
komisyonlarına dair soru önergesi ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 'Bakanı Esat Kıratlıoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/1065) 308:315 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çahş'm, 2172 sayılı Yasa gereğince 
16.10.1979 tarihine kadar kurulan takdir ko
misyonlarına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıraitlıoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1161) 315:316 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çalış'ın, 2172 sayılı Yasa gereğince 
Devlete intikali sağlanan madenlere dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1163) 316:325 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir Daldal'ın, 14 Ekim 1979 seçimlerine 
ttkaddüm eden günlerde radyo ve televizyon
da siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları se
çim propaganda konuşmalarına dair sora 
önergesi ve Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın 
yazılı cevabı. (7/1181) 325:326 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, kâ
tip üyeliğine Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş'ın seçil
miş olduğuna dair tezkeresi; 

AP Grup Başkanlığının, Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm Bakanlar Kurulunda görev alması nedeniy
le boşalan Grup Başkanlığına Elazığ Üyesi Cahit Da-
lokay'ın seçilmiş olduğuna dair tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Halil Tunç'un; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi Ersü' 
nün; 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Kara-
man'ın; 

Yasama dokunulmazlığı hakkında Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları, Komisyon Başkanlığı
nın istemi üzerine iade edildi. 

içişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, 
yapılan seçim sonunda, Tekirdağ Üyesi Orhan Öztrak 
seçildi. 

10/66, 10/70, 10/71, . 10/72, 10/85 numaralı Se
nato Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, 
önerge sahiplerinin; 

10/36, 10/54, 10/12 - 15 - 31 numaralı Araştır
ma Komisyonu raporlarının görüşülmesi, komisyon 
yetkililerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Hüsamettin Çelebi'nıin, TÖB - DER'deki oluşum 
ve gelişmelerle ilgili araştırma önergesi (10/80) gö
rüşüldü, görev süresi komisyona üye seçiminden iti
baren iki ay olmak, 11 üyeden oluşmak ve gerekti
ğinde Ankara dışına da gitmesi koşuluyla Araştırma 
Komisyonu kurulması kabul edildi. 

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

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

Göçmen işçinin hukuki statüsüne ilişkin Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna; 

Dair kanun tasarılarının görüşülmeleri, komisyon 
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları ne
deniyle ertelendi. 

18.12.1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 15.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengızhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Mehmet 

Erdem'in 22.5.1969 tarih ve 1184 sayılı Kanun ile 
kurulan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin «Yıldız Teknik Üniversitesi» adı ile 
1750 sayılı Üniversiteler Kanunu kapsamına alınma
sı hakkında Kanun Teklifi. (Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmiştir.) 

Raporlar 
2. — Türkiye Cumhuru yeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasında ak dol un an Kredi Anlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 17.12.1979) 

3. — 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Ya
rışları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (Millet Meclisi : 
1/169; Cumhuriyet Senatosu : 1/648) (S. Sayısı : 946) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1979). 

Sözlü Soru 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 

Yıldız'ın, Dr. Seçkincr Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair sözlü sorusu. (6/114) (Sağlık ve Sos-
yar Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı Sorular 
5. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Meh

met Sönmez'in, İbrahim Ural'ın Kocaeli Valiliğinden 
alınma nedenlerine dair yazılı sorusu. (7/1183) (İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı Başbakan Yar
dımcısına dair yazılı sorusu. (7/1184) (Başbakanlığa 
gönderilmiştir.) 

300 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckiii Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Emanuliah Çelebi (Tabii Üye), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — ÎBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 
bulunan işleri görüşmek üzere 19.12.1979 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tezke
resi. (3/1788) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin sunuşlar kısmına geçiyoruz. Bir tez- j 

kere var, bilgilerinize sunuyorum. 
Genel Kurula 

Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 
19.12.1979 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması Tür
kiye: Büyük Millet Meclisi içtüzüğü gereğince ka
rarlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgileri
ne saygı ile arz olunur. 

Ühsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu 'Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgülerine sunulmuş
tur efendim. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Siirt iline kura ile tayin edilen öğretmen
lere yapılan muameleler karşısında ne gibi tedbirler 
alındığına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/104) 

BAŞKAN — Başka bir önerge var, bilgilerinize 
sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 5 ve 7 nci sıralarında bulunan 6/96, 

6/102 ve Gündeme girecek olan 6/104 numaralı söz
lü sorularımîn geri verilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ömer Ucuzal 

Adalet Bakanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Sorular» kısmının 5 nci Ve 7 nci mad

delerindeki Sayın Ueuzal'a ait soruları Ve «Gelen Kâ
ğıtlar» da bulunan sorusunu Sayın Ucuzal geri al
mışlardır. Gündemden çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

— 301 -
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE VEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1784) 

BAŞKAN — Bir Komisyonun Başkanlık Divanı 
teşekkülüne dair bir tezkere var, bilgilerinize sunu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 12.12.1979 gün ve O6.232.00673-O2487 sayılı 

yazınız. 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık Divanı üye

liklerine aşağıda belirtilen sayın üyeler seçilmişlerdir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Başkan 
Denizli Senatörü 
Dr. Baha Akşit 

Başkan : Dr. Ergün Ertem (Ankara) 
Sözcü : Ahmet Cemil Kara (Tra'bzon) 
Kâtip : Süleyman Sırrı Ergun (Edirne) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Tekirdağ Üyesi Hayrı Mumcuoğlunun, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/481) 

BAŞKAN — Bir sayın üyenin bir komisyondan 
ayrıldığına ve yerine aday gösterildiğine dair iki tane 
tezkere var. Bilgilerinize sunuyorum; gerekli işlem 
yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bu

lunan bir üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — İkinci tezkere : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri Mum

cu oğlu'nun istifası ile boşalan Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna, Muğla Üyesi Fevzi Özer Grubumuzca 
aday gösterilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grubu Başkanvekili 
Orhan Vural 

BAŞKAN,— Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu üyeliğinden çekilen Sayın Hayri Mumcuoğ-
lu'nun yerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca 
Sayın Fevzi Özer aday gösterilmiştir. Tek üyelik 
seçim olduğu için, işari oyla yapılacaktır. 

Sayın Fevzi Özer'in Anayasa ve Adalet Komisyo
nu üyeliğini ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Sa
yın Özer, oybirliğiyle Anayasa ve Adalet Komisyonu 
üyeliğine seçilmiştir. 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'ın, has
talığına binaen 26.11.1979 tarihinden itibaren 20 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1789) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Sadi Irmak'ın, izin tale'biyle ilgili 'bir Baş

kanlık tezkeresi vardır; okunup oylanacaktır. 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üye Sadi Irmak'ın hastalığı nedeniyle 26.11.1979 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 
14.12.1979 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sayın Sadi Ir

mak'ın hastalığına binaen 26.11.1979 talihinden iti
baren 20 gün süre ile izinli sayılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 'Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At 
Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (Millet Mec-

lisi : 1/169; Cumhuriyet Senatosu . 
yısı : 946) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

• 1/648) (S. Sa-

Anayasa ve Adalet Komisyonunca gönderilen bir 
tezkere vardır, okunup gereken işlem yapılacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 
10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları 

Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Komisyonumuz Raporu 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, tasarının görüşülme süresinin 2 
Ocak 1980 gününde sona ereceğini gözönünde bulun
durarak, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar
laştırmıştır. 

Bu riedenle anılan tasarının, Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınarak, görüşmeleri bitinceye kadar, Gün
demdeki 'bütün 'işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve töklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Prof Dr. Safa Reisoğlu 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz. Cumhuriyet Senatosu Gelen 

Kâğıtlar listesinin 3 ncü sırasında bulunan, «10 Tem
muz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları Kanunu
nun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı» nın, Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınması, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi isteniyor. 

Komisyon buradalar mı efendim?.. Sayın Reis
oğlu?.. Yok. 

Sözcü?.. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6! 79) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

BAŞKAN — Sayın Demirayak?.. Ydklar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'm, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Burada efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, bu Kanunda Sözcü mu
halif olarak kalmış. Sizin sözcülüğünüz... 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Ben Komisyon
ca seçildim efendim, bildirilmedi mi? Basılı kâğıt
ta var. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, tetkik edelim. 
Özür dilerim, evet efendim; raporun altında, bu 

raporda Sözcü olarak Amasya Üyesi Sayın Nevzat 
Şener'in seçildiği tasrih edilmiştir. Komisyon adına 
Sayın Şener hazır. 

Zikredilen kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Bu kanunun görüşülmesinde bulunmak üzere Hü
kümet temsilcisi var mı?.. Hükümet adına herhangi 
bir üye bulunmadığı için, tasarı yalnız gündeme alın
mıştır; görüşülmesi mümkün olmadığından, Hüküme
tin geldiği bir birleşimde görüşülecektir. 

SADETTİN DEM İR AYAK (Aydın) — Hükü
met temsilcisi Sayın Erkmen var. 

BAŞKAN — Efendim, takabbül etmedikten son
ra, zorla taikabbül ettirecök değiliz. 

Sayın üyeler; 
Gündemin «Sorular ve Genel Görüşme» kısmına 

geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alaca'kaptan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6193) 

BAŞKAN — Sayın M-dtıin Toker?.. Yoklar. 
Sayın Ba'kan .. Buradalar. Fakat soru sahibi yok; 

onun için bir muamele yapamıyoruz. Zabıtlara geç
miştir efendim. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nunı ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde 

Vî. — SORULAR VE CEVALAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Rişi ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahke
meye verildiği hakkında basınımızda çıkan habere 
adir Başbakandan sözlü sorusu. (6/10!) 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Ydklar. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(61103) 

BAŞKAN — Sayın Dalokay?.. Buradalar. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, bu 

husustaki sözlü sorum çok evvele aittir efendim. Be
nim sözlü sorumdan sonraki tarihte Elazığ Eğitim 
Enstitüsü açılmıştır. Onun için sözlü sorumu geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay, gündemin 6 ncı sıra
sındaki sözlü sorularını geri aldılar. Soru gündemden 
çıkarılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Duldalın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) 

BAŞKAN — Saym Daldal?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
/ / . — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, [Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?. Yoklar. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, İstanbul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emanet-i Mukaddese» nin Hac 
mevsiminde Suudi Arabistan a götürülerek sergilenece
ğinin doğru olup olmadığına dair Kültür Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/112) 

BAŞKAN — 9 ncu sıradaki sözlü sorusunu Sayın 
Hüsamettin Çelebi, bu anda Başkanlığımıza gönder
miş olduğu bir önergeyle geri almıştır. Soru gündem 
den çıkarılmıştır. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANÎNİN G F N E L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Tüzük Gereğince Bir Defa Görüşüle

cek İşler» kısmındaki araştırma önergelerinin ve ra
porlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senatosu araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

Sayın Öner?.. Yoklar. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı

larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena

tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa

yısı : 813) 

Sayın Öner?.. Yoklar. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Öner?.. Yoklar. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Saym Öner?.. Yoklar. 
Sayın Öner Yüce Genel Kurulda hazır bulunma

dığı için. bu önergeler hakkında kendisinin bulundu
ğu bir Birleşimde muamele yapılacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkam Saym Şükran 
Özkaya?.. Yoklar. 

Komisyon olmadığı için raporun görüşülmesi er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Altıncı sırada, traktör satışları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonunun raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon Başkanı Sayın Kemâl Sanibrahimoğ-
iu?.. Yoklar. 

Komisyonun Sözcüsü de bulunmadığı için bu ra
porun görüşülmesi de ertelenmiştir. 

4. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (1) 

(1) 818 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. ) 
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BAŞKAN — Yedinci sırada, TRT hakkında ku
rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Efendim, Komisyon Başkanı Sayın Gürsoytrak 
İdareci üye olduğu için sıfatı kalmamıştır. 

Komisyon Sözcüsü Eskişehir Üyesi Sayın Hik
met Savaş?.. Buradalar. 

Sayın üyeler; 
Hükümetin bulunması zorunluluğu, bundan evvel 

almış olduğumuz bir Genel Kurul kararıyla kaldırıl
mıştı. Komisyon adına sözcü buradadır. Raporun gö
rüşülmesi yapılacaktır. 

Lütfen Sözcü yerini alsın efendim. 
Sayın üyeler; 
Rapor 3 Ekim 1978 tarihinde sayın üyelerimize 

dağıtılmış bulunmaktadır. Başkanlık üçte bir sayın 
üyenin, bu dağıtımından sonra değişmiş olduğunu 
gözönünde bulundurarak, raporu okutma eğilimin
dedir. Aksi bir görüş varsa... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz?. . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürsoytra!k. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Efen
dim, aradan çok zaman geçmiştir. Rapor 12 sayfa 
sürüyor. İsterseniz sonuç kısmı var, yarım sayfadır, 
onu okuyalım. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız sonuç kısmının 
okunması teklif ediliyor. Teklifi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,. .Raporun yalnız sonuç kısmı oku
nacaktır. 

(TRT hakkında kurulan C. Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporunun sonuç kısmı okundu) 

BAŞKAN — Efendim, bir de Sayın Lûtfi Do-
ğan'm muhalefet şerhi var, okutuyorum. 

(TRT hakkında kurulan C. Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporundan Erzurum Üyesi Lûtfi Do-
ğan'ın muhalefet şerhi okundu) 

IBAŞKAN — Sayan üyeler, Raporun sonuç kısanımı 
ve muhalefet şeafalinıi dinlediniz;. İçıtüzürnüzün 138 
noi maddesi gereğince Rapor üzerinde görüşme açı
yorum, 

Rapor ürerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yök.< 

Sayın Hükümet?.. Yok. 
Sayın Komisyon?. 
^ARAŞTIRIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİK

MET SAVAŞ i(Es)klişehir) — Raporun 'kabulünü rica 
ediyoruz.; 

[ BAŞKAN — Efendim, şimdi şunu arz etmek iste-, 
rint Araştırma k,omıisyonlan raporlarının, kabulü söz 
ikjonıuisu değildir. Burada müzakeresi yapılır ve rapor 
ürerinde işlemin Mtmjiş olduğu yüce Genel Kurula 
!arz edilir. 

Rapor sonuç kısmıyla ve muhalefet şerhiyle yüce 
Genel Kurulun (bilgilerine sunuldu. Söz isteyen olma
dı, ©u sdbeple Raipor üzerinde gerekli işlem yapılmış
tır. Yapılacak herhangi bir muamele yoktur. 

Arz ederim. 
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

I Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
I konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
I Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 

ek) 
I iBAŞKAN — Sayın üyeler, bu Rapor Ü!ki k.ısım

dan.., 
iHAYOAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 

Başifean, müsaade öder misliniiz? 
İBAŞKAN — iBuyurun. 
iHAYDAR TUNÇKANAT (Talbii Üye) — Sayın 

I Başkan,, Sözcü olanak, seçilen arkadaşımızın muhalefet 
I şerhi var. Kendileri Sözcü olarak, konuşamaz, ben 
I konuşacağım. Eğer müsaade ederseniz bir haftalık me-
I tai'l verirsentiz.... 

İBAŞKAN — Efendim, Sayın, Komisyon Başkanı 
hurada'lar, Sözcü olarak siz mlj sieçliMiniz? 

HAYDAR TUNÇKANAT !(Talbii Üye) — Şimdi 
I muhalefet şerhi olduğuma göre kendisi konuşamaıya-

cak, ıben konuşacağım ve mehil rica ediyorum. 
İBAŞKAN — Talbii efendim; siz taikalbbül ediyor

sunuz ve mjehlil işitiyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Komisyonun Sözcüsü, «yeni tayin edilmliş olduğu

nu» Ibeyan ödüyor.; Zaten onu aırz edecektir, «Rapor 
ilki kısımdan ibarettir» diye; bir 'kısmı... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Beyefen
di sözcü tayin edilmliş değil. Sözcü bendeniziim; fakat 
muhalefet şerhim olduğu için.., 

I (BAŞKAN — Anlıyorum efendini, biliyorum; arz 
edeceğim, müsaade 'buyurun. 

I iRapor ilki kısımdan müteşekkildir. iBirinci kısmı 
her ne kadar çok bir süre evvel dağıtılmış ise de, 

I ikinci temi yenli, henlüz dağıtılmış hulunrnakitıadır. 
Uyebriımıizlin de İayıkı veçhile tetiklik, edebildiği fca-

j naaitinkje değjülliz, Kaldı ilqi, Komisyonun Sayın Sözcü-
I sü, «dMııihıalif olduklarını» der - kenâren bildirmişler-
1 dir, Bu görevi hür başlka ardakiaşımız tekeffül edecek -
[ Dir ve möhil istenmektedir. 
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Mıehi veniıtmjesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler.. Kaibul ©önleyenler... Kendilerine. 

Ne kadar yetiyor efendim? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Bir 

hafta. 

BAŞKAN — Süreyi koymamıştım, özür dilerim, 
tashih •ediyorum. 

. iBir hafta süneyle mjehiil (verilmesinii kabul edenler.. 
Kaibul etmeyenler.. Kalbul edülımiişitir. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KU RULA SUNUŞLARI (Devam) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10185) 

iBAŞKAN — Efendini, bu önerge her ne kadar 
Gündemle Sayın, Kernjâl Sarıibraihimjoğlu tarafından 
'verildiği ismen zikıredilmişse de, arkadaşları tabiri de 
vardır; Kendileri yoMar; ancak, önergenin altında 
Sayım SaMihiaıüüin Çalalküğlu, Sayın Rıza Akgün, Sa
yın Hayri Öner, Sayın îsmıaiil Çataloğlu, Sayın Aibdül-
ğamli Demiiırtlflol, Sayın Selahaltltun Cizrelioğlu ve Sayın 
Kâırrıran Erlûmıenoğlu'njun da imzaları vardır. 

!Bu arkadaşlarımızdan önerge hakkında izahat ver
mek; isteyen 'bir arkadaşımız var mı efendim?. Yok. 

(Bu seibeple önergemin görüşülmesi! erfcelenmıiştir. 

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

BAŞKAN — Efendim, önerge bundan evvelki 'bir
leşimlerde Yüce Genel Kurulun (bilgilerine sunulmuş-
tu. Sayın Güaısoytrak iburadalar, hazırlar. 

Buyurun Sayın 'Gürsoytrak. 

iSUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan; Araştırma Komisyonu kurulmasına mütedair
dir. 

(BAŞKAN — Evet efendim, biliyorum efendim. 
Siz konuşmayacaiksınız; izahatta bulunmayacaksı

nız; Onu sormak istiiiyorum< 
iSUPfHît GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Hayır 

lüzpmı yok. fltünaz; eden olmadığına göre.. 
İBAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Üyeler; 
Araştırma önergesi zaten kısa bir süre evvel Yüce 

Genel Kurulda dkunmpşitu. Önerge sahibi konuşma
ya lüzum, hissetmiyor. Hükümetle (ilgili.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın 'Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bizüm ikazımız üzeri
ne, Hükümet ve Dışişleri Bakanı Arattırma Önerge
sinden dün akşam halberdaşr olalbildi. Bu balkımdan 
gereki ıtertlkliıkliın yapıldığı kıanaaftinde değiliz. Bu me
sele hakkında Hüküjnetin de araştırma açılmasını is
temeyeceği ve diğer., 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına yetkili bir 
şahsın burada, Yüce Genel Kurula, Yüce Senatoya.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Efendim, arz edeyim 
tizin veni'rseniiiZ;. 

İBAŞKAN — Estağfurullah efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — iBu hususta araştırma 
önergeleri zamanında Siğili bakanlığa gidecek şekilde 
büdirilim|iyor. 

BAŞKAN — Efendim, olalbilir. 
Sayın Gürsoytrak?.. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Efendim, 
önerge 5 Arahlkfca verildi ve tahmin edenim içtüzüğe 
göre, ve usule göre [bakanlıklara ve Başbakanlığa za
manında gönderildi^ 

iBAŞKAN — Efendim, .Başbakanlığa gönderil!mis
tir Cumhuriyet Senatosu tarafından. Ondan sonraki 
muameleler bizim 'iktidarımız dışında olan muamele
lerdir, 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — İktidarı
mız dışında. 

İBAŞKAN — Böyle bir beyanda bulundu. 
Sayın Üyeler; 
Önerge 11.12.1979 tarihli fbirleştimde bilgilerimize 

sunuldu» 
Sıayım Önerge SaJhlifbti önergesini lizah eftmeye lüzum 

görmüyor. 
Hükümet?.. Yok. 
Almış olduğumuz evvelki Genel Kurul karan ge~ 

ireğimce önerge üzierinde gerekli %lemferi yapmaya 
mezunuz, 

Bu konuda Sayın Gürsoyraik'ın, Türkiye'de mev
cut (bulunan Amerükja Blirieşik Osvlötlen: ve NATO 
üts ve tesisleri veya ıbenizeri, bunların adetleri, görev
leri emir ve komuta ilişkileri; Türk komutanlarının 
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emik ve ikomutajsındia bulunup bulunmadıkları, bu üs 
ve Hasislerim yaüialttılkjkn ve yalatabilecekleri sorunlar, 
bunlara 'karşı alınmış ve alınabilecek tedbirleri belir-
lemjelk, ile bunların mövzuialtımız Ve Anayasamız kar
şısında üikemlizlde bulunmalarına olanak^ veren yasal 
belgelertin; mevcut olup olmadığımın saptanması hak-
ıkındla Ibür Cıımihurıiyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu kurulması talebimi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Sayın üyeler; bu konuda 
bir araştırıma komisyonu kurulması kabul edi'km-ştir. 

Araştırıma komisyonunun kaç kişiden oluşacağı 
konusunda teklifi olan?. 

ORMAN ÇALIŞ p o l u ) — 13 ıldişi. 
,'BAıŞKAN — 13 kişi tekjlüf ediliyor, 'Başka bir tek

lif?. Yok, 13 kişiden kurulmasını oylarınızla sunuyo
rum;.: Kalbul edenler... Kalbul efrnıeyenler.. Araşjtırma 
ikomıisyonunun 13 kişiden kurulması kabul e'dıirnlişitîir. 

Komisyonun görev süreslinin, göreve başlama tari-
binlden (itibaren ikli ay süre file tahdit edilmesiini oyla-
rıniiızıa sunuyorum. Kalbul edenler... 'Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmlişitiir. 

Komisyonum, geretotiginde Ankara hudutları dı
şımda, çahşmıasını oylarınızla sunuyorum., Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

6. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Ni
san 1977 tarihinde Tahranda İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırık, Ulaştırma ve imar ve İskân ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonuları raporları. 
(M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 1/645) (S. Sayı
sı : 943) 

7. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kuru
lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlemnesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclîsi : 1/150: C. Senatosu : 1/642) (S. 
Sayısı : 944) 

8. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «'İkli Defa 
Görüşülecek îşler» kısmımda Dışişleri Komisyonunu 
iütgilbnıdüren üç aidiet antlaşma mevcut ise de, halihazur-
ıda Komisyonun tarzı teşekkülüne itiraz; vaki olup, bu 
iiltiiraz derdesti tetkik olduğundan, bu Komisyonun gö
revli olduğu konularda herhangi bir muamele yapa
mıyoruz. 

Gü^damıiırnfcıde görüşülecek başka bir konu kal
madığından... 

OSMAN SALIHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan;; yarın: müşterek Meclis var mı efendim?.. 

IBAŞKAN — Onu Birleşimin başında 'arz ettıik, 
ıvar efendini. îstUiıtonn ederim, yarın saat 15.00te bir
leşik toplantı vardır, 

iGündemliirnazjdelka görüşülecek, olanı işler bitmiş ol
duğundan, 2|Q Aralık; '1979 ıPerşernlbe günü saat 15.00' 
te toplanmak üz;ere Birleşimi kapatıyorum. 

i : 15.40 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'm, 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler 
Hakkındaki Yasanın 4 ncü ve müteakip maddeleri 
gereğince kurulan takdir komisyonlarına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7] 1065) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması için ta
vassutunuzu arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu v 
Bolu Üyesi 
Orhan Çalış 

1. 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hak
kındaki Yasanın 4 ncü ve müteakip maddeleri gereğin
ce 9.3.1979 tarihine kadar kurulan Takdir komisyon
larının başkan ve üyelerinin isim ve soyadları görev
lerinin mesleklerinin ve nerenin temsilcisi oldukları. 

2. İşbu Takdir Komisyonlarında : Maden mü
hendisleri odası ile yerel sanayi, yoksa en yakın Tica
ret ve Sanayi odasının temsilcilerinden Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla ka
mu iktisadi teşebbüsleri iştirakleri ve müesseselerinde 
ve diğer kamu kuruluşlarında görevli olanlar var mı
dır? 

Varsa kimlerdir ve görevleri? 

Bunların seçiliş nedenleri? 
3. işbu Takdir Komisyonlarında görev alan ye

rel sanayi yoksa en yakın ticaret ve sanayi odası tem
silcilerinin hangi sanayi odası veya ticaret ve sanayi 
odası temsilcisi olduklarının bildirilmesi. 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 14 . 12. 1979 
Sayı : 112/052-6-1582 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Sn. Orhan Çalış'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20.3.1979 tarih ve 0O359/O6.212.O0O80 sa

yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 
Çalış'ın 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hak
kındaki Yasanın 4 ncü ve müteakip maddeleri ge
reğince kurulan Takdir Komisyonlarına dair yazılı 
soru önergesinin cevabı hazırlanarak ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru : 1. 2172 sayılı Devletçe işletilecek madenler hakkındaki Yasa'nın 4 ncü ve müteakip maddeleri 
gereğince 9.3.1979 tarihine kadar kurulan Takdir Komisyonlarının başkan ve üyelerinin isim ve soyadları 
görevlerinin mesleklerinin ve nerenin temsilcisi oldukları. 

Cevap : 1. 2172 sayılı Devletçe işletilecek madenler hakkındaki Yasa'nın 4 ve devamı maddeleri ge
reğince kurulan takdir komisyonlarının başkan ve üyelerinin isim ve soyadları ile görevleri şöyledir : (Mes
lekleri yazılı olmayanlar maden yüksek mühendisi veya maden mühendisidirler.) 

I No. lu Takdir Komisyonu Siirt Bölgesi - Asfaltit 

Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 

TKİ Temsilcisi 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem; 

Yerel Ticf ve San. Odası Tem. 

Saldunay İleri 

Turan Dündar 
Mehmet Yapalak 
Bahattin Dumanlı 
Abdullah Bağış 
Hüseyin Balcan 

Enerji ve Tabii Kay, Bak.: Danış. 
Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi 
Enerji ve Tabii Kay, Bak. Danış. 
Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi 
Ereğli Kömür İşletmeleri 
Gelirler Kontrolürü 
Siirt Tic. ve San. Odası Tem. 
Mardin Tic. ve San$ Odası 
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II No. lü Takdir Komisyonu Manisa Bölgesi 
Adı Soyadı 

Kömür 
Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKÎ Temsilcisi 
Maden Mü!h. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem4 

Oktay Aydoğanlı 
Mehmet Tuncay 
Özgen Taşdemirci 
Hasan Iranıl 
Remzi Ersöz 
ihsan Temizer 

Maden Tetkik 
Direk, 

Arama Enst. Gn. 

Ereğli Kömür işletmeleri 
Gelirler Kontrolörü 
Demirci Tic. ve San. Odası 
Demirci Tic. ve San. Odası 

111 No. lu Takdir Komisyonu Çanakkale Bölgesi - Kömür 
Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 

TKÎ Kurumu Gn, Müd. Tem. 

Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Dinçer Kulga 

Metin Atay 
Akın özütopçu 
Şükrü Üstündağ 
Yüksel Verdi 
Bedii Oğuz 

DSİ Genel Müdürlüğü inşaat Yük
sek Mühendisi 
TKÎ 
Çan. Işt.: Müessese Müd. 
Ereğli Kömür İşletmeleri 
Gelirler Kontrolörü 
Çanakkale Ticaret ve San. Odası 

IV No. lu Takdir Komisyonu Bursa Bölgesi - Kömür 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKÎ Kurumu Gn. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Adı Soyadı 

Tuncer Güvensoy 
Ertürk Okyay 
Ali Başol 
Özkan Kurtboğan 
Vecihi Keskin 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSt Genel Müdürlüğü İnşaat Müh. 

Maden Dairesi 
Gelirler Kontrolörü 
Bursa Tic? ve San. Odası Tem. 

V No. lu Takdir Komisyonu Manisa Bölgesi - Kömür 
Adı Soyadı 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKÎ Kurumu Gn. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

TakldİB Komisyonu Başkanı 

TKÎ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müheridi'sleıii Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 

Ziya Özcan 
özcan Erdeş 
Zeki Kamber 
Öcal Kurtoğlu 
Fevzi Dağhan 

VI No. lu Takdir Komlisyonu 
Muğla - Aydın' Bölgesi - Kömür 

Adı Soyadı 

Barış Öztek 

Hamd'i Uğur 
Mustafa îşi'biıtiren 
Erdtiınç Mayalı 
Ahmet Bayramoğlu 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSÎ Genel Müdürlüğü inşaat Yük
sek Mühendisi 
Maden Dairesi 
Gelirler Kontrolörü 
Demirci Tic. ve San. Odası Tem. 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü 
Makine Yüksek Mühendisi 

Ereğli Kömür işletmeleri 
Gelirler Kontrolörü 
Aydın Tic. Ve San. Odası Tem. 
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Taikdir Komisyonu Başkanı 

TKÎ Kurumu Gn. Md. Tem> 

Maden Mühendisleri Od. Tem. 
Malîye Bakanlığı Tjemsüldisi 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 

VII No. lu Takdir Komisyonu 
Bolu Bölgesi - Kömür 

Adı Soyadı 

Ersin Taşkapılıoğlu 

Mehmet Cicerali 
Kâmil Ayral 
Recep Danacıcğlu 
Burhanettin Çokbaş 
Turan Gören 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü 
İnşaat Yük. Mühendisi 
Ereğli Kömür İşi. Tek. Müş. 
Ereğli Kömür İşi. Mad. Müh. 
Ereğli* Kömür İşletmeleri 
Gelirler Kontrolörü 
Bolu Tic. ve San. Oda. Tem. 

VI11 No. lu Takdir Komisyonu 
Konya - Erzurum1 Bölgesi - Kömür 

Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 

TKİ Kurumu Gn. Müd. Tem. 
Maden Mühendisleri Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Temsiildisii 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Savaş Uskay 

Ali Karakurum 
Fehmi Yıldıran 
Celâl Türkyılmaz 
Orhan Muhbir Sungurlu 
İbrahim Aşçıgil 

DSİ Genel Müdürlüğü 
İnşaat Yüksek Mühendisi 

MTA Ens. Gen. Direktörlüğü 
Gelirler Kontrolörü 
Erzurum Tic. ve San. Od. Tem. 
Konya Tic. ve San. Od. Tem. 

IX No. lu Takdir Komisyonu 
Çorum - Kömür 

Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 

TKİ Kurumu Gn. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Tic. Ve San. Odası Tem. 

Mehmet Karadeniz 

Veli Erini 
Mustafa Kavruk 
Nurettin Eroğlu 
Kemal Koç 

DSİ Genel Müdürlüğü 
Dr. İnşaat Yük. Müh. 

MTA Ens. Gen. Direk. 
Gelirler Kontrolörü 
Corum Ticaret ve San. Odası 

Takdir Komisyonu Başkanı 

T. Demir ve Çelik İşi. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Oda. Tem. 

X No. lu Talidir Komisyonu 
Sivas - Malatya - Demir 

Adı Soyadı 

Murat Cebeci 

Asım Harputlugul 
Selami İstanbul luoğlu 
Ali Uysal 
Recep Raci Dfcıçer 
C um ali ÖzçeMk 

Görevli Olduğu Kuruluş 

III. Hukuk Müşaviri 
Enerji ve Tabii Kay. Bak. 

TKİ Kurumu Gen. Müd. 
Gelirler Kontrolörü 
Sivas TİCaret San. Od. 
Malatya Ticaret ve San, Od. 
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Takdir Komisyonu Başkanı 

Türkiye Demir ve Çelik İşi. Tem. 
Maden Müh. Odası Tem. 

Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Tic. ve San. Oda. Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Takdir Komisyonu Başkanı 

T. Demir ve Çelik İşi. Tem. 

Maden Mühendfrsleri Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Takdir Komisyonu Başkanı 

T. Demir ve Çelik İşi. Gn. Müd. 
Tem. 
Maden Müh. Od. Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Takdir Komisyonu Başkanı 
Etibarik Temsilcisi 
Maden Müh. Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

XI No. lu Takdir Komisyonu 
Kayseri - Demir 

Adı Soyadı 

Ata Tekin 

Tevfik Ay 
Ertuğrul Çomoğlu 

Yılmaz Özer 
Cemal Oğuzhan 
Hakkı Kurmel 

XII No. lu Takdir Komisyonu 
Balıkesir - Demir 

Adı Soyadı 

A. Kemal Tufanyazıcı 

Rasih Şerifoğullan 

Süleyman Özerk 
Mustafa Ba'tıhan 
Sinan Boz 

XIII. No. lu Takdir Komisyonu 
Ankara - Demir 

Adı Soyadı 

Tuncer Çağlayan 

Alâatüin Taylan 
Tuncer Demiröz 
Fuat Seydioğlu 
Nevzat Yaz 
Şefkattin Kazanar 

XIV No. Iu Takdir Komisyonu 
Balıkesir - Bor 

Adı Soyadı 

Vural Sezer 
Nurettin Demir 
Münir Yıldırım 
Rıdva Torun 
Mustafa Sokullu 
Nesip Kadri Hekimoğlu 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü. 
İnşaat Mühendisi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teş
vik ve Uygulamalar Dairesi 
Gelirler Kontrolörü 
Kayseri San. Od. Tem. 
Adana Tic. ve San. Od. Bşk. 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü 
Makine Yük. Müh. 
İskenderun Demir ve Çelik İşlet
mesi Müessesemi 
MTA Ens. Gen. Direk. 
Gelirler Kontrolörü 
Biga Tic. ve San. Od. Tem. 

Görevli Olduğu Kuruluş 

MTA Ens. Gen. Direk. 
İnşaat Yüksek Mühendisi 

MTA Ens. Gen. Direk. 
Gelirler Kontrolörü 
Ankara Sanayi Or. Tem. 
Kırşehir Tic. ve San. Odası Tem. 

Görevli Olduğu Kuruluş 

MTA Ens. Gen, Direk. 

MTA Ens. Gen. Direk. 
Gel'irler Kontrolörü 
Biga Tic. ve San. Od. Tem. 
Biga Tic. ve San. Od. Tem. 
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Takdir Komisyonu Başkanı 
Eti bank Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Maden Müh. Od. Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

XV No. lü Takdir Komisyonu 
Kütahya - Bursa - Bor 

Adı Soyadı 

Hüseyin Özaydni 
Sevim Dündar 
Salih Şahin 
Sabri Sarifakioijlu 
Emin Sırrı İsfeııdiyaroğlu 
Hikmet Canbek 
Hayrettin Karadeniz 

Görevli Olduğu Kuruluş 

EİEİ Gen, Direk. 

Gelirler Kontrolörü 

Bt'bank 
Bursa Tic. ve San. Od. 
Kütahya Tic.ve San. Oda. 
Tavşanlı Tic. ve San. Od. 

XVI No. lu Takdir Komisyonu 
Kütahya - Gediz - Kömür 

Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müh. Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Eşref Gümüşay 
Muhs'in Tügen 
Ali Aslanoğîu 
Abdullah Doğan 
Hikmet Canbek 

DSİ Genel Müd. Mad. Müh. 
Garp Linyitleri İşi. 
Garp Linyitleri İşi. 
Gelirler Kontrolörü 
Kütahya Tic. ve San. Od. Tem. 

XVII No. lu Takdir Komisyonu 
Ankara - Beypazarı - Kömür 

Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 

TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Mühendisleri Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Mehmet Karadeniz 

Tar:'k Özkahraman 
Süleyman Zöhrj 
Nurettin Eroğlu 
Nevzat Yaz 

DSİ Genel Müdürlüğü 
Dr. İnş. Yük. Müh. 
Orta Anadolu Lin. İşi. 
Ereğli Kömür İşletmeleri 
Gelirler Kontrolörü 
Ankara Sanayi Odası 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKÎ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müh. Oda. Tem. 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 
Yerel Ticaret Ve San. Od. Tem. 
Yerel Ticaret ve San. Od. Tem. 

XVIII No. lu Takdir Komisyonu 
Balıkesir - Çanakkale - Sivas - Kömür 

Adı Soyadı 

Halil Savcı 
Sezai Özer 
Mustafa Kavruk 
Bahattin Duma:ıcı 
Hüseyin Uysal 
Mehmet Koraltan 
Selâhattin. Bolluk 
Orhan Alpata 
Fuat Bakirli 

Görevli Olduğu Kuruluş 

E ti bank 
Ege Linyitleri İşletmesi 
MTA Ens. Gen. Direk. 
Gelirler Kontrolörü 
B-'ga Tic. ve San. Od. 
Çanakkale Tic. ve San. Od. 
Eskişehir San. Odası 
Afyon Tic ve San. Od. 
Antalya Tic, ve San. Od. 
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Eskişehir 
XIX No. lu Takdir Komisyonu 

Sakarya - Balıkesir - Aydın - Kayseri Bölgesi 
Adı Soyadı Görevli Olduğu Kuruluş 

Takdir Komisyonu Başkanı 
T. Demir ve Çeltik İşi. Tem. 
Maden Müh. Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Takdir Komisyonu Başkanı 
T. Demir ve Çelik İşi. Tem. 
Ma'den Müh. Od. Tem. 
Maliye Bakanlığı Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 
Yerel Tic. ve San. Od. Tem. 

Raşit Osman Çavuş oğlu 
Memduh Çeltik 
Asım Kutluata 
Hasan Şehri 
Necin: Över 
Sabahattin Bolluk 
Kadir Küçük er 
Cem'al Oğuzhan 
Özcan Altuncu 

XX No. lu Takdir Komisyonu 
Erzincan - Bingöl - Denrir 

Adı Soyadı 

Atılgan Sökmen 
Mustafa Ünal 
Cemal Dirican 
Hanifi Yılmaz 
Ulvi Samalan 
Kemal Tekyıidız 

XXI No. lu Takdir Komisyonu 
Adana - Hatay - Kahramanmaraş - Adıyaman 

Adı Soyadı 

Takdir Komisyonu Başkanı 
Demir ve Çelik İşit. Gn. M d. Tem 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Alaattin Hamamcıoğlu 
Şerif Baytekin 
Uğur Yücekent 
Atilâ Eroğlu 
Zeki Yüksel 
Hakkı Kürmel 
Rebii Ekmekçioğlu 
Ahmet Başkan 
Mehmet Ayaydın 
Necmi Över 
İbrahim Aşçıgil 

Ereğli Kömür İşleltmeleri 

MTA Ens. Gen. Direk. 
Gelürler Kontrolörü 
Adapazarı Tic. ve San. Od. 
Eskişehir San. Od. 
Simav Tic. ve San. Od. 
Kayseri San. Od. Tem. 
N;ğde Tic. ve San. Od. 

Görevli Olduğu Kuruluş 

Maden Dai. 

TKİ Kurumu Gen. Müd. 
Gelirler Kontrolörü 
Erzincan Tic. ve San. Od. 
Muş Tic. ve San. Od. 

- Demir 
Görevli Olduğu Kuruluş 

MTA Ens. Gen. Direk. 
İskenderun Müessese Müd. 

Garp Linyitleri İşlet. 
Gelirler Kontrolörü 
Adana Sanayi Odası 
Antalya Tic. ve San. Odası 
Kahramanmaraş Tic. ve San. Odası 
Siverek Tic. ve San. Odası 
Sakarya Tic. ve San. Odası 
Konya Tic. ve San. Odası 

XXII No. lu Takdir Komisyonu Kütahya - Kömür 
Adı Soyadı 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem, 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Fatih Yıldız 
Nejat Tariki 
İlyas Beydili 
Ahmet Kırkök 
Hikmet Caribek 
İbrahim Çırak 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü İnşaat Mü
hendisi 

Garp Linyitleri İşit. 
Gelirler Kontrolörü 
Kütahya Tic. ve San, Odası 
Tavşanlı Tic ve San. Odası 
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XXIII No. lu Takdir Komisyonu Ankara - Kömür 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKÎ Kurumu Gen. Müd. Tem. 

Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem.. 

Adı Soyadı 

Hasan Özaslan 
Hüseyin Cava 

Seyfi Topoğlu 
Nevzat Yaz 
Yunus Topal oğlu 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSÎ Genel Müdürlüğü Jeoloji Müh. 
T. Demir ve Çelik işit, Divriği Mü
essese Müdürlüğü 
Gelirler Kontrolörü 
Ankara San. Odası 
Kastamonu Tic. ve San. Odası 

XXIV No. lu Takdir Komisyonu Balıkesir - Kömür 

Takdir Komisyonu Başkanı 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 

Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem.: 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Adı Soyadı 

Arif Öztürk 
Tünay Seyrantepe 
İhsan Kafadar 
Şevket Taşkıran 
Asım Şentürk 
Kadir Küçüker 
Mustafa Kemal Gümüşoğlu 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü İnşaat Müh. 

Garp Linyitleri İşit. 
Gelirler Kontrolörü 
Simav Tic> ve San. Odası Bşk. 
Çankırı Tic. ve San. Odası Bşk. 

XXV No. lu Takdir Komisyonu Yozgat - Kömür 

Takdir Komisyonu Başkam 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Adı Soyadı 

Hasan Aslan 
Birol Kışlaoğlu 
Hasan Özden 
Tevfik Erbaş 
Refet Kemanlı 
Yusuf İçke 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü İnşaat Müh. 

Ege Linyitleri İşit. 
Gelirler Kontrolörü 
Yozgat Tic. ve San. Odası 
Çorum Tic. ve San, Odası 

XXVI No. lu Takdir Komisyonu Sivas - Kömür 

Adı Soyadı 

Takdir Komisyonu Başkam 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maüye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Görevli Olduğu Kuruluş 

Halil Savcı 
Süleyman Zöhre 
Neşat Çoğuklugil 
Murat Hoşan 
Mehmet Koraltan 

Etibank 
Ereğli Kömür İşit. 
Garp Linyitleri İşit. 

Sivas Tic. ve San. Odası 

XXVII No. lu Takdir Komisyonu Bingöl - Kömür 

Takdir Komisyonu Bşk. Temsilcisi 
TKİ Kurumu Gen. Müd. Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem, 
Yerel Tic. ve San. Odası Tem. 

Adı Soyadı 

Azim Çakmak 
Kâmil Ayral 
İsmail Karakoç 
Yılmaz Özkorkut 
Kemal Tekyıldız 
Remzi Erök 

Görevli Olduğu Kuruluş 

MTA Ens. Gen. Direk. 
Ege Linyitleri İşit. 
Karadeniz Bakır İşit. 
Gelirler Kontrolörü 
Muş Tic. ve San. Odası 
Erzurum Tic ve San. Odası 
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Takdir Komisyonu Bşk. Temsilcisi 
Etibarik Tem. 
Maden Müh. Odası Temsilcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Yerel Tic5 ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic£ ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic, ve San. Odası Tem. 
Yerel Tic, ve San. Odası Tem. 

XXVIII No. lu Takdir Komisyonu 
Bursa - Eskişehir - Balıkesir - Bor 

Adı Soyadı 

Arif Öztürk 
Bilgin Ünver 
ŞevketTaşJkıran 
Asım Şentürk 
Kadir Küçüker 
Muzaffer Parlak 
Vecihıi Keskin 

Görevli Olduğu Kuruluş 

DSİ Genel Müdürlüğü İnşaat Müh. 

Gelirler Kontrolörü 
Simav Tic. San. Odası 
Eskişehir San. Odası 
Bursa Tic. ve San. Odası 
Biga Tic. ve San. Odası 

Soru : 2. İşbu Takdir Komisyonlarında : Maden Mühendisleri Odası ile Yerel Sanayi, yoksa en yakın 
Ticaret ve Sanayi Odasının Temsilcilerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla 
kamu iktisadi teşebbüsleri iştirakleri ve müesseselerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görevli olanlar var 
mıdır? 

Varsa kimlerdir ve görevleri? 
Bunların seçiliş nedenleri? 
Som : 3. İşbu Takdir Komisyonlarında görev alan Yerel Sanayi yoksa en yakın ticaret ve sanayi odası 

temsilcilerinin hangi sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası temsilcisi olduklarının bildirilmesi. 

Cevap 2 - 3 : 
Takdir Komisyonlarında görev alan oda tem

silcilerinden kamu kuruluşlarında görev alanlar 
da 1 nci sorunun cevabında belirtilmiştir. Yerel Sa
nayi Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları temsilci
lerinden kamu kuruîuşlannda görevli olan bulun
mamaktadır. 

2172 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinde «Devletçe 
İşletilmesine karar verilen madenlerde yaplıacak tes
pit ve takdir işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, 
madeni devralması öngörülen İktisadi Devlet Teşek
külü ve Maden Mühendisleri Odası ile Yerel Sanayi, 
yoksa en yakın ticaret ve sanayi odasının kendi men
supları arasından görevlendirecekleri birer temsilci
den oluşan beş kişilik bir takdir komisyonunca ytitü-
tülür» denilmiş, 5 nci maddede de Takdir Komis
yonunun kurulması için Bakanlığımızın ilgili diğer 
Bakanlık ve Kuruluşlardan en geç 10 gün içinde gö
revlendirecekleri temsilcilerin adlarının sildirmelerini 
yazı ile isteyeceği bu yazıda komisyon başkanının adı 
ile ilk toplantının yapılacağı gün ve yerin açıklana
cağı hükme bağlanmış olup Komisyonlar da bu hü
kümler içerisinde teşekkül ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Esat Kıratlıoğlu 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çaiış'ın, 2172 sayılı Yasa gereğince 16 • 10 . 1979 
tarihine kadar kurulan takdir komisyonlarına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Esat Kıratlıoğlu'mın yazılı cevabı. (7/1161) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kanyaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevap!and»nlmasının te
minini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkın
daki Yasanın 4 ve mütaakip maddelerini gereğince 
16 . 10 . 1979 tarihine kadar kurulan Takdir Ko
misyonlarının Başkan ve üyelerinin isim ve soyadları, 
görevlerinin, mesleklerinin ve nerenin temsilcisi ol
duklarının bildirilmesi. 

TC 
Enerji ve Tabii 14 . 12 . 1979 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053-2-32/4937 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Bolu 
Üyesi Sn. Orhan Çaiış'ın yazılı so

ru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . İC . 1979 tarih 06.212.00576-02232-

212-7/1161 sayılı yazıları. 
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Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 
Çalış'ın yönelttiği vazıh soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Esat Kıratlıoğlu 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Boiu Üyesi Sayın Orhan Ça
lışın Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru : 
2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkın

daki Yasanın 4 ve müteakip maddeleri gereğince 
16 . 10 . 1979 tarihine kadar kurulan Takdir Ko
misyonlarının Başkan ve Üyelerinin isim ve soyad
ları, görevlerinin, mesleklerinin ve nerenin temsil
cisi olduklarının bildirilmesi. 

Cevap : 
2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkın

daki Yasanın 4 ve devamı maddeleri gereğince ku
rulan takdir komisyonlarının Başkan ve Üyelerinin 
isim ve soyadları ile görevleri şöyledir: (Meslekleri 
yazılı olmayanlar Maden Yüksek Mühendisi veya 
Maden Mühendisidirler.) 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Esat Kıratlıoğlu 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakam 

(2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkın
daki Yasanın 4 ve devamı maddeleri gereğince ku
rulan takdir komisyonlarının Balkan ve üyelerinin 
isim ve soyadları ile görevlerini gösterir liste, 7/1065 
numara ile 1 nci sırada yer alan yazılı cevaptaki lis
tenin eşi olup Kanunlar Müdürlüğündeki dosyasın
dadır.) 

-?• —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çansın, 2172 sayılı Yasa gereğince Devlete intikali 
sağlanan madenlere dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nur. yazdı 
cevabı. (7/1163) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çahş 

1. 2172, sayılı Yasa gereği 16 . 10 . 1979 tari
hine kadar hangi il ilçe ve köylerdeki kimlere ait 
hangi cins madenlerin devlete intikali sağlanmıştır. 
Bunlara takdir edilen bedeller nedir? 

2. Yukarıdaki 1 nci maddenin dışında kalıp ha
len devlete intikali için takdir komisyonlarının çalış
tığı maden sahaları ve sahipleri kimlerdir? 

TC 
Enerji ve Tabii 14 . 12 . 1979 

Kanyaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-31-4938 

Konu : Sn. Orhan Çalış'ın yazılı 
soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 10 . 1979 gün ve 06.212.00577-02231. 

212-7/1163 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 

Çalış'ın 2172 sayılı Yasa gereği devlete intikali sağ
lanan madenlere ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, Devlete İntikali 
Sağlanan Madenlere İlişkin Yazılı Soru Önergesinin 

Cevabıdır 

Soru 1 : 
2172 sayılı Yasa gereği 16 . 10 . 1979 tarihine 

kadar hangi il, ilçe ve köylerdeki kimlere ait hangi 
cins madenlerin devlete intikali sağlanmıştır? Bun
lara takdir edilen bedeller nedir? 

Soru 2 : 
Yukarıdaki 1 nci maddenin dışında kalıp da ha

len devlete intikali için takdir komisyonlarının çalış
tığı maden sahaları ve sahipleri kimlerdir? 

Cevap 1 ve 2 : 
2172 sayılı Yasa gereği, 16 . 10 . 1979 tarihine 

kadar devlete intikali sağlanan madenlerle, bunlara 
takdir edilen bedeller ve bunun dışında kalıp da ha
len devlete intikali için takdir komisyonlarının çalış
tığı maden sahaları ile sahiplerinin adlarını belirtir 
listeler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
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LÎSTE 1 
2172 Sayılı Yasa Gereği, 16 . 1 0 . 1979 Tarihine Kadar Devletçe El Konulan Maden Sahaları ile Sahiplerini ve 

Bu Madenlere Takdir Edilen Bedelleri Gösterir Liste 
D E M İ R 

Ödenecek 
Sahibi İli İlçesi Köyü - Mevkii Tazminat 

Mustafa Büyük 
Kepmen Mad. Ltd. Şti. 
Kepmen Mad. Ltd. Şti. 
Demir Export AŞ. 
Demir Export AŞ. 
Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Şükrü Kolak 
Tekmaş Tek. İ. Mad. ve Tic. AŞ. 
Hakkı Kaplan 
Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Bilfer Mad. Ltd. Şti; 
Kesikköprü Mad. Ltd. Şti. 
Demir Export AŞ. 
Kesikköprü Mad. Ltd. Şti. 

Özkoyuncu Demir Mad. Ltd. Şti. 
Dümeks Tic. AŞ. 
Özkoyuncu Demir Mad. Şti. 
Demir Export AŞ. 
Demir Export AŞ. 
Sadık İpekçi 
Ereğli Demir Çelik Fab. AŞ. 
Hasan Fedai 
Celâlettin Uslu 
Şark Demir Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
Özkoyuncu Demir Mad. Ltd. Şti. 
Sekili Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
Akıncılar Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
Gagat Mad. ve Tic. San. Şti. 
Selâhattin Akannaç 
Oğuz Gürsel 
Maden ve San. Ltd. Şti. 

De-be Mad. ve San. AŞ. 
Ereğli Demir Çelik Fab. AŞ. 
Celâlettin Uslu 
Celâlettin Uslu 
Demir Export AŞ. 
Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Oğuz Gürsel 
Oğuz Gürsel 
Oğuz Gürsel 
Oğuz Gürsel 

Balıkesir 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Adana 
Sivas 
Kırşehir 
Kırşehir 
Malatya 
Malatya 
Ankara 
Sivas 
Ankara 

-
Kayseri 
Balıkesir 
Kayseri 
Baliikesir 
Balıkesir 
Kayseri 
Sivas 
Adana 
Kırşehir 
Sivas 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Sivas 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Sivas 
Sivas 
Kırşehir 
Kırşehir 
Sivas 
Balıkesir 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Havran 
Kangal 
Kangal 
Divriği 
Kangal 
Feke 
Divriği 
Merkez 
Çiçekdağı 
Hekimhan 
Hekimhan 
Bâlâ 
Kangal 
Bâlâ 

Yahyalı 
Havran 
Yahyalı 
Merkez 
Edremit 
Yahyalı 
Divriği 
Kozan 
Kaman 
Divriği 
Yahyalı 
Bünyan 
Bünyan 
Gürün 
Kırıkkale 
Kesikin 
Bâlâ 

Divriği 
Divriği 
Kaman 
Kaman 
Kangal 
Ayvalık 
Keskin 
Keskin 
Keskin 
Keskin 

Yayla önü 
Kılıçdere 
Hodolar 
Ekinbaşı (Kilisecik) 
Seçenyurdu 
MansUrlu 
Çobandurağı (Kürtlarlı) 
Akbayır 
Kütükkale 
Kuluncak 
Deveci 
Kesikköprü 
Çetinkaya 
Küçük Camili 
(Camiisağır) 

Bucak 
Eğmir 
Çubuklu (Karamadazı) 

- Kurtdere 
Eğmir 
Mustafabeyli 
Demirdağ 
Kuytucak 
Yazıpınarı 
Bağdere 
Dikme 
Akviran 
Topsöğüt (Taçin) 
Yılanhüyük 
Hacılar 
Çelebi 
Küçük Camili 
(Camiisağır) 
Avşarcık 
Demirdağ 
Tatık 
Kargın 
Pınargözü 
Karaayıt 
Karayakup 
Çelebi 
Halildede 
Halildede 

Bedelsiz 
Bedelsiz 

11 000,00 
11 000,00 

Bedelsiz 
558 864,20 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

926 414,74 
6 532 972,25 

753 744,00 
219 555,00 

Bedelsiz 
Bedelsiz 

626 008,72 
13 118 882,00 

1319173,00 
620127,44 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
8 250,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

40161,28 
Bedelsiz 

18 000,00 

143 040,00 
Bedelsiz 

7 028 785,86 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

311655,42 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
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Muhsin Özer 
Kesik'köprü Mad. Şti. 
Celâlettin Uslu 
Sekili Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
İsmail Şahin 
Celâlettin Uslu 
Ali Doğan 
Fuat Yarar 
Ozkoyuncu Demir Mad. Ltd. Şti. 
Kepman Maden Ltd. Şti 
Celâlettin Uslu 
Mehmet; Poyraz 
Demir Export AŞ. 
Pancar Ekicileri AŞ. 
Celâlettin Uslu 
M. Rıfat Aksoy 
Ali Tapınç 
M. Rıfat Aksoy 
Durmuşlu Maden Kok Şti. 
Ali Tapınç 
Durmuşlu Maden Kol. Şti. 
Demir Export AŞ. 

Balıkesir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kayseri 
Ankara 
Kırşehir 
Sivas 
Balıkesir 
Adana 
Malatya 
Kırşehir 
Malatya 
Sivas 
Sivas 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehi:' 
Kırşehk* 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Sivas 

Edremit 
Kaman 
Kaman 
Bünyan 
Bâlâ 
Kaman 
Kangal 
Ayvalık 
Feke 
Hekimhan 
Kaman 
Darende 
Kangal 
Gürün 
Kaman 
Kaman 
Merkez 
Kaman 
Kaman 
Merkez 
Kaman 
Divriği 

Yaşyer 
Tatik 
Kargın 
Topsöğüt (Taçin) 
Küçük Camili 
Kargın 
Sakalar 
Karaayıt 
Mansurlu 
Davulgu 
Ağapınar (Kürtakpınar) 
Yünlüce (Alvar) 
Kölen 
Tepecik 
Kargın 
Ağapınar 
Karalar 
Ağapınar 
Hamitköy 
Yıldırım 
Gülveren 
Demirdağ 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

573 213,13 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

K Ö M Ü R 
Ödenecek 

Sahibi İli İlçesi Köyü - Mevkii Tazminat 

Şahnalı 
Safalar 
Çolakkadılar 
Çavuşıköy 
Bükköy 
Sekli 
Kadılar 
Işıklar 
Çakırca 
Merkez 
Merkez 
Dereköy 
Ahmetler 
Darkale (Tarhala) 
B. Karapınar 
Göl yaka (Haremi) 
Darkale (Tarhala) 
Gümüşpınar 
Dündarköy 
Helvacı 

12 716 240,00 
7 448 696,CD 
9 658 333,00 

13 716 074,00 
2 506,73 

1 069 702,60 
30 220 581,00 
28 604 566,00 

675 290,00; 
16 938 172,00 
6 897 926,00 

101 381411,00 
Bedelsiz 

10 068 298,15 
13 315 879,90 
4 026 309,88 
2 677 108,00 
1 966 763,00 

24 266,67 
Bedelsiz 
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Aydın Linyit Ltd. Şti. 
Kuzey Anadolu Mad. Ltd. Şti. 
Kuzey Anadolu Mad. Ltd. Şti. 
Tarko Maden AŞ. 
Bükköy Mad. Ltd. Şti. 
Teknik İşler Mad. ve Tic. AŞ. 
Kuzey Anadolu Mad. Ltd. Şti. 
Ege Maden Ltd. Şti. 
Şahmetal Mad. Ltd. Şti. 
Mitaş Mad. ve İnş. Tic. 
Demirci Mad. Ltd. Şti. 
Krolin Mad. Ltd. Şti. 
Kuzey Anadolu Mad. Ltd. Şti. 
Soma Köm. İşi. San. ve Tic. Ltd. 
Kömür İşletmeleri AŞ. 
Doğan Mad. Ltd. Şti. 
Çam Linyit Mad. Ltd. Şti. 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
Çomag Çontin AŞ. 

Aydın 
Bolu 
Bolu 
Çanakkale 
Bursa 
Ankara 
Bolu 
Manisa 
Balıkesir 
Aydın 
Çanakkale 
Manisa 
Bolu 
Manisa 
Konya 
Konya 
Manisa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

Merkez 
Göynük 
Merkez 
Çan 
M. Kemalpaşa 
Beypazarı 
Merkez 
Soma 
Dursunbey 
Söke 
Çan 
Soma 
Gerede 
Soma 
Ermenek 
Ilgın 
Soma 
Orhaneli 
Orhaneli 
Çan 
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İrfan Pazarköylü 
K rol in Mad. Ltd. Şti. 
Muammer Aksoy 
Mehmet Bolu 
M. Kemal Bilgihan 
Hasan Dikici 
KYB. Mad. Ltd. Şti. 
Fikret Karagülle 
Sondajcılık ve Mad. AŞ. 
Yer Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti, 
Doğan Mad. Ltd. Şti. 
Hüstaş Hüsamlar AŞ. 
Yer Maden San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hasan Kiriş 
Metal Mad, Tic. Ltd. Şti. 
Melek Bal 
Murat Kocataş 
Emin Kolay 
M. Kamil Bilgihan 
Emin Kolay 
Hıdır Yılmaz 
Hurşit Akpınar 
Karayakaya Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
Gediz Soylu Kömürleri AŞ. 
Eı tür Aydınat 
î. Hakkı Senyuva 
Rasim Uğurlu 
Suni Tahta San. Müessesesi 
Abdullatif Serpil 
Saadettin Servet Sönmez 
Cenne Linyit İşi. Ltd. Şti. 
Güven Mad. Ltd, Şti. 
Boşaltma Nakliye Ltd. Şti. 
Kenan İstanbullu 
Hüseyin Üçler Topağı 
Fahri Dilmaç 
Akas Mad. Ltd. Şti. 
Kuzey Anadolu Mad. Ltd. Şti. 
Bilgihan Mad. AŞ. 
Kuzey Anadolu Mad. Ltd. Şti. 
İka Mad. Kol. Şti. 
Mehmet Yılmaz 
Mehmet Özkınalı 
İbrahim Kuru 
Çay dere Kömür, îşl. 

Çanakkale 
Bursa 
Manisa 
Manisa 
Bolu 
Balıkesir 
Çorum 
Çorum 
Ankara 
Muğla 
Manisa 
Muğla 
Muğla 
Çorum 
Muğla 
Balıkesir 
Muğla 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Mardin 
Konya 

Çorum 
Manisa 
Ankara 
Ankara 
Çorum 
Bolu 
Muğla 
Çorum 
Konya 
Bursa 
Çanakkale 
Muğla 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
Balıkesir 
Çorum 

Yenice 
Orhaneli 
Soma 
Soma 
Mengen 
Gönen 
Osmancık 
Merkez 
Beypazarı 
Yatağan 
Soma 
Milas 
Yatağan 
İskilip 
Yatağan 
Merkez 
Milas 
Seben 
Merkez 
Mengen 
Silopi 
Ermenek 

Bayat 
Soma 
Nallıhan 
Nallıhan 
Osmancık 
Merkez 
Yatağan 
Osmancık 
Ermenek 
Keleş 
Yenice 
Yatağan 
Gönen 
Gönen 
Gönen 
Mengen 
Merkez 
Göynük 
Çan 
İskilip 
Osmancık 
Dursunbey 
İskilip 

Akçakoyun 
Harmancık 
Darkale (Tarhala) 
Sarıkaya (Deli İmamlar) 
Gökmenoğlu 
Alacaoluk 
Kargı 
Büğet 
Sekli 
Eskihisar 
Pelikören 
Gürceğiz 
Eskihisar 
Yavu 
Eskihisar 
Yeşilova 
Kayadere 
Kaşbıyıklar 
Karakız 
Buyruklar 
Aksu (Harbul) 
Yerbağı (Güzve) 

Karakaya 
Darkale (Tarhala) 
Kızılöz 
Aşağı Bağlıca 
Kumbaba 
Değirmenbeli (Kuğum) 
Karakuyu 
Ayvaköy 
Pamuklu (Cenne) 
Demirciler 
Öğmen 
Bağyaka 
Dumanalanı 
Sebepli 
Sebepli 
Avlanlar 
Merkeşler 
Çayköy 
Aşmalı 
Çomu 
Zambal 

Yavu 

Bedelsiz 
84 250,00 

1 107 468,00 
181 167,83 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

452 380,60 
9 561 923,00 
8 425 989,00 
3 006 904,00 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

5 732 211,65 
1 217 636,92 

Bedelsiz 
501 094,02 
357 493,40 

83 971,00 
721 229,16 

Bedelsiz 
573 587,20 
306161,22 

1 229 666,00 
1 063 662,50 

Bedelsiz 
239 989,60 

Bedelsiz 
636 000,00 

Bedelsiz 
Bedelsiz 

3 628 996,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
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Osman Can 
Tülin Baykut 
Hüseyin Genç 

Sahibi 

İlçesi 

Esat Boraks Mad. Ltd. Şti. 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
Yakal Borasit Ltd. Şti. 
Yakal Borasit Ltd. Şti. 
Faraş Çamköy Borasit Ltd. Şti. 
Şayakçı Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
Rasih ve İhsan Mad. Ltd. Şti. 
Rasih ve İhsan Mad. Ltd. Şti. 
Bortaş Türk Mad. Koli. Şti. 

Kütahya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 

Köyü - Mevkii 

Emet Dereli 
Bigadiç Yenüköy 
Bigadiç Dogançam (Alabarda) 
Bigadiç Belgiler 
Bigadiç Faraş Çamköy 
Bigadiç Şaimanlı 
Bigadiç Bademli (Neyzan) 
Bigadiç Salmanlı 
M. Kemalpaşa J — 

Ödenecek 
Tazminat 

Bursa 
Çanakkale 
Çorum 

İli 

Orhaneli 
Çan 
Bayat 

B O R 

İlçesi 

Harmancık 
Karlı 
Emirşah 

Köyü - Mevkii 

Bedelsiz 
35 522,00 

Bedelsiz 

Ödenecek 
Tazminat 

3 622 296,46 
2 297 915,00 
4 359 983,00 
2163 027,00 
1 096 285,00 
5 608 373,41 
7 950 820,00 
1 403 814,00 

10 416 994,00 

2172 Sayılı Yasa Gereği, Takdir Komisyonlarına İntikal Edip Bedelleri Belirlenen, Ancak Henüz El Konulma
yan Madenleri Gösterir Liste 

Sahibi 

î. Hakkı Gedizli 
Bekir Öney 
H. Hasan Peker 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
Ahmet Kaynar 
Osman Can 
Mehmet Yürükoğlu 
Mustafa Koçer 
Şevki Çalışkan 
Akif Türkan 
Rıfat Toplutepe 
San. Mad. Ltd. Şti. 
Ahmet Diyarbakırlı 
Bekir Seremet 
İsmet Keskin 
Vasfı Ak 
İsmail Yılmaz 
İzzeü Özyer 
İsmail Yılmaz 
Sezai Bahar 

K Ö 

İli 

Kütahya 
Yozgat 
Ankara 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Ankara 
Çankırı 
Balıkesir 
Erzurum 
Bursa 
Siirt 
Siirt 
Balıkesir 
Bursa 
Siirt 
Bursa 
Kütahya 
Bursa 
Manisa 

M Ü R 

İlçesi 

Tavşanlı 
Çekerek 
Beypazarı 
Orhaneli 
Merkez 
Merkez 
Çubuk 
İlgaz 
Manyas 
Şenkaya 
M. Kemalpaşa 
Şirnak 
Şirnak 
Kepsut 
Keleş 
Şirnak 
Keleş 
Tavşanlı 
Keleş 
Akhisar 

Köyü - Mevkii 

Şapçı 
Kovak 
Y. Elmalı 
Aktaş 
Balat 
Ballı saray 
Gokçedere 
Al i bey 
Doğancı 
Kahmis 
İnatîar 
Üçkiraz 
Girispi 
Bükdere 
Issızören 
Geçitboyu 
Davutlar 
Kıla Demirli 
Issızören 
Yayakırıldrk 

Ödenecek 
Tazminat 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

1 172115,50 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
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Rıfat Tophıtepe 
Halil İbrahim Karaoğlan 
Cemil Cahit Uyar 
Ahmet Diyarbakırlı 
İsmet Keskin 
Cevat Boyar 
Selahattin Göknar 
Ahmet Kaya 
Mortaş Mad. Ltd< Şti. 
İsmet Keskin 
ismet Keskin 
Çağdaş Inş. Tic. San. Mad. Ltd, Şti. 
Em biye Oruç 
Çağdaş tnş. Tic. San. Mad. Ltd. Şti. 
Hasan Seymen 
Vedat Özbalcı 
Süleyman Yavuz 
Mehmet Çiçek 
Bahri Kuyucu 
Mehmet Emin Demirören 
Keban Holding AŞ. 
Yusuf Aktan 
Cevdet Özkan 
M. Fikret Karagülle 

Kesikköprü Mad. Ltd. Şti. 
Mahmut Hastürk 
Sebahat Özbudak 
M. Asım Kazancılar 
İsmail H. Gedizli 
Hayrettin Karadeniz 
Ant Mad. Tic. ve San. Ltd. Sti. 
İsmail H. Gedizli 
Emel Mad. Ltd. Şti. 
Doğan Mad. Ltd. Şti. 
Oğuz Kantaroğlu 
İsmet Özyer 
Tavşanlı Kömür Ltd. Şti. 
Hikmet Fidansoy 
Türk Civa İşi. AŞ. 
Ahmet Tevfik Erdal 
Mehmet Tarhan 
Muharrem Kireççi 
Mustafa Halûk Gürtan 
Ören Mad, Ltd. Şti. 
Mustafa Yörükoğlu 
Cemal Cahit Akbeniz 
Sadi Kutlar 

Bursa 
Ankara 
Ankara 
Siirt 
Bursa 
Yozgat 
Ankara 
Manisa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Siirt 
Bursa 
Siirt 
Bursa 
Muğla 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Erzurum 
Bingöl 
Erzurum 
Erzurum 
İzmir 

Kastamonu 
Sivas 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Aydın 
Kütahya 
Aydın 
Eskişehir 
Balıkesir 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
İsparta 
Antalya 
Kütahya 
Balıkesir 
Muğla 
Muğla 
Kütahya 
Kütahya 
Ankara 

M. Kemalpaşa 
Nallıhan 
Nallıhan 
Şirnak 
Merkez 
Çekerek 
Keskin 
Akhisar 
M, Kemalpaşa 
Keleş 
Keleş 
Şirnak 
Orhaneli 
Şirnak 
İnegöl 
Yatağan 
Şarkışla 
Kangal 
Gemerek 
Hınıs 
Karlıova 
İspir 
İspir 
Bergama 

Tosya 
Gemerek 
Tavşanlı 
Tavşanlı 
Merkez 
Tavşanlı 
Söke 
Tavşanlı 
Söke 
Mihallıççık 
Dursunbey 
Tavşanlı 
Tavşanlı 
Tavşanlı 
Yalvaç 
Merkez 
Tavşanlı 
Gönen 
Yatağan 
Milas 
Merkez 
Merkez 
Ş. Koçhisar 

Aliseydi 
Nallıdere 
Cendere 
Cendere 
Büyükdeliller 
Yelten 
Çetelli 
Akçaalan 
Karyağmaz 
Damalı 
Denizler 
Boyunyaka (İspindoruk) 
Serçeler 
Anılmış 
Kıran 
Zeytinköy 
Sarıkavak 
Akçaşehir 
Horlak Çiftliği 
Öngelen 
Hacılar 
Morgah 
Akpınar 
Yalmzdam 

Dağçatağı 
Karagöl 
Güzelyalkup 
Elmaağacı 
Elmacık 
Doğanlar 
Çukur 
Derbent 
Çavdar 
Kömür 
Odaköy 
Sekban Demirli 
Karakaya 
Karakaya 
Yarrkkaya 
Göynük 
Şapçı 
Hamidiye 
Bozüyük 
Kalemköy 
Elmacık 
Elmacık 
Killice 

Bedelsiz 
446 920,00 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

52 742,00 
Bedelsiz 

586 215,00 
1,00 

Bedelsiz 
81 790,00 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
5 200,00 

145 497,67 
Bedelsiz 

28 980,00 
27 040,00 

145 000,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

99 462,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

114 240,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
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Kazım Güler 
Hüstaş Hüsamlar AŞ. 
Melek Etiman 
Miktet Demirkale 
İtimat Mad- Ltd. Şti. 
Mahmut Özkınalı 
Ahmet Tevfik Erdal 
H. Akif Terzioğlu Vakfı 
Demir Export AŞ. 
Demir Export AŞ. 
Ali Doğru 
Cemal Ünal 
Demir Export AŞ. 
Ali Dokgöz 
Cemil Uzun 
Kömür Işl. AŞ. 
Ali Doğan 
Hasan Şen 
Sefer Aytekin 
Ali Doğan 

Gürok Turizm Mad. AŞ. 
Memduh Özkoçak 
Osman Şan 
İlhan Yörükoğlu 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
Mehmet Özdemir 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
Emin Akyıldız 
Metal Mad. Tic. ve San. Ltd. Ştti. 
Çomaklı Linyit İşi. Ltd. Şti. 
Karaelmas Mad. Ltd. Şti. 
Gediz Mad. AŞ. 
Atabek Mad. ve Tic, Ltd. Şti. 
Kömür İş/]., AŞ. 
Aydın Linyit Ltd. Şti. 
Yeniçeltek Kömür ve Mad. AŞ. 
Atılal Mad. Ltd. Şti. 
Gediz Soylu Köm. İşi. AŞ, 
Yeniçeltek Kömür Mad. AŞ. 
Esmaç Eskişehir Tic. ve Mad. 
Keban Holding AŞ. 
Emel Mad. İşi. Ltd. Şti. 
Ahmet Katırcı 
Ertör Aydınat 
Hasan Şen 
Hasan Şen 
Hilmi Mutluygar 

Sivas 
Muğla 
Manisa 
Sivas 
Sivas 
Kastamonu 
Antalya 
Çanakkale 
Sivas 
Sivas 
Bursa 
Manisa 
Sivas 
Sivas 
Çanakkale 
Eskişehir 
Çankırı 
Balıkesir 
Manisa 
Çankırı 

Kütahya 
Bursa 
Bursa 
Balıkesir 
Bursa 
Ankara 
Bursa 
Sıvaş 
Manisa 
Çanakkale 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Aydın 
Siirt 
Kütahya 
Kütahya 
Yozgat 
Kütahya 
Bingöl 
Aydın 
Bolu 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Erzurum 

Kangal 
Milas 
Akhisar 
Divriği 
Gemerek 
Tosya 
Merkez 
Çan 
Kangal 
Kangal 
M. Kemalpaşa 
Akhisar 
Kangal 
Kangal 
Yenice 
Mıbaîhççık 
ŞabanÖzü 
Merkez 
Gördes 
Kurşunlu 

Tavşanlı 
M. Kemalpaşa 
Orhaneli 
Gönen 
M. Kemalpaşa 
Nallıhan 
Orhaneli 
Kangal 
Soma 
Çan 
Emet 
Emet 
Altıntaş 
Gediz 
Merkez 
Şirnak 
Emet 
Emet 
Sorgun 
Tavşanlı 
Karlıova 
Koçarlı 
Mengen 
Çubuk 
Dursunbey 
Dursunbey 
Pasinler 

Turnaiı 
Pınarköy 
Dağdere 
Uluçayır 
Yeniçubuk 
Kayaönü (Aspiras) 
Armutoluk 
Bahadırlı 
İnkonuk (Mağara) 
Yenihamal 
Bökköy 
Yatağan 
Merkez 
Çevizköy 
Tabartköy 
Koyunağalı 
Güm er d iğin 
Ayşebacı 
Kalemoğlu 
Dereköy 

Değirmimzaz 
Fındıcak 
Harmancık 
Kumköy 
Aşağı Balı (Balıizir) 
Ozanköy 
Hacıahm etler 
Turnaiı 
Kozluören 
Çomaklı 
Gökler 
Gökler 
Oy su 
Sazköy 
Baltaköy 
Ağıt 
Gökler 
Gökler 
Küçük Köhne 
Yörgüç 
Kalencik (Göynük) 
Mersinbeleni 
Sahpazarı 
Kızılöz 
Mahmudiye 
Mahmudiye 
Çobandede 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
9 60C!,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

203 558,40 

187 807,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

8 550 828,00 
8 495 602,00 
9 794 208,00 

Bedelsiz 
27 253 169,87 

2 574 533,00 
46 988 972,00, 

2 645 197,00 
6 133 729,00 

19 733 514,00 
2 765 319,00 

12 000,00 
5 200,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

368 901,00 
60 562.20 
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Abdurrahim Oyal 
Hüseyin Vural 
Metal Mad. Ltd, Şti. 
Şen Mad. ve Tic. Ltd. Şti. 
Masan Şen 
Hasan Şen 
Süleyman Demet 
Fatma Kaya 
Mortaş Mad. Ltd. Şti. 
İbrahim Çarikeleş 
Yer Maden San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Mehmet Yaşar 
Muharrem Kireççi 
Mahmut Akyüz 
Müşerref Çenesiz 
Mitaş Mad, AŞ. 
Büfe* Mad. Ltd. Şti, 
GüUüoluk Köyü Kalkındırma 
M. M. Ş. Koçhisar L. İş. Ko. 
Salih Şen 
M. Mashar Bayhan 
Muzaffer Barçın 
Fehmi Uyanık 
Atağan Min. Mad. Koli. Şti. 
Osman Derviş 
Nazım Adasal 
Tekmaş Mad. Tic. AŞ. 
Ortadoğu San. Tic. AŞ. 
R asi m e Uslu 

Sivas 
Samsun 
Manisa 
Çanakkale 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Ankara 
Bursa 
Kütahya 
Muğla 
Ankara 
Afyon 
Manisa 
Ankara 
Çanakkale 
Yozgat 
Yozgat 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Çanakkale 
Siirt 
Manisa 
Çanakkale 
Bolu 
Yozgat 
Ankara 
Kütahya 

Divriği 
Havza 
Soma 
Yenice 
Dursunbey 
Dursunbey 
Balya 
Ayaş * 
Orhaneli 
Tavşanlı 
Merkez 
Beypazarı 
Şuhut 
Soma 
Kızılcahamam 
Çan 
Sorgun 
Merkez 
Ş. Koçhisar 
Dursunbey 
Ayvalık 
Ayvacık 
Şirnak 
Soma 
Orta 
Mengen 
Sorgun 
Haymana 
Simav 

Karakışla 
Ersandık 
Sarıkaya (Deli İmamlar) 
Çırpılar 
Oda köy 
Hamzacık 
Dereköy 
Tatlar 
Gümüşpınar 
ÇamaTan (Alabarda) 
Bayır 
Hırkatepe 
İsalı 
Türkpiyale 
Bağlıca 
Etili 
İkikara 
GüUüoluk 
Çimentepe 
Umurlar 
Türközü 
Ahmetler 
Geçitboyu 
Eynez 
Yaylakent 
Hayranlar 
Temrezli 
Bahçecik 
Gurbetler 

Bedelsiz 
1 600,00 
Bedelsiz 

141 200,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

16 663,C0 
69 380,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

275 548,44 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

47 000,00 
Bedelsiz 

12 478,00 

D E M İ R 
Ödenecek 

Sahibi İli İlçesi Köyü - Mevkii Tazminat 

Ahmet Akyürek 
Ali Turgut 
Mahmut Karabulut 
Rasim Çetinkaya 
Özgen Naiboğlu 
Özgen Naiboğlu 
Ataman Fedai 
Aksu Mad. Ltd. Şti. 
Muhittin Tan 
Naciye Dandik 
Naciye Dandik 
M. Nazif Dandik 
Hasan Fedai 

Sakarya 
Sivas 
Adıyaman 
Kayseri 
Erzincan 
Erzincan 
Adana 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Adana 
Kayseri 

Hendek 
Kangal 
Çelikhan 
Pınarbaşı 
İliç 
İliç 
Feke 
Develi 
Bünyan 
Yahyalı 
Yahyalı 
Yahyalı 
Karaisalı 

Gübrelik 
Irmaç 
Bulam 
Gültepe (Keltepe) 
Yakuplu 
Akdoğu (Hiğdar) 
Gürümze 
Yenüköy 
Akkışla 
Karaköy 
Karaköy 
Karaköy 
Dardık 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
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Sahibi İli İlçesi Köyü - Mevkii Tazminat 

Aksu Mad, Ltd. Şti. 
Sadık İpekçi 
Arslan Tokoğlu-
Özkoyuncu Demir Mad. 
Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Fikret Doğancı 
Özkoyuncu Demir Mad. 
Ataman Fedai 
İbrahim Sanoğlu 
Ahmet Fevzi Mutlu 
Hasan Fedai 
Özkoyuncu Semin Mad. 
Hasan Fedai 
Demir Export AŞ. 
Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Menıduh Özkoçak 
Halil Yılmaz 
Aksu Mad. Ltd. Şti. 
Mehmet Poyrazoğlu 

Ltd. 

Ltd. 

Ltd. 

Demir Mad. Tic. ve San. AŞ 

Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Enver Elitez 
Kepman Mad. Ltd< Şti. 
Enver Elitez 
Bozkurt Mad. Ltd. Şti. 
Özkoyuncu Demir Mad. 
Krom Demir Mad. Ltd. 
Gaget Mad. San. ve Tic 
Demir Export AŞ. 

Ltd. 
Şti. 
. Ltd. 

Eren Maden ve Tic. Ltd. Şti 
Tayyıp Günç 
Aksu Mad. Ltd. Şti. 
Fatma Zahra 
Bilfer Mad. Ltd. Şti. 
Bilfeıf Mad. Ltd. Şti. 
Hasan Fedai 
Aksu Mad. Ltd. Şti. 
Aslan Tokoğlu 
İbrahim Sanoğlu 

Şti. 

Şti. 

Şti. 

Şti. 

Şti. 

Anadolu Alışık Demir Mad. Ltd. Şti. 

Kayseri 
Erzincan 
Kayseri 
Erzincan 
Eskişehir 
Kayseri 
Adana 
Niğde 
Niğde 
Adana 
Kayseri 
Adana 
Kayseri 
Erzincan 
Adana 
Erzincan 
Kayseri 
Malatya 
Eskişehir 
Erzincan 

Erzincan 
Kahramanmaraş 
Kalıram anmara ş 
Erzincan 
Kayseri 
Erzincan 
Bingöl 
Hatay 
Aydın 
Sivas 
Kayseri 
Hatay 
Kayseri 
Adana 

Adana 
Kayseri 
Adana 
Niğde 
Niğde 

Develi 
Yahyalı 
İliç 
Yahyalı 
İliç 
Mihallıççık 
Yahyalı 
Feke 
Bor 
Merkez 
Karaisalı 
Yahyalı 
Karaisalı 
Pınarbaşı 
Kemaliye 
Feke 
Kemaliye 
Yahyalı 
Darende 
Mihallıççık 

Kemaliye 
Elbistan 
Kemaliye 
Elbistan 
İliç 
Yahyalı 
Kemaliye 
Genç 
İskenderun 
Söke 
Gürün 
Develi 
Dörtyol 
Yahyalı 
Feke 
Kozan 
Develi 
Saimbeyli 
Bor 
Çamardı 

Tombak 
Kuzoluk 
Bahçe 
Dikme 
Yakuplu 
Yaylaköy (Mecidiye) 
Delialiuşağı 
Gözpınarı (Kisenit) 
Halaç 
Dikilitaş 
Kızıldam 
Sereköy 
Mazılık 
Kırkpınar 
Öşneden 
Mansurlu 
Akuşağı 
Karaköy 
Yünlüce 
Karaçam 

Gözaydın (Bizmişen) 
Nergile 
Salihli 
Kandilköy 
Yaküplu 
Karaköy 
Gümüşçeşme (Navril) 
Gözertepe (Avnik) 
Karayılan 
Bağarası 
Cipil 
Yeniköy 
Payas 
Çamlıca 
Mansurlu 
Dağlıca (Orçan) 
Şeyhli 
Merkez 
Halaç 
Kavaklıgöl 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
8 000,00 
Bedelsiz 

11 400,00ı 
635 881,03 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

660 206,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

Bedelsiz 
25 995,25 

Bedelsiz 
12 525,30 
Bedelsiz 

2 161 581,00 
185 002,00 

Bedelsiz 
Bedelsiz 

325 484,00 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

37 406 124,00 
Bedelsiz 

96 651,21 
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B O R 

Sahibi 

Yakal Borasit Ltd. Şti. 
Bigadiç Borasit Mad. Ltd. Şti. 
Türk Boraks Mad. AŞ. 
Mortaş Türk Mad. Koli. Şti. 
Mortaş Türk Mad. Koli. Şti. 
Nurettin Kuşkan 

. 
İli 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 

İlçesi 

Bigadiç 
Bigadiç 
Seyitgazi 
Kepsut 
Sındırgı 
M. Kemalpaşa 

Köyü - Mevkii 

Değirmenli 
Salmanlı 
Salihliye 
Mezitler. 
Merkez 
Merkez 

Ödenecek 
Tazminat 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

LİSTE 3 

2172 Sayılı Yasa Gereği, Takdir Komisyonlarına İntikal Eden, Ancak Bedelleri Belirlenmeyen Madenleri 
Gösterir Liste 

Ödenecek 
Sahibi İli İlçesi Köyü - Mevkii Tazminat 

Ahmet Yılmaz 
Yusuf Çalbay 

Hasan Fedai 
Hasan Fedai 
Hasan Fedai 
Hasan Fedai 
Bilfer Tic. ve Ltd. Şti. 
Ataman Fedai 
Ataman Fedai 
Memduh Özkoçak 

Erzurum 
Erzurum 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

K Ö 

D E 

M Ü R 
Aşkale 
Merkez 

M İ R 

Karaisalı 
Karaisalı 
Kozan 
Karaisalı 
Feke 
Feke 
Feke 
Feke 

Kavurmaçukuru 
Toparlak 

Mazı lık 
Kızıldam 
Dağlıca (Orçan) 
Darılık 
Oruçlu 
Gürpmarı (Kisenit) 
Gürümze 
Mansurlu 

Bedelsiz 
Bedelsiz 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Dalda!'m, 14 Ekim 1979 seçimlerine tekaddüm eden 
günlerde radyo ve televizyonda siyasi parti temsilci
lerinin yaptıkları seçim propaganda konuşmalarına 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın 
yazdı cevabı. (7/1181) 

,Cumhujiiy3t (Senatosu Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorıulhırıimıo Say» Adaü&t Bakamı tara

fından: yazılı ollarak cevaplianjdıntolasına delafetleri-
nüzii saygıyla arz ederim. 

•İzmir 
Münir Dalda', 

14 Ekim 1979 seçiimleninıe tekaddüm eden guınfer-
ds radyo ve tdevizyonda siyasi parti temsilcilerine 
seçim propaganda konuşmaları yapma hakkı tanın-
mıştur, 

. Propaganda yapan konuşmacılar dan bazıları Anaya
sa ve kanunların gereği o&rak radyo ve televizyonlar
dan har fikrin savunulması gerekirken yasallara ay
kırı fikir ve görüşler de iteni sürrnüşbrdir. Bu süratte 
Anayasa ve kanunların kendiil/ar'lme vermiş olduğu 
hak ve özgürlükler'i çiğneme yoluna sapmiîşiaırdır. 

Bu kişifer hakkında Yargı Organıîıarının harekete 
geçerek koğuşturma açtığını balsın yolu ile öğrenmiş 
buıHımuyorum. 

1. ,Kaç kişi hakkında ve hangi partiye mensup 

kişiler için kovuşturma açtırılmıştır? 

2. Mahkemelere tinitıika! etmiş raiiıdir? 

3. Radyo ve TV. yöneticileri içinde kovuştur
ma açılmış kimse var mıdır? 
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TC 
Adaiiet Bakanağı 13 . 12 . 1979 

Ceza İsteri Gemeıl Müdürlüğü 
Sayı . - 3 . 4 . 1 4 . 1979 69549 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Sayım Münir Dailidal'ın, yazıl/ı 

soruşumun cevaplanidıradldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu BaşkaniUğina 
îlgi : 27.11.1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 05.212.00679 02463.-7/11181 
sajyııla yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Münir 
Dalıdal tarafından, 14 Ekim 1979 seç'imfenİPje tefcad-
düm eden günlerde, Radyo ve Televizyonda siyasi 
parti temsilcilerinin yaptıkları seçim koaıuşmalları sı
rasında işlendiği iddia o'unan suçlara ve sanıklara 
lüiişkin olarak Bakanlüğımıza yönetliillip, ilgideki yazı
ları ekinde tevdi buyuruîan yazılı sorunun cevaplan-
dıriMaıbıiîımesi için, keyfiyet yetköi Ankara Cumhuriyet 
Savcılığından sorulmuş, aıhnan cevabi tezkere ile; 

1. a) AP adına Süleyman Deımird'in 2 Ekim 
1979 ve 13 Ekim 1979, Ömer Ucuzal'ın 4 Ekim 1979 
Turgut Toker'irı 7 Ekim 1979, Feyzullah Değerli'nin 
10 Eklim 1979, Necmettin Cevheri'mkı 11 Ekim 1979 
tarihlerinde yaptıkları kanuşmatar medeni i'ie, Hükü
metin manevi şahsiyetin/i alenen. tahkir ve tezyif fii
linden dolayı; 

b) MHP adına; Alparslan Türkeş'in 3 Ekim 
1979 ve 12 Ekim 1979 ıtari Merinde yaptığı konuşma
la ra Hükümetin manevi şahsiyetıiai .atfieıieı tahkir ve 
tezyif, Agâh Oktay Güner'in 5 Ekim 1979 tarihinde 
yaptığı konulma nedeniyle, Hükümetlin manevi şah
siyetini ve Devletin Emeli yet. Muhafaza Kuvvetlerini 
alenen, tahkir ve tezyif fulümden dolayı; 

c) MSP adına; Übeydullah Seven'in 8 Ekim 1979 
tarihinde yaptığı konuşma nedenliyle, milfı: duygula
rı zayıflatıcı, bölücü propaganda yapmak fiilinden 
dolayı; 

d) TSİP adına; Gü'jtekin Gazioğıl|u*nun 7 Ekiim 
1979 ve 10 Ekim 1979, Yalçın Yusufoğlu'nun 8 Ekim 
1979, Gani Sungurun 11 Ekim 1979 tarihlerinde yap
tıkları konuşmalar nedeniyle, 

Millii duyguları zayıflatıcı. bölücü propaganda 
yapmak fiilinden dolayı; 

e) TİP adına; Benice Boran'ın 2 Ekim 1979 ta
lihimde yaptığı konuşma nedenliyle, kömümizim pro
pagandası yapmak fiiliinden dolayı, Nihat Sargın 

1 1 .— 

3 Ekkn 1979 tarihinde yaptığı konuşma aedeniiyılje, 
Devliaöin Askeri Kuvvetl/erinıi aHenen itahkiir ve tezyif 
etmek, millii duyguları zayıflatıcı, bölücü propagan
da yapmak fiıililerinden dolayı, Dinçer Doğu'nun 
5 Ekim 1979'daki konuşması nedeniyilıe, komünizm 
r>ropagandası yapmak fiilliniden dolayı, Tarık Ziya 
Ekindi'nin 10 Ekim 1979 tarihinde yaptığı konuşma 
nedeniyle, mi l i duyguları zayıflatıcı, bölücü pro
paganda yapmak fiilin den dolayı, Behice Boran'm 
13 Ekim 1979 tarihinde yaptığı konuşma nedeniyle, 
komünizm propagandası yapmak, milli duygulan za-
yıfîaıtıcı, bölücü propaganda yapmak fiillerinden do
layı; 

Hazırlıik soruşturmasına tevessül olunduğu; 
2. ıSoruşıturtma konusu fililerim, 140ı2 sayâı Sıkı

yönetim Kamunıunun 13 ve 15 nci maddeleri kapsamı 
içinde bulunduğu düşüncesiyJ;e, 8 Ekim 1979 ilıe 
15 Ekim 1979 tarihleri arasında ilgi'Hi evrakın ayrı ay
rı ve gereği için Ankara Sıkıyönıeitıim Komutanlığına 
tevdi edildiği; 

3. Behice Boran'ın 2 Ekim 1979 ve 13. Ekim 1979, 
Nihat Sargın'ın 3 Ekim 1979, Dinçer Doğu'nun 
5 Ekim 1.979, Tarık Ziya Ekindi'nlin 10 Ekim 1979, 
Gültekin G azioğlu'mutn 7 Ekim 1979 ve lfis Ekiım 1979, 
Ya!çrn Yusufoğ'ıu'nun 8 Ekim 1979, Gani Sungur' 
un 11 Eküm 1979 ve Übeydufcih Sevenim 8 Ekim 1979 
tarihli konuşmaları ile; işllendiği iddia okunan ve 
Türk Ceza Kanununun 142 noi maddesine mümas 
'bu1ju;nan suç^iar'n, ayrıca 648 sayıl/ı Siyasi Partiler Ka
nunumun 4 ncü kısmında yer aüan fiillerden olması 
medemiyle, aynı tarihlerde keyfiyetin Cumhuriyet 
Başsavcılığına da ihbar olunduğu; 

4. Halen, sorulan hususlarla üjgüii olarak, der-
desit herhangi bir soruşturma evrakının mevcut bu
lunmadığı; 

5. Siyasi parti yetkililerinin, 298 sayıln Seçimle-
rin Temel. Hükümlıeri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanununun 2234 sayılı Kanunla Değişik 52 nci 
maddesi gereğince, Radyo ve Televizyondan yaptık
ları konuşmalar medemiyıJıe, TRT Kurumu iljgiffiıerinlm 
soruşturma konusu herhangi bir eyîıemi tespit edil
mediğinden, haklarında kovuşturma açılmadığı, 

B:!ıdiri.taiştir. 
.Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de

fe'?t buyurulmasını saygıilarımla arz ederim. 
/Ömıer Ucuza l 
Adatet Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
,B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

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

Öztürk'ün, öğrenim çağandaki gençlliğin içinde bulîun-
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9.8.1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'in, Aydın Belediye Başkanına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakamımdan ısözîlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.liQ.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Akoakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihfli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8,11.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üye Metin Toker'im, boş büyükelçilıikllerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması içtin ne 
gibi çalışmalar yapıldığıma dair Dışişleri Bakamın
dan sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihti : 
28.2.1978) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzail'ın, 5 Ocak 1978 'tarihlinden 17 Mayıs 1978 
tarihiıne fcaJdıaır Hükümet üye'jeriniiın dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözdü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 3Q.5.1978) 

.6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şehip 
KaramuUa'oğfıu'nuin, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başttta Tür
kiye olmak üzere son baş yıll içinde bazı ülkelerde 
kişi ve kuruülu'şilıara rüşvet vermesi Medeniyle mahke
meye verildiği hakkı>n/da basınumızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözü/ü sorusu. (6/101) (Gündeme 
şiriş tarihi; : 21.1.1.1978) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuza.!,'ın, bazı dermek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişlieri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
DaJıokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
o'ıayına dalir Milli Eğittim Bakanından sözillü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi 12,12.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldaıl'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgilisi ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilıan Üye Hüsamettin ÇeJjebi'nıin, Türk basınının 
sorumlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhıırbaşkanürica 
Seçilen Üye Hüsaımıeıtttin Çelebinin, İstanbul Topka-
pı Müzesinde bulunan «Emanet-i Mukaddese»,nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülıerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kiüıtür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş 
tarihli : 24.4.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
,8 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Ömer'in, Adana İlline bağlı bazı i'içe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık h/izm etlerime dalir Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrti 
Ömer'in, traktör imali, ithal/i ve bu hususa Miskin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi .(lQ/70) 

(Devamı arkada) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu. Adana Üyesi Hayri 
Ömer'in, taınım ürünîprinıin taban fiyatlarının tespit 
ve ulam hakkında Senato araştırması isteyen ömar-
gesıi. (10/71,) 

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

5. — Geri karımış bölgel'iariin sorunlıannı ayraıtıla-
larıyla baltkiLeımek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komiiısyonu Raporu. (10t/36) (S. Sa
yısı : 813) (Dağıtma tamihi: 29.8.1978) 

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

7. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi.: 3.10.1978) 

S. — Türkiye Cumhuriyeti <Lle Amerika B'irjfâşik 
Devllet'eri Arasında Akdolunan Kredi Anlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 70-2'ye 2 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 6.6.1979) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda kalkınması için alanması gere
ken önlemlerle iigilii Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/85) 

10,. — Cumhuriyet Senatosu Tab :i Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'm, Türkiye'deki ABD ve NATO'ya ait 
üs v; te&iskiiCn adedi ile yönetim sekiline dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (1.0j/91) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 talihinde Tahran'da İmzalanan Güney 
ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna" Dalir Kanun Tasarısının 
Mi'i';2t Miecülisince kabul oluna'n metni ve Cumhuriyet 
Sonütosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyontan rapor
ları. (M. Mecfei : 1/171; C. Senatosu : 1/645) (S. 
Sayısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2.7.1979) (C. Semato-
sundaki bitiş tarihi : 25.12.1979) 

X 2, — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel 
Kurucu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 

j olunan «Kültür Varlıklarının Kanunısuz İthal, İhraç 
ve Mülkiyet Transferinin Öniiianmesi ve Yasaklanma -

I sı için Alınacak Tedbirlıerle İjligıilli Sözleşme» ye ka-
j tılmamızın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı-
i n:n Millet Meclisince kabul oOiunan metni ve Cum-

riyet Senatosu Milöi Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
1 Küftür ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyondan 
! raporları. (M. Meclisi : 1/15Q; C. Senatosu : 1/642) 
I fS. Sayısı : 944) (Dağıtma tarihi : 2.7.1979) (C .Se-
| rutosundaki bitiş tarihi: 25.12.1979) 

| X 3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İMş-
! kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
| Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisan-
İ ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos-
i yal İşler ve Dışıişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon-
| im •raporları. (M. MecVsil : 1/201; C. Senatosu : 
! 1/644.) (S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi : 2.7.1979 
j (C. Senatosundaki bitiş tarihli : 25.12.1979) 
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TRT Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/12, 10/15, 10/31) 
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I -• 1. Başkanlığa yazı 

2. Komisyon kuruluşu 

II j Araştırma konusu üç adet önerge özetleri 

III - Önerge konularının araştırılması 

IV - Sonuç 

EKLER 

L Araştırma önergeleri 
a) Cumhuriyetçi Güven Partisi Üyesi Sayın Prof. Fethi Çelikbaş'ın önergesi 
b) Adalet Partisi Üyesi Sayın î. Cenap Ege ve üç arkadaşının önergesi 
c) Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi Sayın Hüseyin Atmaca ve bir arkadaşımn önergesi 

2< Danıştay kararları ve özet cetveli 
3. a) Û nci Asliye Ceza Mahkemesi Kararı 

b) Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu Kararı 
4v Başbakanlığa yazılan yazılar 
5, Başbakanlık Parlamento ile ilişkiler Müşavirliğinin yazısı 
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Araştırma Komisyonu 

- 1 -

Cumhuriyet Senatosu 
A raştırma Komisyonu 23 . 6 . 1978 

Karar No. : 3 
Esas No. : 10/12-15-31 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 88 nci ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133-138 ncî maddeleri uyarınca, TRT Genel Müdü
rünün faaliyetleri, TRT Kurumunun çalışması ve TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamalar hakkında Yargı 
organları kararlarının uygulanması hakkında Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20ı . 4 . 1976 tarihli ve 
57 nci Birleşiminde kurulan Araştırma Komisyonumuz 1 5 . 6 . 1978 tarihinde çalışmasını tamamlayarak rapo
runu hazırlamış bulunmaktadır. 

Söz konusu rapor Genel Kurula sunulmak üzere ilişikte takdim olunmuştur. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
M. Suphi Gürsoytrak 

KOMİSYONUN KURULUŞU 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 Nisan 1976 günkü 57 nci Birleşiminde TRT hakkında bir 
Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, Komisyonun toplanması hakkında ilk yazıyı 3Q Haziran 1976 günü gön
dermiştir. 

Onbeş üyeden oluşan Araştırma Komisyonu 21 Aralık 1976 tarihinde Başkanlığa Suphi Gürsoytrak, Söz
cülüğe Hikmet Savaş, Kâtip üyeliğe Lütfi Doğanı seçmiş ve bu 'tarihten itibaren de fiilen çalışmaya başla
mıştır. 

Araştırmanın bu kadar uzun sürmesinin temel nedeni, konu ile ilgili Danıştay Kararları ve bu kararlara 
göre oluşacak Başkanlığın tutumu ile Başbakanlığın Komisyonumuza göndermesi gereken yanıt yazıların uzun 
süre bekletilmiş olmasıdır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısn : 818) 
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B Ö L Ü M 

ÖNERGE KONULARININ ARAŞTIRILMASI 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Üyesi Sayın Prof. F. Çelikbaş'm araştırma önergesi isteminde özet olarak; 
«TRT'nin başına yapılan tayin, siyasi ve hukuki açıdan çok dikkate değer yönleri olan bir tayindir.» 

Bu altama Anayasanın 121 nci maddesiyle konulan esaslar dahilinde 359 sayılı Kanunla, bu Kanunu değiş
tiren 1568 sayılı Kanun hükümlerine, 657 sayılı Kanunla bu Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun hükümleri
ne, Anayasanın 64 ncü maddesiyle bu maddeye dayanılarak çıkarılmış olan 1589 sayılı Kanun hükümlerine, 
gerek amaç, gerek kapsam, gerekse ilkeler bakımından açıkça iters düşen 11 sayılı Kanun hükmündeki karar
namenin çıkarılış nedeni ve buna dayanarak TRT Genel Müdürlüğüne tsmaii Cem İpekçinin atanmış olma
sı üzerine önemle durmak zorunluğu vardır «Kanun sadece hukuk açısından değil, bu atamaya yol açan ne
denler bakımından araştırılıp incelenmesi ve atanan kişinin Anayasa ile TRT kanunun koyduğu esas ilkelere 
ne derece uygun olduğu Kamuoyunda hiçbir şüphe ve tereddüte yer vermeyecek bir açıklığa kavuşturulması 
şarttır.» demekte ve Sayın İpekçiyi; «12 Mart» adlı kitabında Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş'i 
kahraman gibi gösterip övdüğünü; Aydın Haysiyeti başlığı altında «Türkiye İşçi Partisinin Türkiyede estirdiği 
yeni rüzgârları ve uyguladığı sınıfsal muhalefeti» övdüğünü; Sosyalizmin Temel Kuralı, eğer devrim olacak
sa, devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindedir... Sosyalizmin mücadelesine girenler, partinin üstünlüğünü 
ve doğruluğunu kabullenmek zorundadırlar. Bu zorunluk ister saçma ister dogmatik ister yavaş alsun ister 
aydın haysiyetiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın, sosyalizmin tecrübesi ve tarihi, sosyalizmin başarısı için mut
lak bir kural olduğunu belirtmekle marksist - leninist parti disiplini içinde olduğunu; 

Tür polisini katil, talancı ve ırz düşmanı gibi gösterdiğini; 16 Haziran ayaklanmasını övdüğünü; Tip'in 
daha güçlü dirilmesini isteğini; «Türkiyede Geri Kalmışlığın Tarihi» adlı kitabında da Halklar edebiyatını yap
tığım, böylece konunun sadece hukuk açısından değil, bu atamaya yol açan nedenler bakımından da araştırı
lıp incelenmesi gerektiğini» istemiştir. 

Adalet Partisi Üyesi Sayın İskender Cenap Ege ve üç arkadaşı araştırma önergesi isteminde özet olarak: 
«TRT Kurumunun her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde, TRT Kanunu hükümlerine göre takibi ve 

tatbiki zorunlu olan yayın ilkelerine tamamen ters düştüğünü, tamamen tarafsızlıktan ayrılarak, partizan bir 
kurum haline geldiğini, genel ahlâkın gereklerini ve milli gelenekleri gözetmek ve geliştirmek görevi ile yüküm
lü iken kendilerinin bilerek geleneklerimizi tahrip maksadına yönelen bir gayret içinde olduğunu, memlekette 
mevcut sosyal yapımızdan gelen düzensizliklerin çaresini, çok sinsi ve usta bir şekilde her çeşit yayın ve faa
liyetleri ile yaptığı propaganda ile içinde yaşadığımız düzenin, Marksist rejimde bulunmayan kaide ve usul
lerinden geldiği izlenimini yaymak, komünizm adını etmeden allerjik olmaktan çıkarmak, âdeta sempatik bir 
hale koymak gayreti içinde olduğunu; 

TRT Kurumu idaresinin; mevcut düeni kötü göstermek, bunun nedenini; insanların servet dağılımını 
kontrol etmeyen bir rejim de yaşamalarına bağlamak ve bunun demokratik yollarla, sosyal adalet kanalı 
ile değil, devrimci metotlarla, kırarak, cinayetler yaparak ihtilaller çıkararak gerçekleşebileceği fikrini ya
yan bir amaç ve gayret içinde olduğu; 

Eğer TRT çalışmalarının tiyatroları, filmleri, Komünizmin ne şekilde yayılması gerektiği konusunda bil
gi ve tecrübe sahibi kimseler tarafından incelense TRT'nin bugünkü idaresi suçüstü yakalanmış duruma gelir; 

En önemlisi de Milli Güvenliği sarsacak mahiyetteki hareketlerin Devlelt için ciddi bir gaile haline geldi
ği şeklinde açıklanabilir. 

Cumhurİ5'et Senatosu CHP üyeleri Sayın Atmaca ve Sarı'ibrahimoğlu'nun, «TRT Genel Müdürü Sayın 1. 
Cem İpekçinin Anayasa ve TRT Yasasına aykırı şekilde azledildiğind ve Sayın Karataş'ın aynı sekide TRT'ye 
Genel Müdür atandığını ve Sayın İpekçi'nin azlinden bu yana ve özellikle son günlerde TRT'nin yayınların
da taraflı bir tutum göze çarptı» ğı şeklindeki araştırma önergesi isteminin birinci bölümünün yanıtı eldeki 
listede Danıştay kararlarında açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu kararlara göre gerek Sayın İpekçi'nin görevinden alınması gerekse yerine Sayın Yalçıntaş ve Karataş'ın 
atanmaları Yasal yönden hukuka aykırı olduğu, yargı organlarının kararları ile sabit olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısn : 818) 
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Sayın îpekçi'nin görevinden alınmasından bu yana ve özellikle, son günlerde TRT'nin yayınlarında, taraflı 
bir tutum aldığı savıdır. 

Sayın F. Çelikbaş ve Sayın t. C. Ege ve arkadaşlarının araştırma önergelerinde belirttikleri konularla, Hü
kümetin Sayın î. C. îpekçi'nin görevinden alınmasında ileri sürdüğü konuların büyük bir uyum içinde olduğu 
görülmektedir. 

Bu nedenle komisyonumuz; Danıştay Dava Dairelerinin Hükümet görüşünü değerlendiren gerekçesini özet 
olarak belirtmekle her iki araştırma önergesinin içeriğim değerlendirmiş olacağı görüşündedir. 

KONUYLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI : 

İ. Cem Îpekçi'nin görevinden alınmasına ilişkin Kararnamenin gerekçesi incelendiğinde : 
1. Îpekçi'nin bu görevi yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve deney sahibi olmak niteliğinin bulunmadığı 

savı. 
TRT Kurumuna Genel Müdür olabilmek için aranan şartlar, 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasa ile deği

şik 9 ncu maddesinde; «Yüksek öğrenim yapmış olmak, bu görevlerini yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve de
ney sahibi olmak, Devlet memuru olmaya kanuni engeli bulunmamak» olarak belirtilmiş olup Gn. Md. ğe ata
nacak kişide bu şartların var olup olmadığı hususu, göreve getirilirken aranacak şartlardandır. Bu şartlara sa
hip olduğu saptandığı içindir ki, İ. C. İpekçi, TRT Genel Müdürlüğüne önceki Hükümet tarafından atanmıştır. 
Bu görevde İpekçi bir yıl üç ay süreyle görev yapmış iken, sonradan Demirel Hükümeti tarafından adı geçe
nin «Kurum yönetimine gelinceye kadar birgün bile Devlet hizmetinde bulunmamış ve ehliyet, bilgi ve deney 
sahibi olmak bakımından kanunun aradığı nitelikleri iktisap etmemiş olduğunun» öne sürülmesi ve bunun Îpek
çi'nin görevinden alınmasına neden gösterilmesi, idarenin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesine aykırı bulunduğu 
gibi yukarıda sözü edilen Yasa hükmüne de uygun değildir. Zira 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasayla deği
şik 47. Md. nin 2. fıkrasıyla 1. D. T. personeline uygulanan genel hükümlere yapılan yollama nedeniyle ve 11 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca istisnai memuriyetlerden bulunan TRT Gn. Md. ne daha önce 
memurluk yapmamış olan İ. C. îpekçi'nin atanmasında yasal bir sakınca yoktur. 

2. TRT Gn. Md. ne atanmadan önce yazdığı günlük bir gazetede yayınlanan ve sonradan «12 Mart» adlı 
kitapta yer alan bazı yazılarındaki görüşlerinin kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından adıgeçenin TRT 
Kurumunun başında tutulmasının ağır sakıncasını belgeleyecek nitelikte olduğu savı. 

T. C. Anayasasının 20. maddesinde; «Herkes, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir; düşünce ve kanaatle
rini söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir.» denilmekte 
olduğuna göre, Anayasal bir hak niteliği taşıyan fikir ve düşünce özgürlüğünün sözlü veya yazılı olarak kulla
nılması doğaldir. Îpekçi'nin «12 Mart» adlı kitapta toplanan yazılan nedeniyle, hakkında yapılmış her hangi 
bir kovuşturma veya bu sebeple açılmış bir dava ve verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmadığı 
gibi bu yazıların tümünün incelenmesinden, adıgeçenin gerekçede ileri sürüldüğü şekilde, milli güvenlik ve ka
mu düzeni açısından görevi başında bırakılmasının ağır sakınca doğuracağı şeklinde değerlendirmeye ve Ana
yasanın temel ilkelerinden olan millet bütünlüğü anlayışına zıt görüşlerin savunucusu bir kişinin TRT'nin ba
şında bırakılmasındakı sakınca olarak kabul etmeye imkân görülememiştir. Bir yazının bir bölümünün veya 
bir kaç cümlesinin ele alınarak hakkında anlam çıkarmak ve anafikri saptamak çok halde olanaksızdır. Söz ko
nusu yazıların tümünün incelenmesi sonucunda, bu yazıların gerekçede ileri sürülen anlama geldiği kanaatine 
varılamamıştır. Nitekim, davalı idare bu iddiasını söz konusu yazıların bu anlamda olduğunu belirleyen inan
dırıcı her hangi bir delile de dayandırmamaktadır. 

Öte yandan, gerekçede sözü edilen 15-16 Haziran ayaklanmasından hangi olayın kastedildiği anlaşılamadığı 
gibi davalı idare savunmasında da bu hususta bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, davalı İdarenin 
bu konudaki iddiaları herhangi bir kanıta dayalı olmayıp soyut bir iddia niteliği taşımaktadır. Kaldı ki, gerekçe
de sözü edilen yazılar, İpekçi TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanırken İdarece bilinmekte olduğu ve bu 
hususlarm kendisinin böyle bir göreve getirilmesine eng;l teşkil etmemiştir. Bir yıl üç ay süreyle görev yaptık
tan sonra bu hususun 1. C. Îpekçi'nin bu görevde tutulmasına engel olduğu yolundaki sav, gerek İdarenin bü
tünlüğü ve devamlılığı ilkesi ve gerekse kazanılmış hakkın korunması bakımından hukuka aykırı düşmektedir. 

'"umhuriyet Senatosu (S. Sayış* : 818) 
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3. İpekçi'nin, TRT'nin yayınlarım kendi felsefesi yönüne sokmak ve Radyo ile Televizyonu, Anayasanın 
26. Md. deki esaslara göre « Kamunun serbestçe oluşumuna yardım edecek» bir organ olmaktan çıkartıp «Ka
muoyunu kendi felsefesi istikametinde oluşturan» bir organ durumuna soktuğu savı. 

Gerekçede; davacının bu amacım gerçekleştirmek için, Kurumun yıllık program planlamasının ilke ve esas
larını değiştirdiği ve 1975 program planlamasında ise bunların tamamım terketmiş olduğu iddia edilmektedir. 

Gerek dava dosyası ekleri arasında bulunan 1973 ve 1974 yılları genel program planlamasına ait kitapların 
karşılaştırılmasından ve gerekse TRT Gn. Md. tarafından Başbakanlığa yazılan 3 . 4 . 1975 gün ve 182 sa
yılı yazının incelenmesinden her iki yüda da ayni ilkelere yer verilmiş olduğu, ancak sayfa sayısı birbirine eşit 
olmayan iki kitapta bu ilkelerin ayrı ayrı sayfalarda bulunduğu, 1975 yılı yayın programının, «İlkelerle Yöne
tim» planlaması anlayışıyla hazırlandığı, Anayasa ve TRT Kanununda yer alan ilkelerin programda tekrarlan
madığı anlaşılmıştır. Yıllık yayın programında yer alsın ya da almasın bu ilke ve esaslara uyulması gerek
tiği hususu açık olup, bunlara aykırı yayınlar varsa bunların saptanması ve belgelerinin sunulması gerekirdi. 
Bu yapılmadığına göre, bu konudaki iddia da dayanaksız olma niteliği taşımaktadır. 

Gerekçede yer alan; «TRT'de Türk örf ve âdetlerine ve ahlâkına aykırı olarak, bir annenin üniversite ça
ğındaki bakire kızına gençlik bunalımından ancak gayrimeşru münasebetle kurtulabileceğini telkin eden prog
ramlar yayımlanmıştır.» Yolundaki iddiaya neden olan programın;* Love Story {Aşk hikâyesi) adlı dizi prog
ram olduğu davalı İdare savunmasına eklenen belgelerden anlaşılmaktadır. Söz konusu programla ilgili dizi
nin bir bölümünün yayınlanması üzerine durumun anlaşılarak programın derhal yayından kaldırılmış ve ayrıca 
programla ilgili bölüm yöneticisinin hemen değiştirilmiş olması da programların yayınlanmasında dikkat ve ti
tizlikle hareket edilmiş olduğunun somut bir kanıtı olduğu gibi, bu hususun milli güvenlik ve kamu düzeni 
ile ilgilendirilmesinde nedensellik bağı anlaşılamamış ve davalı İdare savunmasında da bu konuda herhangi bir 
açıklamaya yer verilmemiştir. 

Gerekçede; «Milli geleneklerimize aykırı şekilde yakın aile fertleri arasında ahlâk dışı ilişkiyi işleyen ve 
yurttaşlarımızı rencide eden programlar yayınlanmıştır» denilmekte, ancak bu yayınla ilgili bir örnek verilme
diği gibi savunmada da bu hususa değinilmemekte ise de, burada sözü edilen programın Aşkı Memnu adk dizi 
programdan ibaret olduğu dava dilekçesinden anlaşılmaktadır. Türk klasikleri arasında yer alan bu eserin aslına 
sadık kalınarak yayınlanmasını gerekçede belirtilen şekilde değerlendirmeye hukuken olanak bulunamamıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerin uygulamalarım yerici ve Silâhlı Kuvvetleri rencide edici yayın olarak nitelenen olay ise, 
1 1 . 3 . 1975 günü saat 23,00'te radyoda yayınlanan bir siyasi parti ile birtakım kuruluşların bildirisi ile ilgili 
olup yönetim kurulunca bu habere yayında yer verilmiş olması uygun görülmediğinden bu yayınla ilgili perso
nel hakkında Genel Müdür tarafından soruşturma açtırılmış ve sorumlularının cezalandırılmış olması, dava
cının bu konuda görevini yaptığını kanıtlamaktadır. 

TRT'de yayınlanan «20. Yüzyıl Dosyası» adlı filmde yer alan ve tarihî belgelere dayandığı anlaşılan met
nin tamamı yerine bazı ibareleri ele alınarak komünist militan hakkında «kahraman» denildiğini kabule imkân 
olmadığı gibi, aslına sadık kalınarak yayınlanan bu program nedeniyle İpekçi'ye gerekçede sözü edilen sorum
luluğun yüklenmesi de mümkün değildir. Esasen bu iddiaların dayanağı olduğu ileri sürülen TRT Yönetim Ku
rulu toplantı tutanakları verilmediği gibi savunmada bu hususa değinilmemektedir. Yönetim kurulunca usu
lüne uygun olarak alınmış kararlar TRT Yasasına göre hukuken geçerli ve Genel Müdür tarafından uyulup 
uygulanması gerekli olup. Yönetim Kurulu Üyesi bulunan kişilerin karar halini almamış görüşlerinin karar ka
bul edilmesi ve Genel Müdür tarafından uygulaması veya uygulamaya konulması söz konusu olamaz. 

4. İpekçi'nin personel konusundaki tutumunun da milli güvenlik esaslarına aykırı olduğu savı: 
TRT kadrolarının, TRT Koruyucu Özel Talimatı esasları çerçevesinde ve TRT Koordinasyon Kurulu ka

rarı ile, İpekçi'nin göreve atanmasından çok önce, güvenlik soruşturması gerektirenler ve gerektirmeyenler 
diye iki grupa ayrılmış olduğu anlaşılmakta olup sözü edilen talimatın 115. Md.'ne göre; Devletin güvenliği 
ile yakından ilgili bulunan yayının hazırlanmasında ve takdiminde görev yapacak personel hakkında güven* 
lik soruşturması yapılmadan veya güvenlik soruşturması olumsuz geldiği halde bu görevlere herhangi bir per-. 
sonelin atandığı saptanamamış, olduğu gibi davalı İdare bu hususu kanıtlayacak bir atama belgesi göstereme
miştir. 
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Gerekçenin sonunda; «İpekçi'nin tutumu, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine, Devletimizin ülkesi ve mil
letiyle bölünmezliği ilkesine zarar verici, kanun hâkimiyetini sarsıcı, halkın huzursuzluğuna sebep olucu, mil
leti kavgaya teşvik edici, gençleri milli ahlâka aykırı itiyatlara itici, bu suretle milli güvenliği" ve kamu düze
nini 'bozucu mahiyettedir. Bu durumda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından İpekçi'nin TRT Genel Mü
dürlüğünden alınması bir zaruret haline gelmiştir» denilmektedir. Oysa yukarıdan beri açıklandığı üzere; gerek
çede ve davalı İdare savunmasında ileri sürülen hususları, 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasa ile değişik 
3. fıkrasında sözü edilen milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı haller olarak değerlendirmek imkânı 
bulunamamaktadır. Olsa olsa aynı maddenin 4. fıkrasına göre İpekçi'nin görevinden alınması yolunda bir iş
lem yapılmasına mahal verip vermediği yönünden düşünülebilecek hususlar olarak görülmektedir. 

Nitekim, 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasayla değişik 9. Md. nin 4. fıkrası hükmünde açıkça belirtil
diği üzere, TRT'nin, Anayasanın ve kendi Yasasının öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık il
kesinden uzaklaştığı veya Genel Müdürün görevi ile ilgili olarak bir ağır hizmet kusuru işlediği hallerde, Baş
bakan veya TBMM. de grupu bulunan siyasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması 
ve bu Kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, Genel Müdürün, Bakanlar Kurulu Kararnamesi iie görevin
den alınacağı öngörülmüştür. Maddenin 4. fıkrasıyla, belli bazı durumlara ilişkin olmak üzere Genel Müdürün 
görevinden alınmasında başka bir usul getirilmiş olması, yasa koyucunun anılan maddenin 3. fıkrasında yer 
alan milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı hallere çok daha özel bir anlam vermiş olduğunu gös
termektedir. Bu nedenledir ki, kanun koyucu, 3. fıkraya göre görevden alınmasının çok açık bir şekilde gerek
çeye 'bağlanmasını emretmiştir. Yukarıdan beri açıklandığı üzere, Kararnamenin gerekçesi, Yasamn emrettiği 
ve öngördüğü manada kanaat verici görülememiştir. 

Öte yandan, davalı İdare yine savunmasında; 359 sayılı Yasanın 9. maddesinin, Genel Müdürün görevden 
alınmasını gerektiren sebeplerin açıklanması zaruretini belirtmekte olduğunu, ancak bu sebeplerin mahiyeti 
zımnında Milli Güvenlik Kurulu görüşü veya Danıştay mütalâasına dayanılması lüzumunu hükme bağlamadı
ğını, yasa koyucu gerek duymadığına göre bu konuda İpekçi'nin iddiası gibi işlem yapılmamasının objektif 
davranılmadığı kanaatına varılmasını icabettirmeyeceğini, idari kararın cezai mahkûmiyet şartına bağlanama
yacağını, ileri sürmekte ise de; milli güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı 
halleri takdir ederken, İdarenin bu takdirini, milli güvenlikle ilgili diğer olaylarda (örneğin - Grev erteleme 
kararlarında) olduğu gibi, bir Milli Güvenlik Kurulu kararına veya yetkili kuruluşların olumlu görüşüne dayan
dırması halinde bu takdirin kullanılmasında objektif davranıldığının kanıtı olabilecek iken bu yola da gidilme
miş olduğu gibi, 359 sayılı Yasanın 17. maddesinin öngördüğü uygulamaya geçilmiş olduğu şeklinde objektif 
ve inandırıcı herhangi bir delil de gösterilmiş değildir. 

Kaldıki, yasa koyucu 359 sayılı Yasamn 1568 sayılı Yasa ile değişik 9. Md. nin 4. fıkrasında yer alan ve 
3. fıkrada yazılı sebeplerden daha hafif sebeplerin takdirini dahi İdareye bırakmamış, bu konuda TRT Seçim 
Kurulunun olumlu görüşünün alınmasını öngörmüş iken, ondan daha ağır olan 3. fıkrada yazılı sebeplerin tak
dirinde İdareyi tamamen serbest bıraktığı düşünülemez. Nitekim; 359 sayılı Yasanın 9. Md. de yer alan, «Yö
netim Kurulu, Gn. Md. ün görevinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Gn. Md. atanmasındaki usule uyu
larak görevinden uzaklaştırılır.» şeklindeki hüküm 1568 sayılı Yasayla değiştirilerek bugünkü şeklini almış olup 
bu maddenin gerekçesinde; genel yönetim ilkelerine uygun olarak Genel Müdürün atanmasının Bakanlar Ku
ruluna bırakıldığı, atamada sağlanan sistemin, Genel Müdürün görevden alınması bahis konusu olduğu zaman, 
tarafsız yayın yapmakla görevli olan Kurumun, Genel Müdürünün, siyasi iktidarların eğilimlerine göre işlerin
den uzaklaşürılmamalarının temini amacıyla değiştirildiği, belirtilmek suretiyle Genel Müdürün görevinden alın
masına ilişkin kararın açık gerekçeye ve objektif takdire dayalı olması gerektiğine işaret edilmiş ve değişik ya
sa metninde gerekçesinin açıkça gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

5. Davalı Başbakanlık savunmasında; davacının, TRT Genel Müdürlüğüne atanmasına olanak sağlayan 11 
sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile 12 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin ek geçici 10. Md. nin g ben
di hükmünün ortadan kaldmlmasına ilişkin 1896 ve 1897 sayılı yasaların varlığı karşısında adıgeçenin TRT Ge
nel Müdürü olma niteliğinin kalmadığı savı: 

Aşağıda belirtilen nedenlerle bu sav da tutarlı bulunmamaktadır: 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 818) 



— 10 — 

a) İdari işlemlerin yapıldığı andaki mevzuat hükümlerine tabi olduğu, idare hukukunun genel esaslarm-
dandır. İ. C. İpekçi'nin 17 . 5 . 1975 gün ve 15239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 30 . 4 . 1975 gün ve 
7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile görevinden alındığı, bu kararın kendisine 16 . 5 . 1975 tarihinde teb
liğ edildiği, 11 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin TBMM. ce ret ve iptaline dair İ896 sayılı Yasanın ise 
22 . 5 . 1975 tarihinde yürürlüğe girdiği açık olduğuna göre; adı geçenin görevinden alındığı tarihte yürürlük
te bulunan 11 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin dava konusu işlemin yapılmasından sonra 1896 sayılı 
Yasayla ret ve iptal edilmiş olması karşısında, bu yasanın yürürlüğünden önce alman bir karara dayanak ola
rak gösterilmesi mümkün değildir. 

b) Kaldı ki, konuyla ilgili kanun hükümlerinin incelenmesi sonucunda TRT Genel Müdürlüğünün istisnai 
memuriyet niteliğini devamlı olarak koruduğu anlaşılmaktadır. 

İstisnai memurluk kadroları, 657 sayılı Yasanın yürürlüğünden önce 3656 sayılı Yasanın 6. ve 3659 sayılı 
Yasanın 3. Md. le; ihtisas kadroları ise, 3656 sayılı Yasanın 13. ve 3659 sayılı Yasanın 9. Md. le düzenlenmiş 
bulunuyordu. 657 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle, istisnai kadrolar, bu yasanın 59 . Md. de düzenlenmiş 
olup ihtisas kadroları hakkında bu yasada bir düzenleme yapılmamıştır; 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde bulunan normal kadrolar için ek geçici 9. ncu madde ile düzenleme yapılmış 
olup bu teşekküllerde istisnai memurluklar için 657 sayılı Yasayla bir düzenleme yapılmamış olduğundan 3659 
sayılı Yasanın 3. Md. hükmü uygulanmaya devam olunmuştur. Bu kuruluşlardaki istisnai memurluklarla ilgili 
hüküm 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 9. maddesinin son fıkrasıyle getirilmiş olup bu ka
rarnamenin yürürlüğe girdiği 31 . 5 . 1974 tarihinden itibaren 3659 sayılı Yasanın 3 ncü maddesi yürürlükten 
kalkmıştır. 

359 sayılı TRT Kurumu Yasasının 1568 sayılı Yasa ile değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; Ku
rum personelinin bu yasa ile, özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında, İDT personeline uygulanan genel 
hükümlere tabi olacağı belirtilmiştir. 657 sayılı Yasaya 1327 sayılı Yasa ile eklenen, 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve 1897 sayılı Yasa ile değişik ek geçici 10 ncu maddesinin f bendi ile de yukarıda yazılı 
madde hükmü saklı tutulmaktadır. 

Diğer taraftan; 657 sayılı Yasaya 1327 sayılı Yasa ile eklenen ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle değişik ek geçici 9 ncu maddesinin son fıkrasında, madde kapsamına giren kurumların genel müdür 
ile, genel müdür yardımcıları hakkında 657 sayılı Yasanın istisnai memurluklarla ilgili hükümlerinin uygu
lanacağı hükme bağlanmış olup bu hüküm karşısında, İDT personeline uygulanan 359 sayılı Yasanın konu 
ile ilgili hükümleri yürürlükten kalkmış olmasına göre, konuya 657 sayilı Yasaya 1327 sayılı Yasayla eklenen 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Yasa ile değişik ek geçici 9 ncu maddenin son fıkrası 
hükmünün uygulanması zorunluluğu doğmaktadır. 

Bu duruma göre; TRT Genel Müdürlüğüne atanacak kişide aranacak şartlar yönünden 359 sayılı Yasanın 
1568 sayılı Yasayla değişik 9 ncu maddesi hükmü, bu görevin kadrosunun niteliği yönünden de 657 sayılı 
Yasanın 1897 sayılı Yasayla değişik ek geçici 9 ncu maddenin son fıkrası hükmü uygulanacaktır. 

TRT Genel Müdürlüğünün istisnai memurluk olduğu yolunda özel hüküm getiren 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin TBMM'ce ret ve iptal edilmiş olması 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ncu 
maddesinin son fıkrasındaki genel hüküm ve bu hükme 359 sayılı Yasanın değişik 47 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasıyla yapılan yollama nedeniyle TRT Genel Müdürlüğü görevi için istisnai memurluklarla ilgili hükümle
rin uygulanması olanağım ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir deyişle bu konudaki özel düzenlemenin yürür
lükten kaldırılmış olması bu konudaki genel hükümlerin uygulanmasını engellemez. Zira 11 sayılı Yasa Hükmün
deki Kararname ortadan kaldırılınca, 657 sayılı Yasanın değişik ek geçici 10 ncu maddesinin f bendi ile saklı 
tutulan 359 sayılı Yasanın değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasıyla 657 sayılı Yasanın değişik ek geçici 
9 ncu maddesinin son fıkrasına yapılan yollama sebebiyle TRT Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılık
ları istisnai memuriyet olmaya devam etmektedir. Bu nedenledir ki; TRT Genel Müdürlüğü görevi hakkında 
istisnai memurluklarla ilgili hükümlerin uygulanma olanağı kalmadığı ve bu nedenle davacınm genel müdür 
olma niteliğinin yitirmiş olduğu yolundaki savın yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. 
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KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI : 

Bozma kararını veren Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesi Mahkemesi : Ankara 8 nci Asliye Ceza Mahkemesi 
Günü : 15.12.1976 
Sayısı : 310/407 
Sanık : Mehmet Ali Önocak 
Davaya Katılan : 
Mağdur Şaban Karataş'a ifa ettiği görevden dolayı hakaretten sanık Mehmet Ali Önocak'ın yapılan yar

gılanması sonunda; davanın ortaya çıkan adiyen hakaretten ibaret niteliği gözönünde tutularak şikâyetçi
nin kanuni sürede şikâyet dilekçesi vermediği anlaşıldığından TCK'nun 490 ncı maddesi uyarınca davanın or
tadan kaldırılmasına ilişkin Ankara 8 nci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.12.1976 günlü hüküm ma
halli C. Savcısının temyizi üzerine Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesince incelenerek onanmasına dair verilen 
1.3.1977 tarih 1165/1134 sayılı ilama karşı C. Başsavcılığına Dördüncü Ceza Dairesinin onama kararının kal
dırılması istemini bildiren 10.3.1977 gün ve 22 sayılı itiraznamesi ile dosya Birinci Başkanlığa gönderilmekle 
Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü : 

CEZA GENEL KURUL KARARI : 

Mağdur Şaban Karataş'a hakaretten sanık Mehmet Ali Önocak hakkındaki hükmün Yargıtay Dördüncü 
Ceza Dairesince (Danıştay Dava Dairelerinin 9.1.1976 tarih ve 1975/101 esas sayılı kararında netice olarak 
davacı ismail Cem İpekçi'nin görevinden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptaline ve iptal ka
rarlan geriye yürüyerek konusu olan idari işlemin yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdığı cihetle hu
kuken boş olmayan TRT Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanmasına dair 30.4.1975 tarih ve 7/9893 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verildiğinin anlaşılmasına, TRT Genel Müdürlüğü makamı hak
kında Yüksek İdare Mahkemenin hüküm altına aldığı hukuki durumla davalı mevkiinde bulunan icranın de
vam ettirdiği fiili durumun çatışma halinde bulunmalına, TRT Genel Müdürlüğünün münhal olmadığı ve 
davacı İsmail Cem İpekçi'nin hukuken Genel Müdür olduğu ve bu itibarla yerine atanan Nevzat Yalçıntaş' 
la ondan sonra atanan Şaban Karataş'ın bu makamda hukuken resmi sıfatlarının bulunmadığı), Danıştayca 
karar altına alındığına göre uyulması yasa hükmü olan Yüksek Mahkeme kararını infaz etmeyen icranın fuzu-
len yaptığı atamaların hukuki bir değeri olamayacağına, kaldı ki; uzlaşmaz halde bulunan fiili ve hukuki durum 
karşısında memuriyet statüsü tartışma konusu olan majdurun durumunun sanık aleyhine yorumlanarak kabu
lü Ceza Hukuku kurallarına uygun bulunmamasına ve hukuki durumu tercih ve kabul etmiş olan mahkeme
nin takdirine bir isabetsizlik görülmemesine, binaen hükmün onanmasına karar verilmiştir. C. Başsavcılığı iti-
raznamesinde : (TRT Genel Müdürlüğünden bir başka göreve atanan I. Cem İpekçi bu göreve başlamaması 
nedeniyle kanunen müstafi sayılarak memuriyet hayatı sona ermiştir. Daha sonra TRT Genel Müdürlüğüne 
atanan Nevzat Yalçıntaş da bu görevden istifaen ayrılmıştır. Mağdur Şaban Karataş TRT Genel Müdürlü
ğüne idarece yasal yetkiye dayanılarak 18.12.1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile usu
lüne uygun olarak atanmıştır. Her ne kadar Şaban Karataş'ın atama kararnamesinin iptali ile yürütmenin 
durdurulması yolunda Danıştaya açılan dava üzerine 13.2.1976'da yürütmenin durdurulmasına karar veril
miş ise de, bu karar davalı idareye (Başbakanlığa) suç tarihinden sonra ve 24.2.1976'da tebliğ edilmiştir. 

Sonuç ve İstem : 
Yukarıda belirtilen hukuki duruma, TRT Genel Müdürlüğü makamına usulüne uygun olarak atanan mağ

dur Şaban Karataş'a ait atama kararnamesinin suç tarihinde henüz iptal edilmemiş bulunmasına, TC Ana
yasasının 1488 sayılı Yasa ile değişik 114 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 2 nci cümlesi ile bu madde gerek
çesi açıklığı karşısında ilgili Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin 1.3.1977 gün ve 1165/1134 esas sayılı onama 
hükmü usul ve yasa kurallarına aykırı görülmüştür. Dosyanın itirazen incelenerek ilgili Yargıtay kararı
nın bu nedenle ortadan kaldırılması ve mahalli hükmün bozulması) istenmektedir. 

1, C. Başsavcılığının tebliğnamesinde ve itiraznamede ileri sürdüğü ve tespitini istediği hususlar dava dos
yası içinde ve özellikle Danıştayın Nevzat Yalçıntaş hakkındaki iptal kararında mevcuttur. Bu karar C. Baş
savcılığının itiraz konusu yaptığı bu davayı esasından halletmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı* : 818) 
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Bahsi geçen kararda sonuç olarak : 
A) Açıklanan nedenlerle davacının, görevinden alınmasına ilişkin 30.4.1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararının iptaline, 
B) İptal kararları, geriye yürüyerek konusu olan idari işlemi yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdı

ğı cihetle hukuken boş olmayan TRT Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanmasına dair 30.4.1975 gün ve 
7,9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da iptaline dönmektedir. Doktrinde de kabul edildiği gibi, idari yar
gı mercilerinden ve Danıştaydan idare aleyhine sadır olan ilamların herhalde tamamı ile icra edilmesi hukuk 
devleti prensibinin ayrılmaz bir neticesidir, iptal kararına uyup uymamak, bunu yerine getirip getirmemek 
hususunda hükümetin, idarenin bir muhayyerliği, bir takdir hakkı yoktur. İdare hukukunda önemli bir kural 
da herhangi bir göreve bir kişinin atanabilmesi ve getirilmesi için bu görevin açık olması şartıdır. Danıştay 
bahsettiğimiz 9.1.1976 tarihli kararı ile TRT Genel Müdürlüğünün münhal bulunmadığını ve hukuken boş. ol
mayan bir yere atama yapılmayacağım belirtmiştir. Yi ıe bu karar münderecatı ile Başbakanlığın kararda ya
zılı savunmasından yürütmenin durdurulması tehiri icra kararından idarenin haberdar edildiği anlaşılmaktadır. 
Kaldı ki; Şaban Karataş hakkında açılan dava tehiri icra kararı verilmiştir. İdare hukuku prensiplerine gö
re (İdarenin icranın durdurulması karan üzerine müspet birtakım tasarruflar yapmasına ihtiyaç yoktur. Bu 
kararı kendiliğinden hüküm neticelerini tevlit eder) Anayasamız hukuka bağlı idare ilkesi üzerinde önemle dur
muş ve 132 nci maddesinde bu hususu şöyle ifade etmiştir : (Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bun
ların yerine getirilmesini geciktiremez). C. Başsavcılığı itiraznamesinde Anayasanın 114 ncü maddesinin 2 nci 
cümlesini ileri sürmektedir. Bu maddede idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır de
nildikten sonra idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilmeyeceği yazılıdır. İdari eylem ve işlem 
niteliğinde yargı karan verilemeyeceğinde şüphe yoktur. Bu Anayasada yazılı olmasa bile en tabii bir hukuk 
kuralıdır. Danıştay böyle bir karar vermiş herhangi bir atama yapmış değildir. İnandırıcı ve hukuka uygun 
bir gerekçe ile Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Bir hukuk devletinde idareye düşen görev Danıştay ka
rarını uygulamaktır. İdare hukukumuzda bir infaz müessesesi yoktur. Mahkeme kararını davalı (hükümlü) 
uygulayacaktır. İdarece Danıştay kararı uygulanmadığı takdirde sebebiyet veren hakkında tazminat veya ceza 
davaları açılması ilam hükmünün yerine getirilmesi demek değildir. 

Yüksek İdari Mahkeme kararı uygulanmadığı gibi hukuken boş olmayan bir makama idarece atamalar 
yapılmıştır. Özel Daire kararında açıklandığı gibi hukuki ve fiili durum çatışma halindedir. Bir hukuk devletinde 
fiili durum değil, hukuk hâkim olacaktır. İdare hukuku prensipleri ve Danıştay kararları karşısında mağdur 
memur kabul edilerek mantığa yüklenen eylemi görevde hakaret kabul etmek mümkün değildir. Bu sebeplerle 
mahkemenin ve Özel Dairenin görüşü usul ve yasaya uygun bulunduğundan, C. Başsavcılığınca yapılan itirazın 
reddine karar verilmelidir. 

Cumhuriyet Senatosu CHP üyeleri Saym Atmaca ve Sarıibrahimoğlu'nun, «TRT Genel Müdürü Sayın İ. 
Cem İpekçi'nin Anayasa ve TRT Yasasına aykırı şekilde azledildiğini ve Sayın Karataş'ın aynı şekilde TRT' 
ye Genel Müdür atandığını ve Sayın İpekçi'nin azlinden bu yana ve özellikle son günlerde TRT'nin yayınların
da taraflı bir tutum göze çarptığı» şeklindeki araştırma önergesi isteminin birinci bölümünün yanıtı özet ola
rak raporun baş tarafında detaylı olarak da eldeki listedeki Danıştay kararlarında açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu kararlara göre gerek Sayın İpekçi'nin görevinden alınması, gerekse yerine Sayın Yalçıntaş ve Karataş'ın 
atanmaları yasal yönden hukuka aykırı olduğu, yargı organlarının kararları ile sabit olmuştur. 

Sayın İpekçi'nin görevinden alınmasından bu yana ve özellikle, son günlerde TRT'nin yayınlarında, taraflı bir 
tutum aldığı iddiasının araştırılmasına gelince; 

TRT'nin başında Danıştay ve yargı organının kararlarına göre yasal bir genel müdür bulunmadığı için, 
Komisyonumuz konuyla ilgili bilginin sağlanması için aidiyeti dolayısı ile Başbakanlığa müteaddit yazılar ya
zılmıştır. 

Ancak bütün gayretlere rağmen, bu konuda Başbakanlıktan hiçbir yanıt alınamamıştır. 
Bahse konu yazılarımız, tarih ve sıra numaraları ek 2'de gösterilmiştir. 
Bu nedenle, Sayın Atmaca ve Sarıibrahimoğlu'nun savının bu kısmını araştırarak bir sonuca ulaştırmak 

mümkün olmamıştır. 
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— 13 — 

Anayasamıza ve Anayasamızdan kaynaklanan İçtüzüğümüze göre, yasama organı, adına görev yapan Ko
misyonumuz; «.denetleme» yetki ve görevini yerine getirirken konu ile ilgili gerekli gördüğü bakanlardan ve 
herkesten bilgi almak yetkisini sahiptir. 

Bu açık hükme rağmen, Başbakanlık; Komisyonumuzun konu ile ilgili bilgi isteme yazılarının anayasal ve 
İçtüzük gereği de hatırlatılmış olmasına karşın, yanıtsız bırakmıştır. 

Başbakanlık, açıklanan bu ısrarlı tutumu ile; Cumhuriyet Senatosu adına görev yapan Araştırma Komis
yonunun; «Denetleme» yetkisini fiilen kullanamaz duruma getirmiştir. 

Komisyonumuz; Başbakanlığın bu tutumu ile anayasal bir hakkın kullanımım engellediği kanısındadır. 
Ancak Sayın Bülent Ecevit Hükümetinin konuyla ilgili Devlet Bakanı Sayın Mustafa Kılıç, birikmiş işle

rin sonuçlandırılması arasında 9.6.1978 tarih ve 04429 sayılı yazı ile önergeye ilişkin yazımızı yanıtlamış bu
lunmaktadır. 

Bu yazıda, Danıştay kararlarına uygun olarak İ. Cem İpekçi'nin göreve çağrıldığını, ancak kendisi bu 
görevden affedilmesini dileyerek çekildiğini ve o tarihte TRT yayınlarında taraf tutulduğu savının gerçek oldu
ğu belirtilmiştir. 

Sonuç olarak; Sayın İ. Cem İpekçi, 20 . 4 . 1978 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü görevinden istifa et
miştir. 

Sayın İpekçi istifa dilekçesinde, «Türkiye'nin kritik bir dönemden geçmekte olduğunu, böyle bir ortamda, 
her sorumlu kişinin Türkiye'yi esenliğe çıkarmaya yardımcı olması gerektiğini, böyle kritik bir dönemde, hak
sız davramşlara ve irademin dışındaki nedenlere dayandırılmış olsa bile benimle ilişkisi olan bir problemin 
doğmasına yol açmak yetkisini kendimde görmem...» 

Hukukun öngördüğü işlemlerin tamamlanmış olduğunu dikkate alarak, TRT konusunda özgürce bir de
ğerlendirme yapılması için görevinden istifa ettiğini açıklamaktadır. 

Sayın İpekçi'nin bu tutumu, ne derece hukuka ve Anayasaya bağlı olduğuna örnek teşkil edecek bir so
rumluluk bilinci içinde olduğunu ve aynı zamanda kişiliğini vurgulamaktadır. 

Nitekim Sayın İpekçi'nin istifa dilekçesine verdiği yanıtta Sayın Başbakan Ecevit, «Görevden istifa neden
lerinizi saygıyla karşılıyorum. Görev başında bulunduğunuz sürece TRT Genel Müdürlüğünü üstün başarı ile 
yaptınız. 

TRT'nin kuruluş yasasındaki amaçları doğrultusunda ve yansız biçimde etkinliğini artırırken, yayın alan
larının genişletilmesine de büyük katkıda bulundunuz. 

Yasaya aykırı olarak görevden uzaklaştırıldıktan sonra, verdiğiniz hukuk mücadelesiyle ise, demokratik hu
kuk devleti anlamı içinde TRT'nin bir demokratik Anayasa kuruluşu olarak yerinin sağlamlaşmasına hizmet 
ettiniz. Görev başındaki ve görevden yasaya aykırı biçimde uzaklaştırıldıktan sonraki bu çabalarınız şükran
la anılacak değerdedir. 

TRT'nin yansızlığını ve Anayasal ve yasal güvencelerini belirleme ve pekiştirme konusunda bağımsız yük
sek yargı organlarımızın büyük katkısı ise, ülkemizde demokratik hukuk devletine güç katmıştır» demekle, 
bağımsız yargı organlarının hüküm ve kararlarıyla sabit olmuş olan hususları, Komisyonumuzun da paylaş
tığı şekilde, açıkça teyit etmiş olmaktadır. 

Gerek Senatör Prof. Fethi Çelikbaş, gerek Senatör İ. Cenap Ege ve arkadaşları önergelerinde İ. Cem 
İpekçi'nin yönetiminde TRT kurumu idaresinin komünizmin yayılması çabası içinde olduğunu bu konuda 
bilgi ve tecrübe sahibi kimseler tarafından incelense TRT idaresi suçüstü yakalanmış olur gibi bir sav, bilin
diği gibi yasalarımıza göre ağır bir savdır. Her iki önergede de ileri sürülen bu gibi savlar hakkında hüküm 
ve karar vermek Anayasamıza göre, sadece yargı organlarının görevidir. 

Bu raporun yazıldığı tarihe kadar önerge sahipleri; Sayın İ. Cem İpekçi, gerek TRT Genel Müdürü iken, 
gerek bu görevden uzaklaştırıldıktan sonra, ne kendileri, ne de partilerinin ortak olduğu hükümet; ağır suç
lamalar yaptıkları konular hakkında herhangi bir yargı organına başvurmamışlardır. 
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O halde, siyasi inançlan ve yapıları yüzünden İ. Cem İpekçi'ye yöneltilmiş bulunan suçlamaların bunları 
ileri sürenler tarafından daha ziyade «siyasi amaçla* yapılmış savları olarak kabul edilmesinin gerçekçi bir 
görüş olacağı kanısındayız^ 

Genel Kurulun takdirlerine arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tabii Üye 

M. Suphi Gürsoytrdk 

Ankara 
Ergün Ertem 

Sözcü 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Burdur 
Ekrem Kabay 

Kâtip 
Erzurum 

Karara muhalifim, muhalefet 
şerhim eklidir. 
Lûtfi Doğan 

Bursa 
Şebip Karamullaoğlu 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Adıyaman 
Yusuf Çetin 

Balıkesir 
Söz hakkım baki kalmak üzere. 

Raif Eriş 

Bursa 
Söz hakkım baki kalmak üzere 

Barlas Küntay 

Manisa 
Muhalifim, söz hakkım mahfuzdur. 

Oral Karaosmanoğlu 

Tokat 
Söz hakkım saklıdır. 

Cevdet Aykan 

Kütahya 
Söz hakkım saklıdır. 

Ahmet Özmumcu 

Tabii Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

C. Bşk. S. Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Şerif Tüten 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Aşağıda açıklayacağım ve gerektiğinde beyan edeceğim sebeplerle : 
1. Karara muhalifim, şöyle ki : TRT eski Genel Müdürü Sayın İsmail Cem İpekçi hakkında verilen 

araştırma önergelerinin, Araştırma Komisyonunca detaylı olarak 'incelenmesi ve araştırmaların yapılması ge
rekir idi. Bunlar detaylı bir şekilde yapılmamıştır. 

2. Sayın İ. Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğünde bulunduğu 15 aylık zaman zarfında TRT'de Sa
yın İ. Cem İpekçi'nin sorumluluğu altında yapılan hiç bir yayın Komisyonca dikkate alınmamıştır. Araştır
ma önergelerinde ileri sürülen hususlar, Araştırma Komisyonunca doğrudan yok sayılmış gibidir. 

3. Bilhassa hazırlanan raporun sonuç kısmında Araştırma Komisyonu, kendi yetkileri çerçevesinde araş
tırma konusunda bir hakem kurulu gibi sonuca varması gerekirken Sayın İ. Cem İpekçi'nin hakkı olmayan 
övgülerle doldurulmuş ve onun müdafaası yapılmıştır. 

4. Sayın İ. Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğünde bulunduğu sırada tarafsız davranamamış yayın
ların pek çoğunda kendi siyasi kanaatleri istikametinde yayınlara yer vermiş, en azından böyle yayınların ya
pılmasına müsamaha göstermiştir. 

5. Bunların hepsinden daha önemlisi Sayın İ. Cem İpekçi'nin sorumluluğunu taşıdığı dönemde TRT'de 
kültür yayınlarının pek çoğunda maddeci ve otoist görüşlere yer verilmiştir. Türkiye'mizde bu yayınlar, ge
nel ahlâk, milli geleneklerimiz ve Türk aile ahlâkını zedeleyici ve yer yer yıkıcı olmuştur. 

Sayın İ. Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğünde bulunduğu süre zarfında yapılan neşriyat dikkat na
zarına alındığı zaman, materyalist düşünceleri ihtiva eden yayınlara dair sayısı pek çok örnekler görülecektir. 

Böyle bir neşriyatın, ülkemiz ve milletimiz için zararları açıktır. Kaldı ki böyle bir yayının yapılması; 
359 sayılı TRT Kanununun amaç kısmı ile TC Anayasasının 10 ncu maddesinin son bendine aykırıdır. 

Bu hususlar araştırma raporunda tespit edilmediği için rapora muhalif olduğumu arz ederim. 

Erzurum Senatörü 
Lûtfi Doğan 
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CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ ÜYESİ SAYIN PROF. FETHİ ÇELİKBAŞTN (ÖNERGESİ) 
CUMHURtYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

TRT'nin başına yapılan tayin, siyasi ve hukuki açıdan çok dikkate değer yönleri olan bir tayindir. 
Kişi İçin Kanun Hükmünde Kararname : 
Bir gün bile devlet memurluğu yapmadığı için, yürürlükteki kanunlara göre TRT Genel Müdürlüğüne 

tayini cayiz olmayan bir şahsı bu göreve getirebilmek amacıyla hukuk devletli ilkesiyle bağdaşmayan yolla
ra başvurulmuştur. Aşağıda detalleriy.De açıklanacağı üzere, Anayasanın 64 ncü maddesine aykırı olarak Yet
ki Kanunu - kapsam amaç ve ilkeleri çiğnenerek, «Kişiye özel» bir «Kanun hükmünde kararname» çıkarıl
mıştır. Kararnamenin ve tayin kararının tarihleri ve bu konuda yapılan resmi açıklamalar, Anayasa ve Yet
ki Kanununa aykırı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde kararnamenin, sadece belli hir şahsa imtiyazlı mu
amele yapmak ve TRT'yi •belli siyasi amaçlara âlet etmek kastına dayandığı kanaatini uyandırmaktadır. Ya
pılan tayini hukuki yönden incelemeden önce, İsmail Cem İpekçi'nin Anayasa ve kanunlarla TRT'ye veri
len görevleri tarafsızlıkla yerine getıirecek bir kişi olup olmadığı açısından bazı belgeleri Yüce Senatonun 
dikkatine sunmak isteriz. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Asîan ve Hüseyin İnan'ın «Kahraman» OFarak Gösteren ve Öven Genel Müdür : 
İsmail Cem, 1973'te yayınlanan «12 Mart» adlı kitabının 288 noi sayfasında yer alan «Geliyor aklıma» 

yazısını Deniz Gezmiş - Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yazdığını, kendi imzasını taşıyan bir dip notu ile 
açıklamıştır. TRT'nin bugünkü genel müdürü, kitabının 289 ncu sayfasında, Melih Cevdet'in bir şiirindien 
yararlanarak, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın adlarının «sevdiği çiçek adları gibi bütün 
sevdiklerinin adları gibi» aklından çıkmadığını yazıyor. 

Yine TRT Genel Müdürüne göre, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın davranışları, «Tarih
te okuduğu kahramanlıkları» hatırlatan, «Çağımıza yaraşan» vakur davranışlardır. (Sayfa 290) 

TRT Genel Müdürü ve T i r Genel Müdürünün Aydın Haysiyeti Anlayışı : 
İsmail Cem kendi ifadesiyle, «TİP'in Türkiye'de estirdiği yeni rüzgârları ve uyguladığı sınıfsal muhalefeti» 

öven yazardır. (12 Mart adlı kitap, S. 35) 
TRT Genel Müdürü, TİP'le ilgili ve TİP'in hizmetlerimi öven bir yazısında şöyle diyor: «Sosyalizmin 

temel kuralı, eğer devrim olacaksa, devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindedir... Sosyalizmin mücadele
sine girenler, partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabullenmek zorundadırlar. Bu zorunlvük itsıter saçma is
ter dogmatik ister yanlış olsun; ister aydın haysiyetiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın; sosyalizmin tecrübesi 
ve tarihi - belki de katlanılması çok güç olan bu şartı, sosyalizmin başarısı için mutlak bir kural olarak ge
tirmektedir.» (12 Mart adlı kitabının 37 nci sayfası). İşte TRT Genel Müdürünün sosyalizm anlayışı, ay
dın haysiyeti anlayışı özgürlük anlayışı budur. Bu satırlarda ifade edilen parti disiplini anlayışı, mark-
sist - lenin'isıt parti disiplini anlayışıdır. 

Türk Polisini Katil, Talancı ve Irz Düşmanı Gibi Gösteren Genel Müdür : 
TRT'nin yeni Genel Müdürünün «12 Mart» adlı eserinde. Türk Polisini hangi gözle gördüğü ve nasıl 

tasvir ettiği de kamuoyunca bilinmelidir. İsmail Cem, sözü geçen kitabının 18 nci sayfasında Türk Polisini 
şu yakışıksız sözlerle tarife kalkışıyor: «Bu ülkenin namusu, malı ve canı bize emanettir. Biz bu toplumun 
polisiyiz ve de yolumuza çıkan g&nçlori iyicene benzetiniz. Sizi kolunuzdan tutup götüreceğimize kafanızı kı
rıp sürükleriz. Copla vuracağrmıza, beyninizi kurşunlarız. Sizin yurtlarınıza bir ortaçağ talaneısı gibi gire
riz. Dolabınızı kırıp, kitaplarınızı yırtar, kızlara saldırırız. «(İsmail Cem, 12 Mart, sayfa 18)» 

Türk mahkemelerinin ve Askeri Yargıtayının mahkûm ettiği komünist tedhişçileri «Kahraman» gibi gös
terip, Türk polisini katil talancı ve ırz düşmanı olarak suçlayan kişi. bugünkü CHP iktidarının TRT Ge
nel Müdürüdür. Hem de 15 yıl devlet hizmeti yapılmadan gelinmesi imkânsız olan bir genel müdürlüğe, bir 
gün bile devlet hizmeti yapmadığı halde tepeden inme getirilmesi için, «kişiye özel» bir kanun kuvvetinde 
kararname çıkarılarak tayin edilmiş bir genel müdürdür. 

16 Haziran Ayaklanmasını Öven Genel Müdür : 
TRT Genel Müdürü yazılanında «16 Haziran bilincine varan işçiler» deyimini kullanarak, 16 Haziran 

hareketini övmüştür. (Ayni kitap, sayfa 21. sayfa 30) 
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16 Haziran ayaklanmasının, aşırı solcu örgütlerin yönetimlinde yapılmış bir hareket dlduğu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sıkıyönetim ilân etmesine yol acılığı hatırlardadıir. 29 Mayıs 1971 tarihli yazısında 
(12 Mart kitabı, s. 81) İsail Cem, «TİP, özellikle son ilki yılda, geçmiş tecrübeleri değerlendirmek Türkiye' 
nün çaıtlaırını daha doğru yoaumi'amak ve maıfksûsıt teori ile bu şartlar arasındaki bağlantıyı kurmak için daha 
elverişli bir noktaya getaiştir» dedikten sonra, yazısına şöyle devam ediyor: «TİP'in bu dönemdeki taıhlil-
leri ve tutumu, doğruluğunu hemıen her olayda ispatlamıştır». 

Anayasa Mahkemesince Kapatılan TİP'in Daha Güçlü DMtoıesini İsteyen Genel Müdür : 
İsmail Cem aynı kitabın 82 nci 'sayfasında yer alan TİP'le ilgili bir başka yazısında, şöyle dliyor: «Ka

patılan partinin 'başarıları ve hatalarıyla eleştirisine g(irişml:k, sosyalist açıdan sonuçlar çıkarmak için her 
haldi zamana ihtiyaç varıdır. Ancak, eğer Türkiye demokratik niteliğimi korıımaıktaysa ve koruyacaksa, sos
yalist hareketlin kendi siyasal kuruluşunun açıkça ve ycmidan yaratmaması düşünüktmiEZ... Türkiye'nin sos
yalist hareketi, sosyalizmle doğrudan ilgisi olmayan bir kamudaki tutumundan ötürü kapatılmış TİP tecrübe
sini değerlendin'erek çok daha sağlam it ameller üzerinde yeni siyasal kuruluşunu yaratabilecektir.» Bu yazının 
san cümlesinden Ve başka yazılarında marksist teoriye yaptığı atıflardan açıkça anlaşılıyor ki, İsmail Cem'in 
dliritoKGiini istediği sosyalist parti, TİP'in dayandığı markaiı-lt teoriye dayanmaliidır ve «sosyal demokrat eğii-
limtordıein» uzak durmalıdır. 

TRT Genel Müdürü ve «Halklar» Edebiyatı : 
TRT Genel Müdürü, TİP'in Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle kap atılmasına yol açan «Halklar» ede

biyatını da benimsemiş bir kişidir. Bu konudaki görüşlü ini öğrenmek için «Türkiye'de geri kalmışlığın tari
hi» adlı kitabinin 505 nci sayfasına ve «Haliklar» sözünü sık sık kullandığı diğer bölümlere gözaıtmak yeter
lidir. 

TRT Genel Müdürünün Tayini tle İlgili Hukuki Durum : 
1. Koalisyon Hükümeti taraf ıradan 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamle olarak 15 Şubat 1974 ta

rihli, 1480,0 sayılı Resmi Gazetede şu kararname yayınları'nııştır. 
<;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 90 inci maddesiyle getirilen ek geçici 10 

ncu maddeye bir fıkra eklenmesi 23 . 5 . 1972 tarihlî 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 13 . 2 . 1974 'tarihinde karariaştınlrrmtır. 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra ekten-
rn/ştT'. 

«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanununun istis
nai memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır.» 

2. 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 noi maddesine göre yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu 
kararnameye dayanarak Hükümet 1 5 . 2 . 1974 tarihinds TRT Genel Müdürlüğüne atama yapmış ve bu ata
ma kararnamesi de 16 Şubat 1974 tarihli 14801 sayılı Rıesnti Gazetede 7/7818 sayı ile yayınlanmıştır. Bu 
atama kararnameiîinin metni de şöyledir : 

«Açık bulunan Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gene1! Müdürlüğüne İsmail Cem İpekçi'nin atan
ması; 359 sayılı Kanunun 1568 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesiyle 657 sayılı Kanunun değişik ek 
geçidi 10 ncu maddesine 11 sayılı Kanun, hükrnürijde kararnarnıe ile eklenen; fıkraya göre, Balkanilar Kuru
lunca 15.2.1974 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

3. 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atama kararnamesi arasındaki bağlantı, Kanun Hükmün
de Kararnamenin;, İsmail Cem İpekçiyi TRT Genel Müdürlüğüne tayin maksadıyla,, yanli kişiye özel olanak Ba
kanla^ Kurulunun tasarrufta bulunduğuna şüphe bırakmamaktadır. Bu bakımdan, ^ u tasarrufların, Anayasa 
ve Yetki Kanunu hükümleriyle TRT Kanununun ve Personel Kanununun Hükümleri müvaceheslinde ve 
TRT Genel Müdürlüğüne atanmış kimsenin Ikişiği açısından derinliğine bir araştırmaya tabi tutulması, böy
lece bu, atamıa karartının altındaki gerçek nedenlerin ortaya çıkarılması bir zorunluJk teşkil etmektedir. 

4. Anaya,sam,ızın toplumdaki önemini ve geçmiş siyasî tecrübeSeri göz önünde tutarak, Radyo ve Televiz
yon idaresi ile haber ajansları hakkında bazı esaslar koymuştur. Anayasanın 121 ndi maddesinde aynen şöy
le denilmektedir: 
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«Radyo ve Televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği 
halinde kanunla düzenledir. Kanun, yönetim, ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşunda taraf
sızlık ilkesini bozacak hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayınjları, tarafsızlık esanslarına, göre yapılır. 
Haber ve programların seçilmelinde, işlenmesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık gö

revinin yerine getirilmesinde devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 'insan, haklarına dayanan millî, demok
ratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel a,hlâkın gerdklerine uyulması esasları ile organ
ların seçirnji, yetki, görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.» 

5. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluşu 359 sayılı Kanunla düzenlenmiş ve bu kanunun bazı 
hükümleri 29.2.1972 tarihli 1568 sayılı Kanunla değiştirilmiştir, Bu kanun birinci maddesine göre, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu tarafsız bir kamu tüzelkişisüdir. Kanunun değişik 9 ncu maddesine göre «Ge
nel Müdür* Balkanlar Kurulu Kararnamesiyle atanır.» «Kurul, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yö-
netillir.» 

Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için gerekli şartlar 9 ncu maddede şöylece sıralanmıştır: 
Yükseköğrenim yapmış, olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, 'bilgi ve tec rübe sahibi olmak. 
Devlet memuru olmağa kanunî engeli bulunmamak, 

TRT Kanununun 33 ncü maddesi. bu kanunda özel hükürnjlerle düzenlenen hususlar dışında kalan konu
larda, kuruj hakkında İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümlerin uygulanacağını; 47 nci 
maddesi kurum personellinin bu kanunla özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında, İktisadi Devlet Teşek
küllerine uygulanan genel hükümlere tajbi olduğunu belirtmektedir. 

TRT Genel Müdürünün, tayininde TRT Kanununun belirttiği esaslara değü 11 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hukuki mesnet yapılmak istenmiştir. Bir gün dahi devlet hizmeti olmayan bir zatın TRT Genel Mü
dürlüğüne tayini maksadına matuf olarak çıkarılan 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname bu bakımdan 
da, ilgi çekicidir. Ve Anayasa açısından bir araştırmayı gerektirmektedir. 

6. Anayasanın 5 njdi maddesine göre. «Ya,samia yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev
redilemez.» 

Anayasamız, 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasıyle, Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak Yetkisinin Hü
kümete hangi şartlarla verilebileceğini göstermektedir. Sözü geçen fıkrada şöyle denilmiştir: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanunca, belli konularda, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararna
meler çıkarıma.k yetkisi verebilir. Yetki veren Kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilke
leriyle bu yetkiyi kullanma süresin:!?! ve yürürlükten kaldırılacak Kanun Hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve 
kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır.» 

7. TRT Genel Müdürünün atanmasına Hükümetin mesnet yaptığı 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me metninde, 23 . 5 . 1972 tarihli 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayamldığı zikredilmektedir. 1589 
sayılı Yetki Kanunu, bir hükümet tasarısı halinde (Devlet Memulları Kanunu ile ilgili yetki kanunu adıyla 
Büyük Millet Meclisine gelmiş ve 23 Mayıs 1972 tarihinde kabul edilerek 31 Mayıs 1972 tarihinde Resmî Ga
zetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 

Yetkinin amacı kanunun birinci maddesinde şöyle ifade edilmiştir : 
«1327 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu kapsamına giren konularda ve aşağıda belirtilen çerçevede Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

TRT Devlet Memurları Kanununun kapsamına dahil bir müessese değildir. Gerçekten 657 sayılı Kanunun 
1327 sayılı Kanunla değişik ve (kapsamı)ı gösteren birinci maddesinde şu hüküm yer almıştır : 

«Bu kanun, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan, genel ve katma bütçe
lerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan, kefalet sandıklarından, veya Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır.» 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunda değişiklik yaparken, bu kanunun kapsamına girmeyen kuruluşlar 
personelinin ücretleri bakımından da bazı hükümler sevketmiştir. Kanunun adı (657 sayılı Devlet Memurları 
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Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personellinin aylık ve ücretlerine dair kanun) dur. 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 37 tane ek geçici madde eklenmiş ve fakat 
657 sayılı Kanun kapmasında değişiklik yapmamıştır. Söz konusu olan maddelerdeki hükümler, mahiyetleri 
icabı «geçici» tanzim tarzlarıdır. Ve 657 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretleriyle ilgilidir. 

Nitekim, 31 nci ek geçici maddede «kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dışında ka
lıp da aylıklarını bu kanuna göre almakta olan ve kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri 
kapsamına giren kurumlar»1 bakımından hükümler sevkedilrniş; bu arada 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere tayin bakı
mından bazı kolaylıklar sağlanmış ise de, bu tayinler için «memurun en az 10 yıl çalışmış olması şartı» saklı 
tutulmuştun, 

Ek geçici 10 ncu madde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin ücretlerini ve yan ödeme
lerini düzenlemiştir. Bu geçici hükümler TRT personelinin ve Genel Müdürünün 657 sayıh Kanun kapsamına 
alındığı tarzında bir görüşe asla hak verdiremez. 

1589 sayıh Yetki Kanununun kapsamı da ikinci maddede gösterilmiştir. Bu maddede şu hükümler yer al
mıştır : 

«Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak kararnameler; 
a) Devlet memurlarının istihdam esas ve usullerine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına ilişkin esasları, 
b) İntibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, haksızlıkları, mevcut maddelerin yetersizliği sebebiyle orta

ya çıkan farklı uygulamaları giderecek hükümleri kapsar.» 
Yetki Kanununun bu kapsam maddesiyle, İsmail Cem tpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğüne atanması için 

çıkarılan 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin uzaktan yakından ilgisi görülmemektedir. 

8. Anayasanın 64 ncü maddesinde öngörüldüğü üzere, Kanun Hükmünde Kararnamelerin çıkarılışında 
gözönünde bulundurulacak ilkeler de 1589 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde belirtilmiştir; 

Bu ilkeler arasıda şu hususlar vardır : 
«c) Eski ve yeni personel rejimlerinden doğan farklılıkları gidermek, kıdem ve yetki dengesini tesis et

mek, 
d) Kanundaki boşluk ve tutarsızlıkları gidermek; 
e) Eşit hizmete eşit ücret gereğini, ücretin aleniliğini, hizmette fırsat eşitliğini tahakkuk ettirmek.» 
11 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin bu ilkelere nasıl ters düştüğü açıkça görülmektedir. 
9. Yetki Kanunu Tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkeden Hükümet, genel gerekçesinde şöyle 

demekteydi: 
«Başta mali hükümleri olmak üzere pek çok hükümleri çeşitli sebeplerle yıllardır ertelenen 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 1327 sayıh Kanunla yapılan değiişkliklerden sonra, 30 . 11 . 1970 tarihinden 
itibaren bütünüyle yürürlüğe girmiş, ancak uygulama ilk günlerden itibaren kanunun gerek ana, gerekse in
tibak hükümlerine yönelen pek çok tenkit ve şikâyetlere yol açmış bulunmaktadır.»' Genel gerekçede daha 
sonra görülen aksaklıklar 11 madde halinde özetlenmiş ve sonunda «ilişik tasarı kanunlaştığı takdirde; kısa 
zamanda intibaksızlıklar âdil şekilde halledilmiş ve Devlet Memurlarının huzura kavuşturulmaları sağlanmış 
olacaktır.» tarzında bir kanaat belirtilmiştir. 

Özetlenen şikâyetler arasında, 8 r.umar.ı altında, şöyle deniliyordu : 

«Getirilen intibak hükümleri, mevcut personel ile ilk defa devlet hizmetine girecek olanları ayni rejim 
içinde birleştirmek istemiş ise de, eski ve yeni personel rejimleri arasındaki farklılıkları yeterince uyuşturama-
mış ve kıdemli personelin tepkisine yol açan ters sonuçlar yaratmıştır»*. 

Gerek bu gerekçe, gerekse Yetki Kanununun çılkarılışında hâkim olan düşünceler ile 11 sayılı Kanun 
hükmündeki Kararnameyi bağdaştırmak mümkün değildir. 
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10) 11 Sayılı Kanun hükmündeki Kararname metninde, «1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle getiri
len ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi» cihetine gidilmiştir. Halbuki 1589 sayılı Yetki Kanununun 
5 nci maddesinin (b) bendinde sözü geçen maddelerin ve bu arada 90 ncı maddenin «hükümlerinden, yetki
ye dayanılarak çıkarılacak Kararnamelere aykırı bulunan hususların, mezkûr kararnamelerin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren yürürlükten»; kalkacağı ifade edilmiştir. Şu hale göre, 90 ncı maddenin getirdiği geçici 
hükümlere, TRT Genel Müdürünün tayin şekline bir fıkra eklenmesi düşünülmemek iktiza ederdi. 

Konuya nerden bakılırsa bakılsın, belli bir kişi için temel hukuk kurallarının zorlandığı kanısı uyanmak
tadır. 
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S O N U Ç 

Anayasanın 121 nci maddesiyle konulan esaslar dahilinde 359 sayılı Kanunla bu kanunu değiştiren 1568 
saydı Kanun hükümlerine, 

657 sayılı Kanunla bu kanunu değiştiren 1327 sayıh Kanun hükümlerine, 
Anayasanın 64 ncü maddesiyle bu maddeye dayanılarak çıkarılmış olan 1589 sayılı Kanunun hükümlerine, 

gerek amaç, gerek kapsam, gerekse ilkeler bakımından açıkça ters düşen 11 sayılı Kanun hükmündeki Karar
namenin çıkarılış nedeni ve buna dayanarak TRT Genel Müdürlüğüne İsmail Cem îpekçi'nin atanmış olma
sı üzerinde önemle durmak zorunluğu vardır. 

Konunun sadece hukuk açısından değil, bu atamaya yol açan nedenler bakımından araştırılıp incelenme
si ve atanan kişinin Anayasa ile TRT Kanununun koyduğu esas ilkelere ne derece uygun bir durumda olabi
leceğinin Yüce Cumhuriyet Senatosunda ve dolayısıyla kamuoyunda hiç bir şüphe ve tereddüde yer vermeye
cek bir açıklığa kavuşturulması şarttır. 

Cumhuriyet Senatosu, bu konuda gerekli bilgiyi Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrasına ve Cumhu
riyet Senatosu Tüzüğünün 133 ncü maddesine göre yapılacak bir inceleme ile edinebilir. 

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Kontenjan Senatörü 
Prof. Fethi Çelikbaş 
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ADALET PARTİSİ ÜYESİ SAYIN İSKENDER CENAP EGE VE 3 ARKADAŞININ ÖNERGESİ 

12 . 12 . 1974 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Uzun süredir, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde, TRT Ka
nunu hükümlerine göre takibi ve tatbiki zorunlu olan yayın ilkelerine tamamen ters düştüğü ve bu halin gide
rek fazlalaştığı teessürle müşahade olunmaktadır. 

Radyo ve Televizyon, modern cemiyet hayatında, yarattığı tesirli katkı dolayısıyla, her cemiyetin ve - so
nuç olarak - ferdin hayatına sokulmak suretiyle onları belli bir istikamette oluşturmaktadır. İşte onun içindir 
ki, insanın sosyal davranışını az çok değiştiren ya da alt üst eden yeni teknikler arasında, ses ve görüntüle
rin dalgalarla yayınlanması kadar büyük bir sosyolojik anlam taşıyanı pek azdır. 

Parlamenter demokrasilerde, gerçekten, kamuoyunun serbestçe ve objektif şekilde meydana gelmesinde 
hür basın kadar tarafsız Radyo ve Televizyon hizmetlerinin de özel ve çok önemli bir yeri olduğunu kabul 
etmek zorundayız. 

Ancak sınırsız hürriyetin anarşiden başka bir şey olmadığı gözönüne alınınca, bu hürriyet Anayasanın 
dayandığı temel ilkelere uygun olmalı, geniş halk kitlelerinin düşünce ve kanaatleri üzerinde büyük etki yapan 
TRT gibi önemli bir yayın organının, toplumun huzur ve selâmetini ve Devletin güvenliğini ihlâl edecek ma
hiyetteki yayınlardan mutlaka sakınmalıdır. 

Toplum üzerinde böylesine büyük bir telkin ve tesir gücü olan TRT Kurumunun, önemi nispetinde, bir 
sorumluluk şuuru ile hareket etmesi de şarttır. Bu duygudan yoksun bir yayın organı, her sorumsuz kuvvet 
gibi, er geç soysuzlaşır ve toplum hayatını sarsan, milli güvenliği tehlikeye koyan bir kuvvet halini alır. Böy
le bir davranışa göz yumulması, vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık duyguları yaratılmasına ve milli şuu
run devamlı şekilde ihlâline yol açar. Bu ise Anayasanın dayandığı temel ilkeleri tahrip etmek sonucunu do
ğurur. 

Anayasanın istinat ettiği milli dayanışma, fert ve toplum huzuru gibi ilkeler, aynı toplumun fertleri olan 
vatandaşlar arasında karşılıklı anlayış ve saygı duygularının ve toplum şuumnun kuvvetlenmesi ile doğar ve 
yerleşir. Bu duyguları yok etmeyi, vatandaşlar arasında ikilik yaratmayı hedef tutan her hareketin Anayasa
nın sözüne ve ruhuna ters düştüğü şüphesizdir. 

Böyle bir tehlike, bir ihtimal olarak dahi düşünüldüğü anda, toplum düzenini ve milli güvenliği korumak
la görevli olan kanun koyucu Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli tedbirleri almak zorunluğundadır. 

Nitekim, tarafsız yayın yapma esasını bir ilke olarak kabul eden 1961 Anayasamızın bu tarafsızlığın bir 
güven vasıtası olarak kabul ettiği (Özerklik) in Devlet ve rejime zarar verecek mahiyette yayın yapmanın, 
sorumsuzluğun bir teminatı gibi kabul edildiğinin tespit edilmesi üzerinedir ki, yasama organımız gerekli ka
nun değişikliğini yapmıştır. 

Ancak şunu hemen kaydetmeliyiz ki, ister özerklik bakımından, isterse şimdiki gibi sadece tarafsızlık il
kesi yönünden alınsın bütün TRT meselesi yürütme organında düğümlenir veya çözümlenir, 

Başta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu tarafsız ise her şey tarafsızlık ilkesine uygun olarak yürür. Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu tarafsız veya daha gerçekçi bir deyimle Anayasanın kabul ettiği rejimin taraflısı 
olmamak bahtsızlığı içinde bulunduğu takdirde, TRT Kanununun hiç bir önemi yoktur denirse, bundaki mü
balâğa payını önemin derecesini belirtmekteki zarurete bağışlamalıdır. 

Bu konuda, ayrı bir Cumhuriyet Senatosu Araştırması talebi mevcut olduğundan, hemen kaydına lüzum 
gördüğümüz bu hususu bu kadar belirtmekle yetinelim. 

TRT'nin, her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı olması, 
insan haklarına dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyete, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğüne bağlılığı güçlendirmesi, Atatürk Devrimlerinin, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine eriş
mesini öngören Dünya görüşünü yerleştirmesi ve geliştirmesi, milli güvenlik ve genel ahlâkın gereklerini ve 
milli gelenekleri gözetmesi, milli kültür ve eğitime yardımcılık görevinde, Türk Milli Eğitiminin temel görüş 
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amaç ve ilkelerine uyması, haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve ça
bukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olması, 

Özerkliğe verilen ters mana sonucu yapılan değişiklikle kabul edilmiş TRT Kanununun 2 nci maddesi
nin emri gereğidir. 

Hiç kuşku yoktur ki, iktidarın temel unsurlarından birisi olan yürütme dahil, bütün Anayasa kuruluş ve 
kurumlan esas itibarıyla yasamanın gösterdiği yolda hareket eden tabii organlardır. 

Basın dışı haberleşme araçlarının en önemlilerinden biri olan TRT kendini bu Anayasa prensibinden müs
tağni kılamaz. 

Esasen TRT Kurumuna bir görev olarak tevdi edilen tarafsızlık ilkesi, hukuk devleti prensibini gerçek
leştirme ödevi ile ayni zamanda mütalaa edilir. 

Hukuk Devleti ilkesini gerçekleştirmek, hatta sosyal bir müessese olarak, Devletin varlığını, devam ve 
istikrarını sağlamak için idareyi, kurum ve kuruluşları, her zaman değişebilen siyasi akımların ve şahısların 
etkisinden kurtarmak, tarafsızlığı temin etmek gerekir. Tarafsız idare hukuk devletinin en esaslı şartıdır. 

Şu halde tarafsızlık sosyal bir müessese olarak Devletten başlamak suretiyle bütün 'kamu tüzelkişilerinde 
ve bunun neticesi olarak, bir kamu tüzelkişisi olan TRT'de Anayasamızın ve ona tab'an tedvin edilmiş 
olan yasanın en esaslı unsurudur. 

Hal böyle olmakla beraber; 
Anayasa ve kanun hükmü gereğince tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip TRT Kurumunun, tama

men tarafsızlıktan ayrılarak (Partizan bir kurum) haline geldiği, çeş,itli davranışları ile görevini kötüye 
kullandığı cereyan etmekte olan olayları (olduğu gibi) ve doğruluktan ayrılmadan kamuoyuna aksettirmesi 
amaç tutulmasına rağmen (gerçeği bozan) bir çaba içinde bulunduğu, en önemlisi de milli güvenliği sar
sacak mahiyetteki hareketlerin Devlet için ciddi bir g'ule haline geldiği en sorumlu kişilere tarafından kamu 
oyuna duyurulduğu görülmüştür. Kamuoyunun tespit ettiği husus odur ki, bugün tarafsız TRT yerini, fi
kir ve düşünce bakımından kendisine uygun, CHP'nin yanında ve onun organı olma durumuna terk etmiştir. 

Genel ahlâkın gereklerini ve milli gelenekleri gözetmek ve geliştirmek görevi ile yükümlü olan TRT Ku
rumunun ekranlarına aksettirdiği filmleri, tiyatronun,her türlü enfarmasyonun bu görevi yerine getirmek 
amacıyla değil fakat kendilerinin bilerek ve geleneklerimizi tahrip maksadına yönelen bir gayretle yaptıkları 
bir seçme ile hazırlandığı yaygın bir iddia ve görüntü halindedir. 

Son zamanlarda yayınlanan filmlerin ve tiyatro oyunlarının önemli bir kısmı, bilhassa gençlerimizde gü
vensizlik ve huzursuzluğu artırmaya, ahlâki durumlarını ters yönden etkilemeye, onlara ailevi, sosyal ve in
sani durumların karışıklıklarım çok erken açıklamaya tesir ettiği endişe ile takip olunmaktadır. 

Oysa, televizyon, genel olarak, filmler ve tiyatrolar hangi toplum için hazırlanıyor ve yayınlanıyorsa, 
ahlâki alanda olduğu gibi kültür ve hatta estetik alanda da o toplumca, genellikle kabul edilen değerleri 
bir takviye yoluna gider mahiyette olması bu araçtan faydalanmanın en esaslı kaidesidir. 

Bu itibarla bu gibi kültür yayınları üzerinde bir araştırma yapılması, bunların Türk toplumu için ya
rarlı veya zararlı olup olmadığı hususunun bir değerlendirmeye tabi tutulması ya dıa TRT mesulleri tara
fından ne suretle ve maksatla yayınlandıklarının tespiti, önemle üzerinde durulması gerekli bir konudur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Anayasamızın temel ilkelerine bağlı bir tarafsızlık içinde olmak 
zorunluğundadır. 

Bir Anayasanın başarısı ve devamlılığı, temel prensiplerinin hakim siyasi kuvvetler ve müesseseler tara
fından benimsenmesine bağlıdır. 

Haber ve programların seçilmesi, işlenmesi ve sunulmasında, kültür ve eğitime yardımcılıfk görevinin 
yerine getirilmesinde, Anayasada belirlenmiş ilkelerin dışına çıkmak mümkün değildir. 

Anayasamızca ancak, Devletin ülke ve milleti ile bütünlüğünü, insan haklarına dayanan milli, demok
ratik, laik ve sosyal Cumhuriyetin korunması, milli güvenliğin ve genel ahlâkm gereklerine uyulması 
şartı ile TRT Kurumunun tarafsızlığı kabul edilmiştir. Başka bir deyimle, Anayasanın emrettiği bu ilkeler
de sübjektif tarafsızlık bahis konusu olamaz. TRT Anayasa ve rejimin yamnda, onun koruyucusu olmak 
kaydı ile tarafsızdır. Anayasanın başlangıcında tespit edilen ilkeler dışında ve Anayasanın özüne ve sözüne 
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ters düşen istikamette yayın yapılması, Devlet Radyo ve Televizyonunun Devleti ve rejimi tahrip istikame
tindeki telkinlere, ideolojilere vasıta olması düşünülemez. 

Bu zaruri açıklamadan sonra bir önemli hususu gö z önüne koymak istiyoruz: 
Anayasamızın herkesin düşünce ve fikirlerini sözle, yazı ile veya başka yollarla toplu veya münferit şe

kilde açıklıyabilmesini öngören hükmü karşısında şeriatçılık veya komünizmle ilgili fikirlerin de, eğer Ceza 
Kanununun özel şekilde yasaklayıcı maddeleri olmasa idi, pekala serbestçe açıklanabileceğini ve 
tartışılabileceğini savunan gruplar memleketimizde vardır. Bunlar, eğer Ceza Kanunu değiştirile
bilse veya Anayasa Mahkemesince adı geçen hükümler iptal edilebilse Türkiye'de de, bazı batılı mem
leketlerde olduğu gibi, komünist partilerin kurulabileceği, her türlü fikrin serbestçe tartışılabileceği kanı-
sındadırlar. Bu zümreler iddialarım, Anayasamızda komünizmi yasaklayan açık bir hüküm mevcut olma
dığı varsayımına dayıyorlar. Hal böyle olunca, Anayasa komünizmi yasaklamış mıdır? Mukadder sorusu 
ile karşılaşırız. Filhakika böyle bir sorunun yersizliği aşikârdır. Zira, aslında Anayasa bir yasaklar ka
nunu değildir. Nitekim adam öldürmeyi yasaklayan bir hükmü de ihtiva etmemekte fakat Türk Ceza Ka
nununun katil suçuna ceza vermesi Anayasaya uygun sayılmaktadır. 

Eğer komünizm suç ise, bunu yasaklayan kanun, Türk Ceza Kanunu veya özel bir kanun olmak gerekir. 
Anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir Devlet olduğu, yukarıda da izah ettiğimiz gibi gerek 

metin maddeleri ile, özellikle, temel ilkeleri ve başlangıç kısmında bütün açıklığı ile gösterilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin toplumun ve ferdin haklarını eşit tutan, karma ekonomiyi, mirası, mukaddesatı, 
milliyeti kutsal tanıyan ve Devletin temelini bu ilkelere dayayan Anayasa hükümleri, bu Devlet tarifi ile 
Türkiye Cumhuriyetini, batı demokrasisini top yekûn reddeden marksizm ve. faşizm gibi rejimlerin ilkele
rinden ayırmış ve laiklik prensibini de kabul ederek teokratik bir Devlet nizamını reddetmiş ve bu suretle 
kurduğu Devletin sağ ve sol sınırlarım kesinlikle tespit etmiştir. 

Şu hale göre Anayasamızın getirdiği hak ve hürriyetler, Anayasanın çizdiği nizam içinde serbestçe kul
lanılır fakat o Anayasadan hak ve dayanak alınarak bu nizam tahrip edilemez. Genel kaide budur. 

TRT bu hükme riayet ettiği ve komünizmle ilgili bir faaliyette bulunmadığı, kanunun kendisine ver
diği görevleri ifa ettiği, sadece memleketin sosyal yapısındaki dertleri dile getirdiği iddiasındadır. 

Memlekette aile huzursuzluğu mu var, cehalet mi var, adaletsiz bir toprak düzeni mi var, TRT bun
ların üzerine eğilebilir. Bu yaraları deşebilir. Derdi meydana çıkararak teşhisine ve tedavisine yardım ede
bilir; hatta bu suretle görevini de yapmış olur. Ancak, TRT'nin tamamen marksist bir düzeyde yürütülen 
çalışmalarına kalkan olarak kullanılan gerekçe de budur. 

TRT İdaresi, memlekette mevcut sosyal yapımızdan gelen düzensizliklerin çaresini, çok sinsi ve usta 
bir şekilde her çeşit yayın ve faaliyetleri ile yaptığı p-opaganda ile içinde yaşadığımız düzenin, Marksist re
jimde bulunmayan kaide ve usullerinden geldiği izlenimini yaymak, komünizmi - adını etmeden - allerjik 
olmaktan çıkarmak, adeta sempatik bir hale koymak gayreti içindedir. 

Komünist rejimde, hür memleketlerde, özel teşebbüse, karma ekonomiye cevaz veren memleketlerde, 
bu idarenin marksist bir düzene çevrilmesi için ne tarzda faaliyette bulunmak gerektiği ilmileştirilmiş bir şe
kilde tespit edilmiştir. 

Bu ilmin veya metodun adı diyalektik materyalizmdir. Orada komünist olmayan rejimlerin, dindar, mü-
teasıp, milliyetçi, otoriter, meşrutiyetçi olmaları haline göre ne gibi bir taktikle komünizme yaklaştırılacağı 
açıkça gösterilmektedir. 

O metottaki ilkelerle, TRT çalışmaları kıyas edilirse bunun tıpa tıp aynı olduğu ve özgürlüğe aşık, kal
kınmasını henüz tamamlayamamış, hem demokrasiyi, hem kalkınmayı gerçekleştirmek için çabalayan, bu 
arada özgürlüklerine de toz kondurmak istemeyen Türkiye gibi memleketlerin bu gayretlerini baltalamak 
ve marksizmi ülkeye aşılamak için ne gibi tedbir ve taktikler tavsiye edilmiş ise onlara tamamen benzer 
metotlarla hareket edildiği ayan ve beyan ortadadır Burada suç unsurunun tespiti güç fakat maksat aşi
kârdır. 
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Komünistlerin bir toplumdaki kutsal sayılan her şeyi yerine başına bir şey koymadan tahrip ediniz, bu ba
taklıkta ancak komünizm yetişir. Nazariyesine uyaraik topraksız köylüyü cinayetlere teşvik eden maceralar, 
köy aralarındaki su kavgaları, mülkiyet ihtilâfları, ağa yüzünden sevgilisine kavuşamamış aşıklar birer ro
man gibi fakat toplumun zulmü halinde tasvir edilerek bütün fikirleri bir noktaya itilmektedir. 

Mülkiyet olmasa, servet olmasa, insanlar eşit olsa bu hallerin hiç biri olmaz bu da komünistlikte var. 
Ancak onunla kabildir. 

TRT İdaresinin mevcut düzeni kötü göstermek, bunun nedenini, insanların servet dağılımını kontrol et
meyen bir rejimde yaşamalarına bağlamak ve bunun demokratik yollarla, sosyal adalet (kanalı ile değil, 
devrimci metotlarla, kırarak, cinayetler yaparak, ihtilâller çıkararak gerçekleşebileceği fikrini yayan bir 
amaç ve gayret içinde olduğu açıktır. 

Eğer TRT çalışmalarının, tiyatroları, filmleri komünizmin ne şekilde yayılması gerektiği konusunda 
bilgi ve tecrübe sahibi kimseler tarafından incelense TRT'nin bugünlkü idaresi suçüstü yakalanmış duruma 
gelir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, sosyal bünyemizde tahripkâr tesirler yaratan TRT hakkında Anayasanın 
88 nci ve İçtüzüğün 138 nci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Senatosu Araştırması yapmak üzere 9 kişilik bir 
Araştırma Komisyonunun kurulmasına karar ittihazım saygı ile arz ederiz. 

C. Senatosu Aydın Üyesi ;C. 'Senatosu İzanliır* Üyesi C. Senaltoisıu Baünlkjâsiir Üyesi 
İskender Cenap Ege Beliğ Beler Raif Eriş 

C. Senatosu Tokat Üyesi 
Cevdet Aykan 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜYESt SAYIN HÜSEYİN ATMACA VE BÎR ARKADAŞININ 
ÖNERGESİ 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki nedenlerle TRT Yönetiminin tutumu ve TRT Genel Müdürünün azli ile yeni Genel Müdürün 

atanmasının hukuka uygunluğu ve yargı kararlarının tatbikindeki hukuk dışı yöntemler konularında; Grupla-
rın oranlarına göre bir komisyon teşkili ile Senato araştırması yapılması gereğini saygıyla arz ve rica ederim. 

Hüseyin Atmaca Kemâl Sarıibrahimoğlu 
CHP Denizli Senatörü CHP Adana Senatörü 

1. Sayın Cem İpekçi'nin azlinden bu yana ve özellikle son günlerde TRT'nin yayınlarında taraflı 
bir tutum göze çarpmaktadır. MC, iktidarını oluşturan ve Meclis ve Senatoda Grupu dahi bulunmayan 
partilerin liderlerinin ve sözcülerinin konuşmalarına Meclislerin en büyük partisi CHP'nin, lider ve söz
cülerine ayrılan zamandan çok daha fazla zaman ayrıldığı gibi, MC sözcüsü ve Genel Başkanlarına canlı 
yayın imkânı tanındığı halde, CHP'nin liderine dahi bu imkan tanınmamaktadır. 

Örneğin : 1 8 . 1 . 1976 günü yurt haberleri bölümünde AP. Genel Başkanı Süleyman Demirel ve hatta üç 
Milletvekiline sahip Türkeş'e canlı yayın imkânı tanınmış ve CHP'ye ve onun liderine suç teşkil eden ağır 
ithamları muhtevi konuşmaları uzun uzun verilmiş bulunduğu halde, Sayın Ecevit'in konuşması çok kısa ve
rilmiş ve canlı yayın imkânı da tanınmamıştır. 

2. Sayın Cem ipekçi Anayasa, ve TRT Yasasına aykırı şekilde azledilmiştir. Bu gerçek; 
a) Danıştay'ın iptal kararıyla. 
b) Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararnameyi iptali ile, 
c) Sayın Yalçıntaş'ın tayin kararnamesinin Danıştay kararlarıyla durdurulmasıyla. 

d) Sayın Cem İpekçi'nin Müşavirliğe tayin işleminin Danıştay kararıyla durdurulmasıyla, 
Tespit ve tescil edilmiştir. 
Şu anda, Anayasa'nın 132 nci maddesi açıklığı karşısında hukukî Genel Müdür Cem İpdkçi'dir. 

Buna rağmen Sayın Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğüne atanması işlemi Anayasa'nın 132 nci maddesi
nin ve TRT Yasasının açıkça ihlâli mahiyetini taşımaktadır. 

3. Bu davranışlar ve tesis edilen işlemler, yargı kararlarının MC. iktidarı tarafından hiçe sayıldığı ve 
Anayasa'nın kabul ettiği kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelediği iddialarını kesin olarak kanıtlamaktadır. 

ASLINA UYGUNDUR 
Bedia Aygen 

Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürü 
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TC 
Danıştay 

Genel Sekreterlik 13 . 1 . 1977 
Sayı : 1977-4 

Cumhuriyet Senatosu 

TRT Genel Müdürlüğü Hakkında Araştırma 
Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 27.12.1976 gün ve Esas 10/12-10/15-10/31-11019 sıra 3 sayılı yazı. 
Yukarıda ilgisi gösterilen yazınızla istenilen Şaban Karataş ve TRT Genel Müdürlüğü ile ilgili Danıştay 

Dava Daireleri Kurulu ve Beşinci Dairesince verilmiş kararlardan birer suretinin ekli olarak sunulduğunu 
saygıyla arz ederim. 

İsmail Hakkı Ülgen 
Danıştay Başkanı 
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DİZİ PUSULASI 

DAVA DAİRELERİ KURULUNCA VERİLMİŞ OLAN KARARLAR : 

A) 75-101 sayılı dosya hakkında : 
1. 30.5.1975 günlü yürütmenin durdurulması kararı, 
2. 4.7.1975 günlü yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması isteminin reddi hakkındaki karar, 
3. 9.1.1976 gün ve E. 1975/101, K. 1976/1 sayılı karar, 
4. E. 1975/101, K. 1976/1 sayılı kararın düzeltilme si isteminde yapılan yürütmenin durdurulması hakkın

da karar, 
5. E. 1976/122, K. 1976/183 sayılı karar düzeltilmesi isteminin reddine dair karar. 
B) 76-97 sayılı dosya hakkında : 
1. 13.2.1976 günlü yürütmenin durdurulması kararı, 
2. 30.4.1976 günlü yürütmenin durdurulması karannm kaldırılması isteminin reddi hakkında karar, 
3. 17.12.1976 gün ve E. 1976/97, K. 1976/269 sayılı karar. 

BEŞİNCİ DAİREYE VERİLMİŞ OLAN KARARLAR : 
1. 10.6.1975 günlü yürütmenin durdurulması kararı, 
2. 2.2.1976 gün E. 1975/3298, K. 1976/356 sayılı karar. 

TC 
Danıştay 

Dava Daireleri Kurulu 
Esas No. : 1975/101 

Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isteyen : İsmail Cem İpekçi. 
Vekil : Av. Uğur Alacakaptan - înkilâp Sok. 15/8 Kızılay - Ankara 
Davalı : Başbakanlık 
Davanın özeti : Davacının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınma

sına ilişkin 30.4.1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile davacıdan boşalan bu göreve Prof Nev
zat Yalçıntaş'm atanmasına dair 30.4.1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ve her iki 
kararnamenin yürütülmesinin durdurulması isteğinden ibarettir. 

Kanunsözcüsü Erman Bayraktar'ın Düşüncesi : Dava konusu Bakanlar Kurulu kararına dayanak teşkil 
eden hususlarla ilgili olarak; 

1. Davacıya ait «12 Mart adlı kitap hakkında savcılıkça cezai yönde bir kovuşturma yapılıp yapılmadı
ğı, yapılmış ise sonucunun bildirilmesine, 

2. Türk örf ve adetlerine, milli geleneklere aykırı şekilde ahlâk dışı ilişkileri işleyen ve yurttaşları ren
cide ettiği belirtilen yayın ve programlara ait yazılı metin ve belgelerin, 

3. Aşırı sol propaganda yapıldığı, aşırı sol felsefenin taze beyinlere yerleştirilmesine çalışıldığı, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, Silâhlı Kuvvetlerin uygulamalarını yerici ve Silâhlı Kuvvet
leri rencide edici yayınlara yer verildiği, genel müdürün tutumunun kamu düzenini sarstığı yolundaki Yö
netim Kurulu üyeleri görüşlerini ihtiva eden tutanakların, 

Bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı mevcut ise bu kararın, 
Ayrıca bu konuya ışık tutabilecek nitelikte yayın ve programlar mevcut ise bunlara ait yazılı metin ve 

belgelerin getirilmesine, 
4. Bir dergi hakkında sıkıyöntim ve mahkemelerin yaptığı kanuni işlemleri kınayan bir bildiriyi açık kim

likleriyle imzaladıkları belirtilen yayın personeli hakkında savcılıkça cezai yönde bir kovuşturma yapılıp 
yapılmadığı, yapılmışsa sonucunun bildirilmesine, 
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5. Güvenlik kovuşturması yapılmaksızın veya güvenlik kovuşturması menfi geldiği halde göreve ahn-
dığı ifade edilen personelin adedi ile, kimlikleri, ayrıca bunlara ne gibi görevler verildiği hususunun cevaplan
masına, 

6. TRT hakkında düzenlenen üç kişilik komisyon raporunun getirilmesine, 
Ayrıca Başbakanlığın birinci savunmasının alınmasına kadar yürütmenin durdurulmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 
Raportör Feyzullah Akkuş'un düşüncesi : Dava konusu 30.4.1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararına dayanarak olan hususlardan; 
1. Davacıya ait «12 Mart» adlı kitap hakkında savcılıkça cezai yönden bir kovuşturma yapılıp yapılmadı

ğının, yapılmışsa sonucunun bildirilmesi; 
2. TRT'de yayınlanan; Türk örf ve adetlerine ve ahlâkına aykırı olarak, bir annenin üniversite çağın

daki bakire kızına gençlik bunalımından ancak gayrimeşru münasebetle kurtulabileceğini telkin ettiği, milli 
geleneklerimize aykırı şekilde yakın aile fertleri arasındaki ahlâk dışı ilişkiyi işleyen ve yurttaşlarımızı ren
cide ettiği, okul öğrencilerine hitap eden ve gençleri hayasızlığa, içkiye ahlâk dışı davranışlara teşvik etti
ği belirtilen programlara ait yazılı metin ve belgelerin getirilmesi, 

3. Aşırı sol propaganda yapıldığı, aşırı sol felsefenin taze beyinlere yerleştirilmesine çalışıldığı, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, Silâhlı Kuvvetlerin uygulamalarını yerici ve Silâhlı Kuv
vetleri rencide edici yayınlara yer verildiği, genel müdürün tutumunun kamu düzenini sarstığı yolundaki 
Yönetim Kurulu üyeleri görüşlerini ihtiva eden tutanakları, bu yönde alınmış bir yönetim kurulu kararı mev
cut ise bu kararın, bu konuda TRT Seçim Kuruluna başvurulup vurulmadığı, başvurulmuş ise sonucuna 
ait belgenin ve ayrıca bu konuya ışık tutabilecek nitelikte yayın ve programlar varsa yazılı metin ve belge
lerin getirilmesi, 

4. TRT koruyucu özel talimatı ile bu talimatın 121 nci maddesine rağmen TRT, de hizmete alınan birçok 
personel hakkında güvenlik soruşturması yapılmadığını, güvenlik soruşturması menfi gelen bazı kimselerin bu 
hükme rağmen devletin güvenliği ile yakından ilgili yayınların hazırlanmasında ve takdiminde görevlendirildi
ğini saptayan belgelerin getirilmesi, 

5. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün aleyhinde yayın yapan, dil, ırk, sınıf, din 
ve mezhep ayrımına dayalı iç kavgaları kışkırttığı belirtilen bir dergi hakkında sıkıyöntim ve mahkemelerin 
yaptığı kanuni işlemleri kınayan bildirinin yazılı metni ile bu bildiriyi açık kimlikleriyle imzalayan kişilerin 
isimlerini ve görevlerini gösteren listenin, bu kişiler aleyhine bir cezai kovuşturma yapılıp yapılmadığı, yapıl
mışsa sonucunu gösteren belgelerin, bu konuda yönetim kurulu üyelerinin uyarılarını saptayan belgelerin 
bu konu ile ilgili Milli Güvenlik ve Bakanlar Kurulu kararmın getirilmesi, 

6. Üniversitede cereyan eden olayların tek yönlü, tahrik edici, milli güvenliği ve kamu düzenini sarsıcı 
şekilde yayınlandığını gösteren belgelerin, üniversite senatosunun olayların gerçek yönünü açıklayan kararının, 
S.B. Fakültesinde derslere girmek isteyen öğrencilere engel olmaya çaba gösteren bir grup öğrencinin ha
reketini fakülte dekanı tarafından TRT'ye ulaştıran yazılı metin ile TRT'den yayınlanan metin ve belgele
rin getirilmesi, 

7. Kitleleri tahrik ettiği öne sürülen yayınlardan, Turgutlu ilçesinde işlenen adi bir cinayetin, bu olay
dan birkaç gün önce başlatılan başka bir hareketin devamı şeklinde gösterildiğini, kamu düzenini sarsıcı 
ve milli güvenliği bozucu tarzda yansıtıldığını, 23.4.1975 akşamı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yıl
dönümünde televizyonda yayınlanan ve gerçekleri tahrif ederek kamu düzenini sarsıcı bir davranışa girildi
ğini belirten yayını saptayan metin ve belgelerin getirilmesi, 

b. TRT hakkında 3 kişilik komisyon tarafından hazırlanan raporun getirilmesi, 
9. Davacının, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından TRT Genel Müdürlüğünden alınmasının bir 

zaruret hale geldiği belirtildiğine göre; bu konuda Milli Güvenlik Kurulunun görüşünün alınıp alınmadığının, 
alınmışsa buna ait belgelerin getirilmesi, 

Yürütmenin durdurulması yolundaki davacı isteminin ara kararı cevabı geldikten ve idarenin savunması 
alındıktan sonra incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca işin gereği düşünüldü : 

Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre, davacının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alınmasına ilişkin 3 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu göreve 
Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın atanmasına dair 30.4.1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürütülme
lerinin, dava sonuna kadar durdurulmasına 30.5.1975 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi. 

D. D. Kurulu Başkanı 
İsmail Hakkı Vlgen 

6 ncı Daire Başkanı 
Muzaffer Kutman 

8 nci Daire Başkanı 
İbrahim Koloğlu 

5 nci Daire Başkanı V. 
Fethi Tansuk 

Üye 
Alparslan Kayan 

Üye 
Şerafetîin Kaya 

X 

Üye 
Kemal Tarsuslugil 

X 

10 ncu Daire Başkanı 
İhsan Olgun 

4 ncü Daire Başkanı 
Rüştü Aral 

X 

12 nci Daire Başkanı 
Kâzım Yenice 

1 nci Daire Başkanı V. 
Muammer Turan 

Üye 
Bülent Olcay 

Üye 
İsmail Diler 

X 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

9 ncu Daire Başkanı 
Kâmuran Erkmenoğlu 

13 

11 

ncü Daire Başkanı 
Ragıp Tartan 

nci Daire Başkanı 
Mazhar Şener 

X 

Üye 
Ahmet Er doğdu 

Üye 
Ahmet Konur 

Üye 
Orhan Onar 

Üye 
Cüneyt Er tan 
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AZLIK OYU 

Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulması isteminin, kanunsözcüsü ve yar
dımcının düşüncelerinde belirtilen belgeler ara kararı ile getirtilip incelendikten ve davalı idarenin savunması 
alındıktan sonra karara bağlanmasının daha isabetli olacağı görüş ve düşüncesiyle çokluk kararına karşı
yız. 

6 ncı Daire Başkanı 4 ncü Daire Başkanı 11 nci Daire Başkanı 
Muzaffer Kutman Rüştü Aral Mazhar Şener 

Üye Üye Üye 
Alparslan Kayan Şer af ettin Kaya İsmail Diler 

Üye Üye 
Orhan Onar . Kemal Tarsuslugil 

Yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını isteyen : Başbakanlık. 
Karşı taraf : İsmail Cem İpekçi. 
Vekiller : 1. Avukat Uğur Alacakaptan, Kızılay, , İnkılâp Sok. 15/8 - ANKARA 
2. Avukat Doğan Tanyer, Ankara Barosundan - ANKARA 
İsteğin özeti : Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 30.5.1975 gün ve 1975/101 sayılı yürütmenin 

durdurulmasına dair kararın kaldırılması isteğinden ibarettir. 
Kanunsözcüsü Erman Bayraktar'ın düşüncesi : îleri sürülen hususlar yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

30.5.1975 tarih ve E. 1975/101 sayılı kararın kaldırılmasını sağlayacak durumda görülmediğinden bu konudaki 
talebin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

Raportör Feyzullah Akkuş'un düşüncesi : Davalı idare savunmasında ileri sürülen hususlar, yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin 30.5.1975 gün ve Esas 1975/101 sayılı kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bu
lunmadığından bu konudaki istemin reddi gerektiği düşünülmektedir. 
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TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca işin gereği düşünüldü : 
Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre; davalı idare savunmasında ileri sürülen hususlar yürütmenin 

durdurulması yolunda kurulumuzca verilen 30.5.1975 gün ve 1975/101 sayılı kararın kaldırılmasını sağlayacak 
nitelikte bulunmadığından bu konudaki istemin reddine 4.7.1975 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi. 

D. D. Kurulu Başkanı 
İsmail Hakkı Ülgeri 

9 ncu Daire Başkanı 
Kâmuran Erkmenoğlu 

4 ncü Daire Başkanı 
Rüştü Aral 

X 

13 ncü Daire Başkanı 
Ragıp Tartan 

nci Daire Başkanı 
İbrahim Koloğlu 

12 nci Daire Başkanı 
Kâzını Yenice 

11 nci Daire Başkanı 
Mazhar Şener 

X 

6 nci Daire Başkanı 
Y. Safi Teziç 

10 ncu Daire Başkan- V. 
Şükran Ersümer 

nci Daire Başkan' V. 
Fethi Tansuk 

Üye 
Alparslan Kayan 

XX 

Üye 
Şerif At alay 

Üye 
Kemal Tarsuslugil 

7 nci Daire Başkan V. 
Muammer Turan 

Üye 
Bülent Olcay 

Üye 
İsmail Diler 

Üye 
Galip Tanrıöver 

Üye 
Ahmet Erdoğan 

Üye 
Ahmet Konur 

Üye 
Orhan Onar 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

AZLIK OYU 

(X) Yürütmenin durdurulmasına dair kararımızın kaldırılması yolundaki davalı idare isteminin 
gerektiği düşüncesiyle aksine verilen çokluk kararına karşıyız. 

kabulü 

4 ncü Daire Başkanı 
Rüştü Aral 

11 nci Daire Başkanı 
Mazhar Şener 
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AZLIK OYU 

XX - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5, değişik 64, değişik 114 ve değişik 121 nci maddelerinin, 
359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun değişik 9 ncu maddesinin, 
1589 sayılı Devlet Memurları ile ilgili Yetki Kanuıunun 1. 2 ve 3 r-cü maddelerinin, 

15 Şubat 1974 tarihli ve 14800 sayılı Resmi Gazete'de yayınlaman 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddini yasaiaştıran 1395 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü madde
lerinin, 521 sayılı Danıştay Kanununun 94 ve bu Kanuna 1740 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci maddelerinin 
saptadığı ilke ve hükümler karşısında, davalı Başbakanlık isteminin kabulü ile yürütmenin dava sonuna 
kadar durudulması yolunda Dava Daireleri Kurulunca verilen 30,5.1975 gün ve 1975/101 sayılı kararın kal
dırılmasının uygun olacağı görüş ve düşüncesiyle çokluk kararına karşıyım. 

Üye 
Alp Arştan Kayan 

TC 
Danıştay 

Dava Daireleri Kurulu 
Esas No. : 1975/101 
Karar No. : 1976/1 
Davacı : İsmail Cem İpekçi 
VekiS : Av. Doğan Tanyer - Kızılay, Soysal îş Hanı No. : 201 - Ankara 
Davalı : Başbakanlık 

Davama Özeti : Davacının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına 
ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile bu göreve bir başkasının atanmasına 
dair 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893 saydı Bakanlar Ku ulu kararının iptali isteğinden ibarettir. 

Savunmanın Ömû : Davacının TRT Genel Müdürlüsünden alınarak bu suretle boşalan yere Prof. Dr. Nev
zat Yalçmtaş'ın atanması ile ilgili 30.4.1975 gün ve 7•'9392 ve 7/9893 sayılı Kararnamelerin iptali hakkında 
açılan davada, Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 30 . 5 . 1975 gün ve 1975/101 sayılı yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılması gerektiği, 1895 sayılı Kanunla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 11 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyi bütün sonuçlarıyla birlikte iptal ettiği, 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin TRT Genel Müdürlüğü ve Yardımcılıklarım istisnai memuriyetten sayan fıkrasının ayrıca 1897 sa
yılı Kanunla iptal edildiği, davacının TRT Genel Müdürü olabilme niteliğine hukuken sahip olmadığı, dava 
konusu Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasından hemen sonra hukuki durumu temelinden değiştiren ve 
yeni bir hukuki durum doğuran yasal olayların cereyan ettiği, hiç devlet memuriyetinde^ bulunmamış bir kişiyi 
Genel Müdür yapabilmek için Yetki Kanununun amaç ve kapsamına aykırı olarak çıkarılmış bulunan 11 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyi TBM Meclisinin bütün sonuçlarıyla birlikte red ve iptal ettiği, TRT 
Genel Müdürlüğünü istisnai memuriyetler arasına alıp almamanın TBMM'nin takdir ve iradesine'bağlı oldu
ğu, Anayasanın 5 nci maddesine göre yasama yetkisinin TBMM'ne ait olduğu, bu yetkinin devredilemeyeceği, 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasına imkân ver n 64 ncü madde hükmünün, 3/asama yetkisinin TBMM' 
ne ait olduğunu, bu yetkinin devrinin söz konusu olmadığım, Kanun Hükmünde Kararnameleri kabul, ret ve
ya değiştirme yetkisinin de tam ve mutlak olarak TBMM'ne ait bulunduğunu açıkça belirttiğ, TBMM'nin yet
ki kanununun amaç, kapsam ve ilkelerine uygun olarak çıkarılmış olan herhangi bir Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi dahi kabule zorlanamayacağı, TBMM'nin Anayasadan doğan bu yetkisinin tartışılamayacagı ve 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Meclisin iradesine rağmen yürürlükte kalabilmesinin düşünülemeyeceği, 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ayrıca özellik taşıdığı,-hükümete verilen yetkinin dışına çıkılarak, 
kanuna aykırı şekilde, «belli bir şahıs için» çıkarılmış bir kararname olduğu, TBMM'nin bu kararnameyi ret 
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edip hükümsüz kılmakla yetinmediği, bütün sonuçlarıyla birlikte ret ve iptalini kanun hükmü haline getirdi
ği, bu kanunun hükümeti bağlayıcı niteliğinin aşikâr olduğu, 1897 sayılı Kanunun da TRT Genel Müdürlüğü 
ile Genel Müdür yardımcılıklarının istisnai memuriyet sayılmasını öngören ek geçici 10 ncu maddenin (g) 
bendini iptal ettiği, TBMM'nin TRT Genel Müdürlüğü ile yardımcılıklarının istisnai memuriyet sayılmasını 
kabul etmediği ve bu yoldaki her iki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini açıkça ret ve ilga ettiği, 11 
sayılı Kararnamenin belli bir kişi için yetki saptırılarak çıkarıldığı, TBMM'nin Hükümete Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarmak için verdiği yetkinin amaç ve il'celeri yetki kanununda belirtilmiş olup bunlar arasında 
TRT Genel Müdürlüğü gibi birinci derecede bir memuriyete hiç memurluk yapmamış bir kişiyi getirmek ama
cının bulunmadığı, kaldı ki; 657 sayılı Kanuna 1327 savdı Kanunla eklenen ek geçici 31 nci maddede TRT 
Kurumunda da 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere girebilecek memurların 160 sayılı Yasada sözü edilen kurumlarda 
en az 10 yıl çalışmış olmaları şartının arandığı, 359 sar?lı TRT Kanununun 9 ncu maddesinde Genel Müdür 
olabilmek için gerekli şartların sayıldığı, birinci derece bir kadroya tayin için gerekli kanuni şartları haiz ol
mayan bir kişinin böyle bir kadroya atanmasının müm' ün olamayacağı, 11 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki ek geçici 10 cu maddenin g bendinin yasama orga
nınca ret ve iptali suretiyle TRT Genel Müdürlüğünün istisnai devlet memurluğu olmaktan çıktığı, bu suretle 
359 sayılı Yasanın 9 ncu maddesinde aranan şartlar yanında 657 sayılı Kanunun ek geçici 10 ve 31 nci 
maddelerinin açık hükümleri karşısında, aynı Kanunun 68 nci maddesindeki diğer şartların, yani 10 yıllık hiz
meti bulunup bulunmadığı şartının da gözönüne alınması gerektiği, 359 sayılı Yasanın 9 ncu maddesinin 
3 ncü bendinde, Bakanlar Kurulunun görevden alma yetkisi belirtilürken «kamu düzeninin veya milli gü
venliğin gerekli kıldığı hallerde» deyiminin mutlak olacak kullanıldığı, bu gerekliliğin yayınlarla ilgili olabi
leceği gibi Genel Müdürün kişiliği ve davranışları ile de ilgili olabileceği, kanunun bugünkü şekline göre; Ba
kanlar Kurulunun, Genel Müdürün kişiliğini ve davran'şiarını milli güvenlik açısından sakıncalı görüp ve gö
revden alabileceği, Bakanlar Kurulunun, tam bir vicdani kanaatla kararını verirken, hem davacının yöneti
mindeki TRT'nin izlediği yayın politikasını, hem de adneçenin yazılarında ve beyanlarında açıkça beliren dav
ranış ve kişiliğini bir bütün halinde değerlendirdiği, objektif takdirini kanunun ruh ve maksadına uygun 
şekilde kullandığı, «Sosyalist Partinin üstünlüğü ve doğruluğu kabullenmek zorunludur; bu zorunluk 
ister saçma, ister dogmatik, ister yanlış olsun, ister aydın haysiyetiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın, 
bu şart sosyalizmin başarısı için mutlak bir kural iır.» diyen bir kimsenin Türkiye Cumhuriyetinin 
TRT Genel Müdürü olamayacağı, İsmail Cem'in «Sosvalist Parti - Aydın» ilişkisine dair savunduğu görü
şün Marksist - Leninist görüş olduğu, Marksist oliuğunu hiçbir zaman gizlememiş olan bir kimsenin; 
Sosyalist Partinin «üstünlüğü ve doğruluğu» ilkesine her şart altında körü körüne itaati zorunlu sayan bir kim
senin TRT'nin başında bulunmasının, Anayasa ve kanunlarla istihza etmek olduğu, bu yayının, davacı Genel 
Müdür olmadan önce yazılmış olmasının, sonuca ve varılacak hükme tesir etmeyeceği, TC Hükümetinin 
böyle bir riske ve vebale katlanmayacağı inancına varlığı, bu sözlerin, «Sosyalist uygulamasının herkesçe bi
linen bilim kitaplarında yer alan bir özelliği» olduğunu söylemenin, bir «tevibden öteye geçmeyeceği, bu özel
liğin her çeşit sosyalist uygulamada; örneğin demokratik sosyalizmde olmadığı, bu görüşün yalnız komünist 
örgütlerde olduğu, bu zihniyeti açıkça savunan kişinin TRT Genel Müdürü olmasının Anayasamızın ve ka
nunlarımızın amaçlarına ters düşeceği, davacının, TİP'nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra da
hi, (bu partiyi övmeye ve savunmaya devam ettiği, 20.7.1971 gününde Anayasa Mahkemesinin TÎP'ni 
kapattığı, davacı bu karardan hemen sonra yazdığı yazıda «Türkiye'nin sosyalist hareketi sosyalizmle doğru
dan ilgisi olmayan bir konudaki tutumundan ötürü kanatılmış, TİP tecrübesini değerlendirerek çok daha sağ-. 
lam temeller üzerinde yeni siyasal kuruluşunu yaratabileceğini, ileri sürdüğü, davacıya göre; yeniden kuru
lacak partinin «Sağlam teorik esaslara dayanan, sosyal - demokrat eğilimlerden uzak» bir parti olmasının şart 
olduğu, bu şartların, davacının demokratik sosyalizmi değil, Marksist - Leninist sosyalizmi savunduğunu gös
terdiği, Cumhuriyet Hükümetinin; kamu düzeni ve milli güvenlik açısından, bu zihniyetin TRT başında tutul
masının ağır vebalim taşıyamayacağı, davacının, «istenil üği kadar Türk - Kürt diye bir şey yoktur, bu toprak
larda oturan herkes Türktür, denilsin; belirli bir sosyolojik ve etnik gerçek saklanamaz» görüşünü açıkça sa
vunan bir kişi olduğu, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği ilkesinin, kamu düzeninin ve milli 
güvenliğin temeli bulunduğu, davacının bu açıdan da TRT Genel Müdürlüğünde tutulamayacağı, Anayasa-
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mızın 3 ncü maddesinde, «Türk Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.», 121 nci maddesiyle «dev
letin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü» ilkesine uymayı TRT'ye başlıca görevlerden biri olarak verilmiş olup 
54 ncü maddesine göre; «Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür» denildiği, davacı
nın, bu temel ilkeye dayanarak (Türk milleti birdir, bütündür) diyenlere karşı çıkıp, «Türkiye'de halklar var
dır» görüşünü savunan aşırı sol militanları arasında olduğu, TRT Genel Müdürlüğü gibi milli güvenlik açısın
dan önem taşıyan bir görevde, «Halklar» teorisini benimsemiş bir militanın oturmasına Türk Devletinin kat-
lanamayacağı, («Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi» adlı kita'bm 505 nci sayfasında; «Türkiye dil, din, kültür ve 
uygarlık bakımından bir bütündür» diyerek gerçekleri soyutlayan resmi politikalar aslında devleti Doğuyla 
ilgilenmek külfetinden kurtarmış, Doğulu bey ve ağaları sömürülerinde serbest bırakmıştır. Bu bakımdan, Do
ğu halklarının ezilmişliğine ve ayrıcalıkların büsbütün kökleşmesine yol açmıştır,) denilmekte olduğu, bu dü
şünceleri savunan kişinin TRT Genel Müdürü olmasının, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından ciddi sakınca
lar doğurduğu, davacı yönetimindeki TRT ekranında zaman zaman «Türk» yerine «Türkiyeli» sözünün yer 
almasının tesadüf olmadığı, söz konusu yazının davacı tarafından TRT Genel Müdürü olmadan önce yazılmış 
olmasının, bu zihniyetteki bir Genel Müdürün TRT başmda bırakılmasını haklı gösteremeyeceği, kamu düzeni 
ve milli güvenlik açısından, deliştirme «gerekliliği»nin apaçık ortada olduğu, TRT'nin Deniz Gezmiş ve ar
kadaşlarını kahraman gibi gösteren bir Genel Müdürün yönetiminde bırakılamayacağı, davacının, Türk Devle
tine silah çekmiş ve TC kanunlarına göre idama mahkûm edilmiş komünist ihtilalcilerden bahsederken yer 
verdiği mısralarm, iki komünist casusu için - atom bombası sırlarını çalıp Ruslara aktarmaları nedeniyle idam 
edilen karı - koca Rosenberg'ler için - yazılmış olduğu, davacı nazarında Rosehberg'ler nasıl kahraman ise, 
Türkiye Cumhuriyetini yıkıp bu ülkede bir komünist dikta idaresi kurmak istediklerini hiçbir zaman gizle
memiş olan Marksist - Lepinci eylemcilerin de aynı şekilde birer kahraman oldukları, banka soyan,- polis vu
ran, adam kaçıran, hedeflerinin Türkiye Cumhuriyetini yıkıp komünist ve dikta idaresi kurmak olduğunu ilan 
eden, «Halklara bağımsızlık» diye milleti bölmeye çalışın şakileri savunan bir kişinin TRT Genel Müdürü ola
mayacağı, Türk Devletine karşı silahlı eylemlere girişikleri için vatan ihaneti suçundan mahkûm edilenlerin 
adına aşırı sol örgütleri tarafından anma törenleri yapılırken; bu komünist eylemcilerin «öcünün alınacağı» 
propagandası ile masum gençler kışkırtılırken; duvarlara «bugün Kamboçya, yarın Türkiye», «Deni'z, Yu
suf ve Hüseyin'in öcü alınacaktır» tarzında kâğıtlar yamştırılırken; Deniz Gezmiş'in ağzından «Yaşasın 
Marksizm - Leninizm», «Yaşasın Türk ve Kürt halklarının 'bağımsızlık mücadelesi» sözlerini ve Yusuf As
lan'ın ağzından «Sizler, bizi asanlar, şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz» sözlerini ihtiva eden matbualar 
elden ele doîaştınlırken, bu matbualarda «Halk savaşı» sloganları yayılmaya çalışılırken; bu komünist eylem
cileri «kahraman» ilan ettiği belge ile ortada olan bir kişinin TRT gibi milli güvenlik ve kamu düzeni bakı
mından hayati önem taşıyan bir Devlet kuruluşunun başında bulunmasının vebal ve sorumluluğunu Cumhu
riyet Hükümetinin taşıyamayacağı, komünist eylemcileri överken, Türk polisine «katil», «Ortaçağ talancısı», 
«,ırz düşmanı» diyen bir kimsenin TRT Genel Müdürü olamayacağı, idari kararın, cezai mahkûmiyet şartına 
bağlanamayacağı, 359 sayılı Yasanın 9 ncu maddesi Geıel Müdürün görevden alınmasını gerektiren sebeplerin 
açıklanması zaruretini derpiş etmekte ise de; bu sebep'erin mahiyeti zımnında Milli Güvenlik Kurulu görüşü 
veya Danıştay mütalaasına dayanılması lüzumunu hükne bağlamadığı, kanunkoyucu gerek duymadığına gö
re bu konuda davacı iddiası gibi işlem yapılmamasının objektif davranılmadığı kanaatına varılmasını icabet-
tirmeyeceği, Bakanlar Kurulunun Milli Güvenlik ve kamu düzeninin gerekli kıldığı halleri takdir ederken, Ge
nel Müdür hakkında verilmiş bir cezai mahkûmiyet kararına dayanacağını gösteren hiçbir hukuki dayanak 
gösterilemeyeceği, güvenlik soruşturmaları TRT mevzuatına göre yapılmaksızın veya güvenlik soruşturmaları 
sonucunda TRT'de görevlendirilmeleri sakıncalı olacakı belirtildiği halde, bazı kimselerin TRT'ye tayin edil
diğini gösteren bir çok örnek bulunduğu, kaldı ki, TRT gibi milli güvenliğin son derece dikkat ve titizlikle ta
kibi ve muhafazası icabeden bir müesseseye her ne suretle olursa olsun kısa ve}fa uzun vadede istihdamı mah
zurlu personel sızmalarına meydan verilmemesinin asıl olduğu, bu teşkilat içerisinde güvenlik soruşturması ge
reken ve gerekmeyen görevler şeklinde bir ayırım yakılmasının sakıncalarını izaha ihtiyaç olmadığı, gerek 
yargı organlarınca ve gerekse sıkıyönetim idareleri tarafından muhtelif tarihlerde yasaklanmış bulunan so
rumluları defalarca TCK 141 ve 142 nci maddelerinden mahkûm edilen Aydınlık Dergisinin 21.1.1975 tarihli 
sayısında yayınlanan bir bildiriyi TRT'de görevli memurlardan bazılarının da imzaladıkları, TRT Genel Mü-
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dürünün gerek 359 ve gerekse 657 sayılı Yasaya ve yönetmeliklere göre takibat icra etmesi ve emir vermesi 
gerekirken belli ideolojik zihniyetin hamisi olarak bu görevlileri açıktan himaye ettiği ve hiçbir takibat 
yaptırmadığı, 1973 programında 3/er alan ve Anayasadan ilham alan yayın ilkelerinin 1974 programında bir öl
çüde değiştirildiği, 1975 yayın programında tamamen tcrkediidiğinin sabit olduğu, davacının, 1975 progra
mından ilkeleri çıkarmakla kalmadığı, TRT'yi tek taraflı «kamuoyu oluşturmasının» aracı yaptığı, millet 
radyosunu sinsice ve ustaca sosyalist propaganda aracı haline getirdiği, Anayasa ve kanunlardaki ilkelere uy
madığı, davacının 26.1.1975'de, zamanın hükümeti tarafından inceleme yapılmasına yol açan bir demecini 
radyo ve TV'de yayınlattığı, bu beyanatında davacının; «Ben bütün bunları halkımıza şikâyet ediyorum. Yüce 
milletimiz önünde davacıyım kendilerinden. Bütün müfterileri. Bizans entrikalarını, döndürdükleri dolapları, 
muhasebesi yapılmak ve yargılanmak üzere milletimin yüce vicdanına, halkımın şaşmaz adaletine havale edi
yorum.» dediği, TRT Genel Müdürü de bir devlet memuru olduğuna göre bir devlet memuruna yakışmaya
cak davranışta bulunmasının doğru görülemeyeceği, aşırı -olun, bütün olayları olduğu gibi, 12 Martı da «sınıf
sal» açıda.n yorumladığı, komünistlerin ötedenberi, hed ilerine ulaşabilmek için, devletin bütün güvenlik kuv
vetlerini, bu arada Türk Ordusunu, «Hâkim sınıfların» elinde bir «baskı ve tahakküm» aracı olarak göster
meye çalıştığı, TSÎP'nin 11 Mart 1975 günü yayınladığı bildiride, Silahlı Kuvvetleri «Hâkim sınıfların baskı ve 
tahakküm aracı» olarak gösterip belli sınıfları aşırı sol ideolojisi yönünde kışkırtmak amacına yöneldiği, Ko
misyon raporunun 34 ncü sayfasında; «Haberde baskı, terör ve faşist uygulamalar protesto edilmektedir. Bu 
uygulamaların memleketimizde olduğunu ima eden yazı1 iş şekli ve veriliş tarzı dikkati çekici görülmektedir.» 
denilmekte olduğu, İstanbul Üniversitesinde kapılar ki 'ûarak yapılan tahribata ait film, cenaze kaçırıhşı, ha
berlerin asıl metinleri ve TRT'ce veriliş şekli, Komisyonca belgeler üzerinde ve filmler bizzat seyredilerek in
celenmiş ve haberin tek taraflı olarak verildiği sonucuna varılmış olduğu, TRT Yönetim Kumlu üyesi bir pro
fesörün ikazı ile bu feci tahribat filme alındığı halde, bu gerçeğin vatandaştan gizlendiği, olayların tek taraflı ve 
TRT'nin «devrimci» dediği gençlerin lehinde kamuoyu oluşturacak şekilde verildiği, Üniversite Senatosunun 
olaylarla ilgili bildirisinin manası ve özü yok edilerek -'avmlandığı, Senatonun bildirisinde «Millet yararını 
hiçe sayan kişi ve örgütler» deyimi ile nitelendirilenlerin, TRT'nin dilinde, «kendilerinin devrimci olduklarını 
belirten gençler» haline dönüştüğü, 11 ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin davaya müessir hük
münün yasama organınca ret ve iptalinin davacı vekilince sonuç olarak Anayasaya aykırı görüldüğü, 11 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüce Meclisin iradesi ve verdin yetki dışına çıkılarak davacının şahsına mün
hasır bir işlem niteliğinde olduğu, davacının atanmasının Meclism sonradan mutlak butlan ile muallel olduğunu 
kanunla tescil ett:ği b;r tasarrufa dayalı bulunduğu. M H'Vn 11 sayılı Kanun Hükmünce Kararnamenin yetki 
kanunu ile tahdit edilen hususlar dışında bir tedvin oldu'-u kaaaüra va"dığı cihetle, hükümetin anılan tasarru
funu yok saydığı, buradaki redd'n, kararnamenin huk 'ki sonudarmı da ortadan kaldırmayı hedef aldığı, ret 
ve iptal olunan bu tasarrufa dayak bir tayin kararname -; !îe kazanılmış bir hak elde edildiğinin iddia oluna
mayacağı, diğer taraftan; Meclisin Hükümete verdiği veîk:n:n hudutlarının aşılması halinde bir yetki gaspı 
olacağı cihetle, bu gaspın bütün sonuçlarını yine Mecli ;n ret ve iptal etmesi hukuk devleti deyimine uygun ve 
tabii olup bunun aksini iddia etmenin bu deyimin inkârı "ulanma geleceği ve Ir'çbir Anayasa kurulusunun Ana
yasadan kuvvet almadığı yetkiyi kullanamayacağına da :" Anayasa hükmüne de ters düşeceği, bu itibarla, Mec
lis tarafından davacının tayinine tek hukuki dayanak olan bir hükümet tasarrufu kanunla yok sayıldıktan 
sonra, yargı organını da bağlayan bu kanun hükmüne rağmen o şahsın yeniden makamına döndürülmesi kuv
vetinin icra organında mevcut bulunamayacağına dair 'dare savunmasını muteber saymanın mümkün olmadı
ğı, açıklanan kanuni ve hukuki dayanaklara ve verilen belgelere göre kanuni dayanaktan yoksun davanın 
reddi gerektiği, yolundadır, 

Raporlar Feyz«'"rft A^iktrş'tra Dibime rf : 
Davacı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 

gün ve 7/9892 saydı Bakanlar Kurulu kararı ile 'bu göreve 'bir başkanının atanmasına dair aynı gün ve 7/9893 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemektedir. 

Davacı, 359 sayılı TRT Kanununun 1568 sayılı yasa ile değişik 9 uncu maddesinin 3 ncü fıkrasına göre 
ve. dava konusu kararı ilişik gerekçede belirtilen sebep'erle nrlli güveriiik ve karruı düzeni bakımından gcreklıi 
görüldüğünden görevinden alınmış 'bulunmaktadır. 
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359 sayılı TRT Kanununun 1568 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında: «Milli gü
veliğin, kamu düzeninin veya devletin dış güvenliğinin gerekil kıldığı veya Devlet memuru olma niteliğini, 
yitirdiği hallerde, Genel Müdür, gerekçesi açıkça gösterilerek, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden 
alınır.» denilmekte clup daiva konusu Bakanlar Kurulu Kararının gerekçesinde davacının) görevinden alınjna-
sına sebep olarak gösterilen hususlar yukarıda yazılı kanun hükmü açısından incelendiğinde; 

I — Davacının, TRT Kurumu yönetimine gelinceye kadar bir gün bile Devlet hizmetinde bulunmadığı 
ve ehliyet, 'bilgi ve tecrübe sahibi olmak 'bakımından kanunun aradığı nitelikleri iktisap etmediği öne sürül
mektedir. 

TRT Kurumun Genel Müdür olabilmek için, aranan şartlar 359 sayılı yasanın 1568 sayılı yasa ile değ'jşik 
9 ncu maddesinde 'belirtilmiş olup, Genel Müdürlüğe getirilecek kişide bu görevi yeılne getirebilecek ehli
yet, bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığı hususu göreve getirilirken aranacak bir şarttır. Davalı idarece; 
davasının bu niteliğe sahip olduğu kabul edilerek göreve atanmışken sonradan böyle bir niteliği bulurırnadiiğı-
nın öne sürülmesi ve bunun davacının görevinden alınn asma neden gösterilmesi: yasaya uygun değildir. 

Dıiğcr taraftan; gerek aynı yasanın 47 nci maddesinin 2 nci Merasında yapılan yollama nedeniyle genel 
ve gerekse 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca özel olarak istisnai memuriyetlerden bulunan 
TRT Genel Müdürlüğüne davacının atanmasında yasal bir sakınca yoktur. 

II — Davacının TRT Genel Müdürlüğüne atanmadan önce yazdığı ve «12 Mart» adlı kitapta yer alan 
bazı yazılarındaki görüşlerinin kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından adı geçenin TRT'nin başında 
tutulmasının ağır sakıncasını belgelediği iddia edilmektedir. 

TC Anayasasının 20, nai maddesinde herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatla-
rını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir, denilmek
te olduğuna göre, Anayasal bir hak niteliği taşıyan fikir ve düşünce özgürlüğünün sözlü ve yazılı olarak, kulla
nılması tabiidir; 

Davacının, adı geçen kitabında yer alan bir yazısında; (Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine göre 
yargılanıp mahkum edliieu ve cezaları TBİ.ÎM nce onaylanıp infaz olunan Marksa - Leninci anarşi eylemle
rinin militanlarına sevgi ve övgü ifade eden ve bu militanları kahraman gibi gösterip, davranışlarını «çağımı
za yakışan vakur davranışlar» olarak niteleyen yazılar yazdığı) ileri sürülmektedir. 

«12 Mart» adlı kitabın 288 - 29Cj inci sayfalarında yer aldığı belirtilen söz konusu yazının tümü ele alın
dığında; «anarşi eylemlerimin militanlarına sevgi ve övgü» anlamı taşıdığını ka|buîe imkan olmadığı gübi ya
zının şair M. Cevdet Anday'ın yıllarca önce yazmış olduğu bir şiire dayanmakta olduğu ve idam cezasına 
karşı oluşun açıklanması niteliğinde bulunduğu anlaşılmakta olup üstelik dayacırnn anarşik nitelikte gördüğü 
eylemlere karşı çıkan yazıları da aynı kitapta yer almış 'bulunmaktadır. 

Aynı kitabın 35 nci sayfasında yer alan yazısında; (Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan TİP'in uy
guladığı muhalefeti övmekte ve aydın haysiyeti, aydın kişiliği ve sosyalist partinin emirlerine itaat konusun
da, son derece dikkate değer olan ve kendisinin milli güvenlik açısından TRT'nin başında tutulmasının im
kânsızlığını ortaya koyan «Sosyalizmin temel kuralı, eğer devrim olacaksa devrimci partinin mutlaka olaca
ğı şeklindedir... Sosyalizmin mücadelesine girenlet partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabullenmek zorun
dadırlar. Bu zorunluk ister saçma, ister dogmatik ister yanlış olsun, ister aydın haysiyetiyle ve kişiliği ile bağ
daşmasın, sosyalizmin tecrübesi ve tarihi - belki de katlanılması çok güç olan - bu şartı, sosyalizmin başarısı 
için mutlak bir kural getirmektedir» görüşlerini ileri sürdüğü belirtilmektedir. 

Siyasi doktrinlerin niteliği, kuralları, amaçları ve bu amaçlara ulaşabilmek için kullandıkları araçları hak
kında gerek sosyal bilim kurumlarında okutulan ders kitaplarında ve gerekse bilim adamlarının yazdığı bilim
sel eserlerde yer alan bilimsel nitelikteki görüşlerin tekrarı niteliğindeki sözlerin bu siyasi doktrinleri övgü 
ve yergi olarak nitelemek mümkün olmadığı içindir ki davacının kitabında yer alan sosyalizmin bir tahlili 
olan ve sosyalist uygulamanın herkesçe bilinen, bilim kitaplarında yer alan bir özelliğini belirleyen ve objek
tif gözlemleri yansıtan bir yazının bir bölümünü ele alarak bunu belli bir siyasal doktrini benimsemiş bir par
tinin övgüsü olarak nitelemek mümkün bulunmadığı gibi, herkes tarafından bilinen bilimsel görüşlerin tekrar 
edilmesinin milli güvenlikle ilişkisini kurmak imkânı da yoktur. Kaldı ki; bir kaç cümlesi alınan yazının ta
mamı incelendiğinde objektif gözlemlere dayalı bilimsel değerlendirme yapılmış olduğu görülmektedir. Bir 
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yazının tümü yerine bir kısmının veya bir kaç cümlesinin ele alınarak o yazıda anlatılmak istenenin ne ol
duğunu belirlemeğe imkân oimadiğı gibi, bu şekildeki bir davranışla yazının anlamını tam tersine çevirmek 
bile mümkündür. Bu nedenledir ki bir yazının veya eserin tümünü ele almadan yapılacak bir değerlendir
menin sağlıklı ve doğru bir değerlendirme olduğunu kabul etmek olanaksızdır. 

Devlet Güvenlik kuvvetleri hakkında «Bu ülkenin namusu, malı ve canı bize emanettir. Biz, bu toplumun 
polisiyiz ve de yolumuza çıkan gençleri iyice benzetiriz. Sizin kolunuzdan tutup götüreceğimize, kafanızı kırıp 
sürükleriz, copla vuracağımıza göğsünüzü kurşunlarız. Sizin yurtlarınıza, ortaçağ taiancısı gibi gireriz. Dola
bınızı kırıp, kitabınızı yırtar, kızlara saldırırız. Sizi öylesine canınızdan bezdirttık, öylesine çıldırttık ki, elini
ze silahı almağa adeta biz mecbur ettik. Sonra da hakkınızdan geldik» diyen davacının bu görüşlerinin kamu 
düzeni ve milli güvenlik açısından TRT'nin başında tutulmasının ağır sakıncasını belgeleyecek nitelikte ol
duğu öne sürülmektedir. 

Yazının tümü ele alındığında; anarşik olayların karşısındaki üzüntünün belirtildiği ve bu olaylarla her ne 
şekilde olursa olsun ilgisi olabilecek bütün çevreleri eleştiren bir yazı niteliğinde olduğu anlaşılmakta ve 
polisin eleştirilen davranışının başlıca nedenleri arasında bazı gençlerin tahrik edici tutumu gösterilmektedir. 

Yazılarında 1 5 - 1 6 Haziran ayaklanmasına girişenleri öven ve Anayasa Mahkemesince kapatılan TİP'in 
«tahlillerinin ve tutumunun doğruluğunu hemen her olayda ispatladığını» iddia eden davacının, Türk Devle
tinin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu yolundaki Anayasa ilkesine ters düşen görüşleri de 
açıkça savunduğu ileri sürülmektedir. 15 - 16 Kaziran ayaklanmasından hangi olayın kastedildiği anlaşılama-
dığı gibi davalı idare savunmasında da gerekçede ileri sürülen bu hususa hiç değinilmemektedir. Bu nedenle 
davacının savunduğu «Türk Devletinin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu yolundaki Anayasa 
ilkesine ters düşen görüşlerin»' ne olduğu anlaşamadığı gibi, davalı idarenin bu konudaki iddiası da her
hangi bir kanıta dayalı olmayıp soyut bir iddia niteliği taşımaktadır. 

III - TRT'de; Türk örf ve adetlerine, milli geleneklerimize aykırı olarak yakın aile fertleri arasında ahlak 
dışı ilişkiyi işleyen ve vatandaşı rahatsız eden, gençleri hayasızlığa, içkiye ve ahlak dışı davranışlara teşvik 
eden programlar yayınlandığı ileri sürülmektedir. 

Pek çoğu, televizyon programları alanında ileri teknolojiye sahip uygar ülkelerden getirtildiği anlaşdan 
söz konusu programlarla ilgili yazılı belgelerin incelenmesi sonucu bu şekilde bir kanaate yarılamadığı gi
bi; yakın aile fertleri arasında ahlak dışı ilişkiyi işleyen ve yurttaşlarımızı rencide eden program olarak gös
terilen «Aşk-ı Memnu» Türk Klasikleri arasında yer almış bir eser olup bu şekilde değerlendirilmesi imkânı 
bulunmamakta, Türk örf ve adetlerine ve ahlâkına aylan olarak nitelenen «Aşk Hikâyesi» adlı dizi progra
mın kısa bir süre sonra yayından kaldırılarak programla ilgili bölüm yöneticisinin hemen değiştirilmiş olması 
da yayınlanan programların seçiminde titizlikle hareket edilmiş olduğunun somut bir kanıtı olmaktadır. 

IV - TRT Kurumunun yönetiminde karar organı olan Yönetim Kurulunca usulüne uygun olarak alınmış 
kararlar TRT Yasasına göre hukuken geçerli ve Genel Müdür tarafından uyulup uygulanması gerekli olup 
Yönetim Kurulu Üyesi bulunan kişilerin karar halini almamış görüşlerinin karar gibi Genel Müdür tarafın
dan uyulması veya uygulamaya konulması söz konusu olamaz. 

Gerekçede; Yönetim Kurulu üyelerinin bir çok toplantıda; aşırı sol propagandadan örnekler vererek Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uygulamalarını yerici ve 
Silahlı Kuvvetleri rencide edici yayınlar yapıldığmı belirttikleri, komünist kişilerden «kahraman devrimci ka
dın» diye bahsedildiğini belgeledikleri ileri sürülmekte ise de; bu hususlardan aşın sol propaganda yapıldığı
na dair örnekler çeşitli düşünce ve görüşe sahip kişilerden oluşan Yönetim Kurulunda bir veya iki üyenin kc 
nuşmalannda değindikleri olaylardan ibaret olup bunların aşîrı sol propaganda olduğu yolunda Yönetim Ku-
ruîunca alınmış bir karar yoktur. 

Silahlı Kuvvetlerin uygulamalarını yerici ve Silahlı Kuvvetleri rencide edici yayın olarak nitelenen olayda 
ise; 1 1 . 3 . 1975 günü saat 23'de radyoda yayınlanan, birtakım kuruluşların bildirisi ile ilgili olup Yönetim 
Kurulunca bu habere yayında yer verilmiş olması uygun görülmediğinden bu yayınla ilgili personel hakkın
da Genel Müdür tarafından soruşturma açtırılmış ve sorumlularının cezalandırılmış olması, bu konuda gö
revini yaptığını kanıtlamaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 818) 



— 39 — 

Demokratik bir Avrupa ülkesinin televizyonunca yapılmış olup TRT'de yayınlanan «20 nci Yüzyıl Dos
yası»; adlı filmde yer alan ve tarihi belgelere dayandığı anlaşılan metnin tamamı yerine bazı ibareleri ele alı
narak komünist militan hakkında «kahraman», denildiğini kabule imkân olmadığı gibi aslına sadık kalınarak 
yayınlanan bu program nedeniyle davacıya gerekçede sözü edilen sorumluluğun yüklenmesi de mümkün de
ğildir. 

V -- Davacının Genel Müdürlük yaptığı dönemde TRT'de hizmete alman bir çok personel hakkında gü
venlik soruşturması yapılmamış, güvenlik soruşturması menfi gelen bazı kimselerin de bu hükme rağmen 
devletin güvenliği ile yakından ilgili yayınların hazırlanmasında ve takdiminde görevlendirilmiş, yayın planla
masının bu kişilerin eline bırakılmış olması görevden alma işleminin diğer dayanağı olarak gösterilmekte
dir. 

TRT Koruyucu Özel Talimatının 115 nci maddesine göre; devletin güvenliği ile yakından ilgili bulunan 
yayının hazırlanmasında ve takdiminde görevli olan TRT mensupları hakkında güvenlik soruşturması yapıla
cak olup bu sınırlamanın dışında kalan personel hakkında böyle bir soruşturmaya gerek yoktur. 

Dosyada bulunan belgelere göre; davacının Genel Müdürlüğü sırasında; Devletin güvenliği ile yakından il
gili bulunan yayının hazırlanmasında ve takdiminde görev yapacak personel hakkında güvenlik soruşturması 
yapılmadan veya güvenlik soruşturması menfi geldiği halde herhangi bir personelin atandığı saptanamamış, 
davalı idare bu hususu kanıtlayacak bir atama belgesi gösterememiş olup aksine güvenlik soruşturması menfi 
gelen personelden ikisinin güvenlik soruşturmasını gerektirmeyen görevlere atandığı, diğerlerinin ise Kurumla 
ilişkilerinin kesilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre; davacının görev yaptığı dönemde hakkında güvenlik soruşturması yapılmayan veya güven
lik soruşturması menfi geldiği halde Devletin güvenliği ile yakından ilgili bulunan yayının hazırlanmasında 
ve takdiminde görevlendirilen personel bulunduğu yolundaki iddia soyut olmak niteliğinde kalmaktadır. 

Davalı idarenin ikinci cevabında öne sürdüğü; «TRT'de görevli bütün personel hakkında güvenlik soruştur
ması yapılması gerektiği;» yolundaki görüşe, yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri karşısın
da katılmak mümkün değildir. 

VI - Genel Müdürün; bir dergi hakkında Sıkıyönetim ve mahkemelerin yaptığı kanuni işlemleri kınayan 
bir bildiriyi açık kimlikleriyle imzalayan bazı yayın personelini koruduğu, haklarında herhangi bir işlem yap
madığı öne sürülmektedir. 

Memurların görevleri başında bulunmadıkları sırada ve görevleri ile ilgisi olmayan davranışları sebebiyle 
haklarında disiplin kovuşturması yapılması söz konusu olmadığı gibi bu davranışların kanuna aykırı ve suç teş
kil eden bir fiil veya davranışının bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Hele Sıkıyönetim İdaresinin yü
rürlükte bulunduğu bir sırada yayınlandığı belirtilen bildiriyi imzaladıkları ifade olunan personel hakkında yet
kili makamlarca yapılmış bir kovuşturma ve yetkili yargı organlarınca kesin olarak verilmiş birk ararın bulun
maması karşısında bu personelin fiilinin kanuna aykırılığından söz edilemeyeceği gibi görevi ile ilgisi olmayan 
bu fiil nedeniyle hakkında disiplin kovuşturması yapılmaması da bu personeli korumak olarak nitelendiri
lemez. 

Bu durumda; davacının ilgili personel hakkında herhangi bir işlem yapmamış olmasını görevden alınmasına 
ilişkin kararın dayanağı olabileceğini kabul etmek mümkün değildir. 

VII - Davacının, TRT'nin yayınlarını kendi felsefesi yönüne sokmak ve Radyo ile Televizyonu, Anayasanın 
26 nci maddesindeki esaslara göre «Kamuoyunun serbestçe oluşumuna yardım edecek» bir organ olmaktan çı
kartıp «Kamuoyunu kendi felsefesi istikametinde oluşturan» bir organ durumuna sokmak için Kurumun yıl
lık program planlamasının ilke ve esaslarım değiştirdiği, 1974 yılı planmasında bu ilke ve esasların pek çoğu
nu çıkarmış, 1975 program planlamasında ise bunların tamamını terketmiş olduğu iddia edilmektedir. 

Dava dosyası ekleri arasında bulunan 1973 ve 1974 yılları Genel Program planlamasına ait kitapların kar
şılaştırılmasında her iki yılda da aynı ilkelere yer verilmiş olduğu, ancak sayfa sayısı birbirine eşit olmayan 
iki kitapta bu ilkelerin ayrı ayrı sayfalarda bulunduğu anlaşılmaktadır. 1975 yayın programının «İlkelerle Yö
netim» planlaması anlayışıyla hazırlandığı ve Anayasa ve TRT Yasasında yer alan ilkelerin programda tek-. 
rarlanmadığı anlaşılmıştır. 
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Diğer taraftan; yayın ilke ve esaslarının program planlarına yazılmış olması, yayınlarda bu esaslara mutlak 
uyulduğu anlamına gelmeyeceği gibi yazılmamış olması da Anayasa ve TRT Kanununda ysr alan bu ilkelere 
uyutmayacağı sonucunu doğurmaz. 

Öte yandan; yıllık yayın programında yer alsın ya da almasın Anayasa ve TRT Yasasında yer almış olan 
bu ilke ve esaslara uyulması gereği açık olup bunlara aykırı yayınlar varsa bunların saptanması ve yazılı veya 
sözlü beglelerinin ibrazı gereklidir. Aksi halde; bu konudaki iddia soyut cima niteliği taşıyacaktır. 

Gerekçenin 2 7 - 3 1 nci paragraflarında ise; TRT'de yayınlanan tek yönlü ve kitleleri tamik edici ve gerçek
leri tahrif edici bazı yayın ve programların kamu düzenini sarsıcı ve milli güvenliği bozucu niteliğine işaret edi
lerek bu konuda baz? somut örnekler üzerinde durulmaktadır. 

Dosyaya ekli belgelerden bu yayınların bu nitelikte oldukları şeklinde bir yargıya varmak mümkün olma
dığı gibi esasen yıllık program planlaması ve yayınlarla ilgüi hususların doğrudan doğruya TRT Yasasının 
değişik 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasıyla ilgili bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Sözü edilen fıkra hükmünde açıkça belirtildiği üzere; TRT'nin, Anayasanın ve kendi Kanununun öngör
düğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Müdürün görevi ile ilgili ola
rak ağır bir hizmet kusuru işlediği hallerde; Başbakan veya TBMM'de grupu bulunan siyasi partilerden biri
nin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu Kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, Genel 
Müdürün, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile görevinden alınacağı, öngörülmüştür. Maddenin 4 ncü fıkrasıyla 
belli bazı durumlara ilişkin olmak üzere bir görevden alma usulü getirilmiş olması, yasa koyucunun anılan 
maddenin 3 ncü fıkrasında yer alan kamu düzeni ve milli güvenlik kurumlarına çok daha özel bir anlam ver
miş olduğunu göstermektedir. 

Bu bakımdan; gerekçede değinilen yayın ve programlar nedeniyle davacı hakkında 359 sayılı Yasanın deği
şik 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında öngörülen görevden alma yoluna gidilmesi mümkün iken, bu yola gidil
memiş olması karşısında gerekçe bu yönden de hukuki dayanaktan yoksun bulunmaktadır. 

Davalı Başbakanlık savunmasında; davacının, TRT Genel Müdürlüğüne atanmasına olanak sağlayan 11 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin 
g bendi hükmünün ortadan kaldırılmasına ilişkin 1896 ve 1897 sayılı kanunların varlığı karşısında adıgeçenin 
TRT Genel Müdürü olma niteliğinin kalmadığı ileri sü-üimekte ise de; yürürlükteki hukuk kurallarına dayanı
larak usulüne uygun olarak yapılan idari işlemler sonucu iigiiiier hakkında doğan hakların korunması müktesep 
hak ilkesinin bir gereği olup salt dayandığı hukuk kurallarının somadan ortadan kalkmış olması nedeniyle kaza
nılmış bir hakkın geri alınması halinde bu ilkenin zedeleneceği açıkça ortadadır. 

Bu yoldaki uygulamaların bir şart - tasarruf niteliği taşr/an memur hukukuyla ilgili atama işlemlerinde do
ğuracağı olumsuz sonuçlan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaştırmak mümkün değildir. 

Kaldı ki; konuyla ilgili kanun hükümlerinin incelenmesi de TRT Genel Müdürlüğünün istisnai memuriyet 
niteliğini korumakta olduğunu ortaya koymaktadır. 

359 sayılı TRT Kurumu Kanununun 1568 sayılı Yasa ile değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; Kurum 
personelinin bu kanunla özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında, İktisadi Devlet Teşekkülleri personeline 
uygulanan genel hükümlere tabi olacağı belirtilmektedir. 

657 sayılı Kanuna 1327 sayıl: Kanunla eklenen 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 10 ncu maddesinin f bendiyle de yukarıda yazılı madde hükmü saklı tutulmaktadır. 

Diğer taraftan; 657 sayılı Kanuna 1327 saydı Kanunla eklenen 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değ'şik ek geçici 9 ncu maddenin sen fıkrası hükmü karşısında İktisadi Devlet Teşekkülleri personeline uygula
nan 3659 sayılı Kanunun konuyla ilgili hükümleri yürürlükten kalkmış olmasına göre, konuya 657' sayılı Kanu». 
na 1327 sayılı Kanunla eklenen 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Kanunla değişik ek ge
çici 9 ncu maddenin uygulanması zorunluluğu doğmaktadır. 

Sözü edilen maddenin son fıkrasında; madde kapsamına giren kurumların Genel Müdürleriyle Genel Müdür 
yardımcıları hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurluklarla ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağ
lanmıştır. 
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Bu duruma göre; TRT Genel Müdürlüğü için, bir yandan 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasayla değişik il
gili hükümleri, diğer yandan 657 sayılı Kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Kaldı ki; davacının işgal etmekte olduğu kadroyu istisnai memurluk haline getiren 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin ret ve iptaline dair 1896 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesinin 14 . 10 . 1975 gün ve E.975/ 
145, K. 1975/198 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup bu konudaki savunmanın hukuki dayanağı da kalmamış 
bulunmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; davacının görevinden alınmasına ilişkin işlemde yasalara uyarlık görülmediğinden da
va konusu 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 ve aynı günlü 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarının iptali gerektiği 
düşünülmektedir. 

Ksnunsözcüsü Erman Bayraktar'ın Düşüncesi : Davacının TRT Genel Müdürlüğünden alınmasına daıir 
30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yerine bir başkasının atanmasına dair ayım gün 
ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kur'iüu Kararı davanın (konuöunu teşkil etmektedir. 

359 sayılı Türkiye Radyo ve Tefe vizyon Kanununun 1568 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maiaMesinin 
üçüncü fıkrasında, ımiiılilıi güvenliğin, kamu düzenimin veya devletin di'ş güvenliğinin gerekli kıldığı veya dev
let rnsmunı olmıa niteliğini yitirdiği haillerde genel müdür, gerekçesi açıkça göstarillerdk Bakanüar Kurulu Ka-
rannarnes'iıylte görevinden alınacağı hülkme bağlannıışi-iır. Bakanlar Kurulu Kararımın gerekçesinde davacının 
görevinden alıınımaisına ıseıbcp olarak zikredilen hususlar sözü geçen kanun hükmü açısından incelendiğinde; 

a) «12 Mıaınt» aıdüı kiltaıbmıdıa yer alan bazı görüşlerinin kamu düzeni ve mCMi güvenlik bakımindan dava
cının TRT'nı'iın başında ıtuttuiııasîinm ağır sakine asım belgelediği ifade edilmektedir. 

AnayasaÜ bir hak nıiıtcliiği taşıyan fikir ve düşünce özgürlüğünün sözlü veya yazılı olarak kunanılimaisın-
da Anayasa ve kanurtlana aykırılık teşkil eden hallerin deneüiımii yeitkiısi yine anayasal bir kuruluş olan bağnmı-
sız yargı organlarına veriîrnıiştir. Buna göre görevli yargı organınca usulüne uygun şekliılidie s'evkedlilmiiş bir hü
küm mavcutt oîmadıkça kaınuncn bir fikir suçundan bahsediieımieyeceği tabiidir. 

Davacının genel müdürlük görevine utanmasından önceki dönemlerde yayınlandığı anlaşılan sözü geçen 
kitapta yer alan yazılar dolayısıyla hakkında yapılmış herhangi bir kovuşturma veya bu sebeple açdanak 
hükme bağlanmış bir davanın mevcut olmaması karşısında bu konuda ilHe-rü 'sürülen gerekçeyi kamu düze
ni ve mili güvenlik açısından ağır bir sakınca olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

b) Bazı yayın ve programlarda, Türk örf ve adetlerine, milli geleneklere aykırı şekilde ahlak dnşı ilüşlki-
Lerin işlendiği, yurttaşların rencide edıildliği, gençlerin hayasızlığa içkiye ve ahlak dışı davranışlara teşvik ıed!il-
miş o&duğu karara dayanak olarak gösterilmektedir. 

Bir çoğu, televizyon programları alanımda ileri teknolojiye 'sahip uygar ülkelerden ithal edildiği anlaşıllan 
söz konusu programlarla ilgili yazılı metin ve belgelilerin incelenmesi sonucu bu sakilde bir kanaatte vanıîa-
maıdığı gibi, tenkit konuları arasımda olan «Aşk Hikâyesi» adlı filmin tosa bir süre sonra yayından kandırı
larak programla lilgili bölüm yöneticisinin değişîiriimiş oüması da yayma konulan programların .seçiminde ti
tizlikle harekat edilmiş olduğunun somut bir örneğini teşkil etmektedir. 

c) TRT'nin karar organı olan Yönetim Kurulunun usulüne uygun şekil ve surette aldığı kararların hu
kuken geçerli Olabileceği TRT Kanunu hükürnlerdninbir gereğidir. 

Ofcyda, icraatı yönündien davacıyı itham eder nitelikte usulüne uygun olarak atamış bir Yönetim Kuru
lu kanarının mevcut olimiaması karşısında, bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından izhar edildiği ifada olu
nan görüş ve kanaatlerin hukuken geçerli sayılamayacağı tabiidir. 

Diğer taraftan, yönetim kurulu üyeleri tarafından haber bülteninde yer alması tasvip edilmieyen 11 Mart 
1975 günlü yayınla iıligili konunun genel müdür tarafından Teftiş Kuruluna havale edilmiş olması, kendisinin 
bu huaudta uhdesine düşen vecibeyi yerine getirdiğini göstermekte olduğu gibi, «20 nci Yüzyıl Dosyası» adili 
yabancı kaynaklı filmde yeralan ve tarihi belgelere dayanidiğı anlaşılan ibareler dolayısıyla da kendliısine 'so
rumluluk izafesi mümkün görülememektedir. 

d) Davacının genel müdürlük yaptığı dönemde hizmete alman bir çok personel hakkımda güvenlik <$a-
PüEşitiBrîri'aısı yapıilmıamış olması, ayrıca güvenlik soruşturması menfi gelen bazı kimiseılbrikı de devletin güven
liği ile yakından iıîıgilli yayımların hazırlanmasında görevlendirilmiş olması görevden alma işlcmiinin bir diğer 
sebebini teşkil 'eıttmekte ve bu konuda bazı somut örnekler verilmektedir.: 
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TRT Kurumunda-1 güvenlik soruşturmasını gerek üren kadı oların yanısıra böyle bir soruşturmayı gerefc-
tmmeyein kadroların mevcudiyeti bu gibi kadırolıara güvenlik soruşturması yapılmaksızın eleman alınabilece
ğini göctermektedir. Nitekim güvenlik kovuşturmıası menfi geiaüği halde genel müdür tarafımdan göreve alın
dığı iiıdidlia olunan şahiisiardan ikisinin güvenlik somşt armasını gerektirmeyen kadrolara atandığı anlaşılmak
tadır. 

Diğer taraf tan, TRT tarafından açılan «Muhabirlik» sınavını kazanmaları üzerine altı aylık sözleşme 
kadrolarına ahnan dört şahsın bu devrenin biitirminde başardı durumlarına rağrnen olumsuz nitelik 'taşıyan 
Soruşturma raporları uyarınca TRT ile ilişk ilerinin kesilmiş olması keyfiyeti, güvenlik kovuşturması sonuç
larınım dikkate alındığını ortaya koyması bakımından davalının bu konuda ileri sürdüğü iddiaları dayanak
tan yoksun kalmaktadır. 

e) Bir dergi hakkında sıkıyönetim mahkemelerinin yaptığı kanuni işlamileri kınar/an bir bildiriyi açıik 
kıikriîliklerayle imzaliarnialk (suretiyle kanuna aykırı fiil işledikleri ifade olunan bazı yayın personeli hakkımda 
herhangi bir işlem yapılmamış olması, gerekçenin d'ğ:r bir bölümünü meydana getirımektedur. 

Kişilerin kanuna aykırı fiil ve davranışlarımın denetimi yetkisi Anayasal bir kuruluş olan bağımsız yargı 
organlarına verilmiştir. Bunun tabii bir sonucu, ortada görevli yargı organınca usulüne uygun surette ve
rilmiş yargısal bir karar mevcut oltaraıdıkça kişilerin kanuna aykırı fiil ve davramşiarınıın söz konusu edüemıe-
yeceğildik. 

Sıkıyönetim rejiminin yürürlükte olduğu dönemde yayınlandığı belirtilen bildiriyi imzala d.klan ifade 
olunan personel hakkınlda yetkili makamlarca yapılmış bir kovuşturma veya bu konuda açdmrş bir dava so
numda mahlkemıece verilmiş bir kararın msvcut oıinıaımsı karşısında bu şahısların davranışlarına kanuna 
aykırılık izafesinin mümkün olamayacağı ortadadır. 

Hal böyle olunca davacımın ilgili personel hakkında herhangi bir işlem yapmamış olması keyfiyetini gö
revden almaya ilişkin kararın hukuki dayanağı olarak kabule imkân yoktur. 

f) Gerek cenin 17 nci paragrafında, davacının kurumun yıllık program planlamasının illice ve esaslarını 
değişitkımıefc suretiyle TRT'yi kendi feisefesini oluşturan bir organ haline gelirdiği zikredilnıtkıte, 27 nci ve 
sonraki paragraflarımda iıse, TRT'die yayınlanan 'tek yönlü ve kitleleri tahrik edici bazı yayın ve programların 
kamu düzenini sarsıcı ve milli güvenliği bozucu niteliğ2 işaret edilmek suretiyle bu konuda bazı somut öı 
nekler üzerinde durulmaktadır. 

Gerek kurumun yılkk program planlamaları, gerekse karmu düzenini sarsıcı ve mıiill güvenliği bozucu nite
likte olduğu ileri sürülen yayın programlarla ilgili belgelerin incelenmesi sonucu bu şekilde bir yargıya var
mak mümkün olamadığı gibi, esasen tenkit konusu yapılan hususların doğrudan doğruya TRT Kanununun 
yukarıda bahsi geçen değişik 9 ncu maddecinin dördüncü fıkrasıyla ilgili bulunduğu görülmektedir. 

Anılan fıkra hükmümde açıkça belirtildiği üzere, TRT'nin Anayasanın ve bu kanunun öngördüğü esas
lara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık ilkesinden uzak lastiği veya genel müdürün görevi ille ilgili olarak ağır 
fair hizmet kusuru işlediği hallerdeki denet'm mekanizmasının, Başbakan veya TBMM'de grupu bulunan si
yasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim Kurulana başvurması ve bu kurulun olumlu gömüşünü bı'lıdri-
mesi üzerime gemel müdürün Bakanlar Kurulu karan ite görevinden alınması şeklinde cereyan edeceği ön
görülmüştür. Maddenin dördüncü fıkrasıyla belirgin bazı durumalra münhasır olmak üzere değişik bir dene
tim mekanizması getirilmiş olması, kanun koyucunun üçüncü fıkrada yer alan kamu düzeni ve mullıi güven
lik kavramlarına çok daha özel bir anlam izafe ettiğini göstermektedir. 

Bu bakımdan tenkit konusu yapılan yayın ve programlar dolayısıyla davacı hakkında sözü geçen dördün
cü fıkra hükmünde öngörülen denetim mekan'zmasınm çalıştır iknası mümkün iken. bu yol'a gidilmemiş ol
ması madeniyle gerekçe bu yönü itibarıyla hukuki dayanaktan yoksun kalmaktadır. 

Davacının TRT Genel Müdürlüğüne "atanmasına oiansJk sağlayan 11 'sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name ile, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek geçici 10 ncu maddesin'n (g) bendi hükmünün orta
dan kaldırılmasına ilişkin 1896 ve 1897 sayılı kanunların mevcudiyeti karşısında kendilinin TRT Genel Mü
dürü 'olma niteliğinin kalmadığı yolundaki savunmaya gelince; 
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Yürürlükteki hukuk kuralarına dayanılarak usulüne uygun şekilde tesis olunan idari işlemler sonucu il
gililer hakkmdia doğmuş bulunan haklanın Ikoranmıası müktesep hak ilkesinin bir gereğidir. 

Salt dayanağı hukuk kuralının sonradan ortadan kalkmış bulunması sdbeblyle kazanılmış bir hakikim geri 
almmıaisı hallerinde bu ilkenin zedeleneceği ortadadır. 

Bu yolldalki uygulamalarım bir şart tasarruf niteliği taşıyan memur hukukuyla ilgili tayin liışılemûsrinldie do
ğuracağı olümısuz sonuçları hukuk devleti ilkesiyle de bağdaştırmak mümkün değildir. 

Diğer taraftan, kornoyla ilgili mevzuat hükümlerin in incelenmesi de, TRT Genel Müdüıiüğünıün istisnai 
mernuriıyeit niteliğini muhafaza etmekte olduğunu ortaya koymaktadır, 

Şöy:iJkJL; 
359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununum 1568 sayılı Kanunla değişik 47 nci malddesinin ikindi 

fibrasında, kurum personelimin. bu kamunla özel hükümlerle düzenlenen hükümler dışında, tktsadli Devlet 
Tevekkülleri personelime uygulanan geneli hükümlere tabi olacağı zikrediiHm&ştir. 657 sayılı Devlet Memıurla-
n Kanununun ek geçicıi 10 ncu maddlasiınlJn (f) 'bendiyle de, sözü geçen hükmün saklı tutulduğu görünmekte
dir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet M'amnırliarı Kanununa 1327 sayılı Kamunla eklenen değişik ek geçici 9 ncu ıraaid-
da karcısında İktisadi Devljt Teşekkülleri personelime uygulanan 3659 sayılı Kanunun konuyla ilgili hüküm
leri yürürlükten kalkmış 'bulunmasına göre, konuya 657 sayılı Kanunun değişlik ek geçici 9 ncu maddesinin 
uygulanmıa'sı zorunluluğu doğmaktadır. 

Anılan maddenin son fıkrasında, madde kapsamına giren kururnfarm genel müdürlariyel, ganel müdür 
muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun isıtisnai memurlarla 'ilgili hüümlıerinlin uygulanacağı hülkme bağ
lanmıştır. 

Şu halle göre, TRT Genel Müdürlüğü içtin, bir taraftan 359 sayılı Türküye Radyo ve Televizyon Kanu
nunun 1568 sayılı Kanunla değiışifc ilgili hükümieri, diğer taraftan, Devlet Memurları Kanununun iısıtlisnai 
memurluklarla ilgili hükümlerinde öngörülen niteliklerin aranması gerakecektLır. 

Görüldüğü giıbi, mevzuat hüküm'leri açısından yapılan bu yorum da 1896 ve 1897 sayılı kanunlara rağ
men davacının TRT Genel Müdürlüğü statüsünü muhafaza etmekte olduğu sonucunu doğurmakta, ayrıca 
Anayasa Maihkemesıilnoe verilen 14 . 10 . 1975 gün veE.1975/145, K.1975/198 sayılı kararîla konuyla ilgili 1896 
sayılı Kanunun iptal edilmiş bulunması keyfiyeti bu yoldaki savunmayı esasen hukuken geçersiz kılmak
tadır. 

Açıklanan 'sebepler karşıısında, davacı hakkında teajs olunan görevden 'alma işlamıinde mevzuat hüküimte-
rine uyarlık görünmediğimden dava konusu 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 ve 7/9893 sayılü Bakamlar Kurulu fca-
rarlarımıın iptai. gerektiği düşünülmektedir. 

Türk Milleti Adına 

Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca davamın duruşma yapıldıktan 'sonra karara bağlanma
sı yolundaki öneri oyçokluğu ile reddedilerek dosya esastan inceDendii ve gereği düşünüldü: 

359 sayılı Türkiye Radyo - TeÜevizyon Kurumu Kanununun 1568 sayılı Kamumla değişik 9 ncu maıddasi-
niin 3 ncü fıkrasında; «MM güvenliğin, kamu düzenimin veya devletin dış güvenliğinin geneklli kıldığı veya 
Devlet rniamuru olma niıtalüğimi yiîtiıidiği hallerde, Genel Müdür, gerakçasi açıkça gösterilerek, Bakanlar Ku
rulu Kararnamıasiyle görevinden aüımr.», aynı maddenin 4 ncü fıkrasında da; «TRT'nıin, Anayasamın ve bu 
kanunum öngördüğü esaslara aykırı yayım yaptığı ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı vaya Gfönei Müdürün 
görevi Jule ilgiöii olarak ağır bir hizmet kusuru işladiğü halterde de, Başbakanın veya TBMM'de grupu bulu
nan sır/asi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluma başvurması ve bu kurulun oOumlü görüşü
nü bildirmesi üzerime, Genel Müdür, Bakamlar Kurulu Kararnamesi ile görevinden aüınır», hükmü yer al
mıştır. 

Davacımın, söz konusu maddenin 3 ncü Malasına göre görevimden alınmasamıa ilişkim dava kornosu karar
namemin gerekçeısinde aynen; 
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«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, insan halklarına dayanan, milli, demokratik, laıik ve sosyal hu
kuk defletti olan Cumhuriyetimizin, hizmet tekeline sahip müh' yayın organıdır. 

Radyo ve Televizyon, bu hüviyeti ille, Anayasalda ve kuruluş Kanununda öngörülen esaslara saıdıık kala
rak çalışmak ve milli bir yayın organı olduğunu gezden uzak tutmamak durumundadır. 

Anayasa, kurumun uyması gereklıi temel ilkeleri 12i nci rnaıddıenin 3 ncü fıkraısınıdıa şeyle bellritmiştir. 
«Ha'ber ve programların Sieçiloi'esind'e, işlenmesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğilime yardımcılık gö-

. revinin yerine getkilmiesıinde, Devletin üllkesi ve milleti ilâ bütünlüğünün, insan haklarına dayanan mi'llıi, efe-
mokratik, laik ve sosyal Cumhuriyetin, milli güvenliğin ve genel ahlakın gereklerine uyulması, haberlerin 
doğruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi yotfci, görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.» 

Anayasa yapıcısı ve kanun koyucu, TRTnin uymakla yükümlü olduğu bu esasları tespit ettikten sonra, 
bunlara uyulmasının deneıtimini, değişik organSara görev olarak vermiştir. 359 sayılı Kanunun değişik 9 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrası, kurumun anasorumluluğunu Geımel Müdüre yoklarken, aynı maddenin 3 ncü fıkra
sı, «Milüıi güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin dış güvcni'ğin'n gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kuru
luna Genel Müdürü -görevden alma» yetkisini vermiştir. 

Gtayandan 359 sayılı Kanunun değişik 9 ncu maddisinin 5 nci fıkrasında Genel Müdür olabilecek kim
selerin nitelikleaıi belirlerinken, başlıca niteliklerden biri olarak, «Bu görevi yerine getirebilecek ehliyet, bilgi 
ve tecrübe sahM oimak» niteliği aranmıştır. 

Anayasanın 121 nci maddeci ve buna dayanılarak çıkarılan 359 sayılı Kanun, Genel Müdürün seçimi ve 
nitelikleri konusunda bu derece hassas esaslar getirirken, kurum yönetimin; belirli siyasi veya ideolojik bir 
görüşe teslim etrnıemek amacını gütmüştür. 

15 . 2 . 1974'de TRT Yönetimi kendisine teslim edilen ismail Cem İpekçi, Kurum Yönetimine gelinde 
ye kadar bir gün bile 'Devlet hizmetinde bulunmamış ve «ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi oinıak» bakımın
dan kanunun aradığı nitelikleri iktisabetrnerniştir. İsmail Cem İpekçi kanunun aradığı niteliklerle sahip bulun
madığı gibi, milli güvenlik açısından TRTnin başmda tutulmasını sakıncalı -kılan nitelikler taşımaktadır. 

İsmail Cem İpekçi, Türk Ceza Kanununun 146 nci maddesine göre yargılanıp mahkûm edilen ve cezala
rı Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanıp infaz olunan M-arksçı - Leninci anarşi eylemierinlın militan
larına sevgi ve övgü ifade eden ve bu militanları kahraman gibi gösterip, davranışlarını «Çağımıza yakışan 
vakur davranışlar» olarak niteleyen yazılar yazmıştır. (Örnek: 12 Mart adlı kitabın 288 - 29Q sayfaları ve 
288 nci sayfadaki dip notu) 

ismail Cem İpekçi aynı kitabın 35 nci sayfasında yer ak.n «TİP'iın On Yılı» başlıklı yazısında, Anayaısa 
Mahkemesi kararıyla kapatılan 1 İP'in uyguladığı mulıaiefeti övmekte ve aydın hayeiyeti, ayam kişiliği ve sos
yalist partinin emirlerine itaat konusunda, son derece dikkate değer olan vs -kendisinin. milli güvenlik açısın 
dan TRTnin başında tutulmasının imkânsızlığını ortaya koyan şu görüşleri ileri sürmüştür" 

«Söayahzıriin temel kuralı, eğer devrim olacaksa devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindiedıir... Sosya
lizmin mücadelesine girenler partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabullenmek zorundadırlar. Bu zoruniuk 
ister saçma, ister dogmatik, ister yanlış olsun, ister aydın haysiyetiyle ve kişiliği ile bağdaşmasın, sosyalizmin 
tecrübesi ve tarihi - belki dle katlanılması çok güç olan - bu şartın, sosyalizmin başarısı için mutlak bir ku
ral olarak getirmektedir.» 

İsmail Cem ipekçi'nin, aynı kitabın 18 nci sayfasında Devlet Güvenlik Kuvvetleri hakkında ileri sür
düğü şu görüşler de, kendisinin kamu düzeni ve milli güvenlik açısından TRTnin başında tutulmasının ağır 
Sakıncasını belgeleyecek niteliktedir» 

Bu ülkenin namusu, malı ve canı bize emanettir. Biz, bu toplumun polisiyiz ve de yolumuza çıkan genç
leri iyice benzetiriz. 

Sizin kolunuzdan tutup götüreceğimize kafanızı kırıp sürükleriz, copla vur adağımıza göğsünüzü kurşun
larız. Sizin yurtlarınıza, ortaçağ taianersı gibi gireriz. Dolabınızı kırıp, kitabînizi yırtar, kızlara saldırırız. 
Sizi öylesine canınızdan bezdlrttik, öylesine çıldırttık ki, elinize silâhı almaya âdeta biz mieebur ettik. Son
ra dla hakkınızdan geddik.»! 
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Marksçı - Leninci ihjtilâl örgütü mensuplarını öven ve silahlı anarşi eylemlerine katılanları mazur gös
terip Türk Devletinin meşru güvenlik kuvvetlerini ve 'kamu düzenini savunmakla görevli devlet memurları
nı, ırz düşmanı ve katil gi'bi göstermeye çalışan bir zihniyetin sahibi ol'an kimse TRT Gcniel Müdürü olarak 
görevde kalırca, Devlet Radyo ve Televizyonunun, sayısız örneklerle görüldüğü gibi milli güvenlik ve kamu 
düzeni aç ıs in! i an çok sakıncalı bir duruma sürüklenmesi önlenemez. 

Yazılavmca 1 5 - 1 6 Haziran ayaklanmasına girişenlıeri öven ve Anayasa Mahkemesince- kapatılan TİPÜn 
«tahlililerinin ve .tutumunun doğruluğunu hemen her olayda ispatl'adığını» iddia eden İsmail- Cem İpekçi, 
Tür'k Devletinin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu yolundaki Anayasa ilkesin© ters düşen 
görüşleri de açıkça sıavunmuçltur. 

Anayasanın temel ilkelerinden olan millet bütünlüğü anlayışına zıt görüşlerin savunucusu bor kişinin 
TRT'nhı başında balunmeısındaki sakıncalar meydan clıı dır. 

İsmail Cem İpekçi, TRT Ranunu gereğince aynı zamanda Yönetim RuruîU Başkanı bulunduğu kurumun 
yayınlarını kendi felsefesi yönüne sokmak ve radyo ile televizyonu, Anayasanın 26 ncı maddesindeki esaslara 
göre «Kamuoyunun serbestçe oluşumuna yardım edecek» bir organ olmaktan çıkartıp «Kamuoyunu kıendi 
felbefasi istikâmetinde oluşturan» bir organ durumuna sokmuştur. Bunun için, kurumun yıllık program plan
lamasının ilke ve esaslarını da değiştirmiş, 1974 yılı plan lamasında, yulardır uygulanan ve kaynağını Anayasa 
ile 359 sûyılı Kanundan alan esaslardan pek çoğunu çıkartmış; 1975 program planlamasında ise bunların 
tamamını te-rketoiştir. 

TRT'dte, Türk örf ve adetlerine ve ahlâkıma aykırı olarak, bir annenin üniversite çağındaki bakire kızana 
gençiiık bunalımından ancak gayrimeşru münasebetle kurtulabileceğini telkin eden programlılar yayınlanmış
tır. 

Milli geleneklerimize aykırı şekilde yakın aile fertleri arasımda ahlâk dışı ilişkiyi işleyen ve yurttaşları
mızı rencide eden programlar yayınlanmıştır. 

Okul öğrencüemıe hitabeden programlarda, gençler hayasızlığa, içkiye ve 'ahlâk dışı davranışlara teşvik 
edilmiştir. 

TRT Yönetim Kurulu tutanaklarının incelanmecind n de görüleceği üzere, Yönetim Kurulu üyeleri bir 
çoik toplantıda, aşırı sol propagandasından örnekler vermişler, çocuk programlarında bi'Iıe bu felsefenin taze 
beyinlere yerleştirilmesine çalışıldığını belgelemişlerdir. 

Yine Yön;-.atim Kurulu üyelerinden bir çoğu, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uygulamalarını yerici ve silâhlı kuvveleri rencide edici yayımlar yapıldığını belkt-
mıişlierdlr. Aynı üyebr komü-niet kuvvet ve kişilerin kahraman ofefak gösterildiğinden şikâyet etmişlerdir. Bu 
mayanda komün'at militan Roza Lüksemburg'dan «Kahraman devrimci kadın» diye bahsedildiği belgelen
miştir. 

Yönetnı Kurulu üyeleri Genel Müdürün tutumunun kamu düzenini sarktığı noktasında ısrarh uyarmalar 
y a.pmiî'îTard ir. 

İsmail Com îpeıkçi'nin personel konusundaki tutumu da milli güvenlik esaslarına aykırı olmuştur. MM 
Güvenlik Kurulu tavsiyerine uyularak Balkanlar Kurulunca çıkarılan 30 . 3 . 1964 tarih ve 2/2860 sayılı «Gü
venlik Soruşturması Yönergesi» ve Başbakanlığın 10 mayıs 1963 tarih ve MİT Müsteşarlığı İSTH. II.D. G. Eon. 
Ş. 560 399 sayılı koruyucu güvenlfk özel talimı-tma göre haırlanan (TRT Koruyucu özel talimatının) 115 nci 
maddesinde (Devletin güvenliği ile yakından ilgili bulunan yayının hazırllainmaisınıda ve takdimindie görevli 
olan TRT mensupları hakkında güvenlik soruşturması yapılır.) denilmektedir. 

Aynı maddede kurumun idare, yayın ve teknik planlama personelinin güvenlik somşturmıasından geçirile-
eeği hükme bağlianmıştıır. Bu özel talimatın 121 nci rnaddbsinde dle güvenlik soruşturması menfi sonuç%!iıa!n 
kiminüı hizmete alınmayacağı kesin olarr.k hükme bağlanmıştır. Buna rağmen, geçen dönem içlinde TRT'de 
hizmete alınan bir çok personel hakkında güvenlik soruşturması yapılmamış, güvenlik, soruşturrnıâsTmenfi 
gelen bazı kinıscller de bu hülcmie rağmen devletin güv ınliği ile yakından ilgili yayınlarm hazırlanmasında ve 
takdiminde görevlendirilmiş, yayın planlaması bu kimselerin eline bırakılmıştır., 

Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün 'aleyhinde yayın yapan, dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayırımına dayalı iç kavgaları kışkırtan bir dergi hakkımda sıkıyönetim ve mahkemdtarin yaptığı ka-
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mıini işlemleri kınayan bir bildiriyi açıik kkrıflkleriiyîte imzalamaktan geri kalmayan bazı yayın personelini, 
Yönetim Kumulu üyelerinin uyarmalarınla ve yazılı önerilerine rağmıen, Genel Müdür açıkça korumuştur. Bu 
konuda Yönetim Kurulunda yapılan uyanlar ve bu gibi personele yayın sorumluğunun verilemeyeceğini be
lirleyen Mili Güvenlilk Kurulu ve Bakanlar Kurulu karadan Genel Müdür tarafından dikkate alınmamıştır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa da açıkça aykırı olan bu fÖteri işleyenler hakkında Genel Müdür her
hangi bir işlem yapmamıştır. 

Genel Müdür ismail Cem ipekçi üniversitelardle cereyan eden olayları tdk yönlü, tahrik edici, milli güven
liği ve kamu düzenini sarsıcı şekilde yayınlamak yolunu seçmiştir. Nitekim 24 Ocak 1975 tarihimde İstanbul 
ÜniVörsiltösıinide cereyan eden olaylar tek yönlü ve maksatlı olarak kamuoyuna duyurulmuş, Üniversite Sena
tosunun- olayların gerçek yönünü açıklayan ve oybirliği ile aldığı karar, kamuoyundan gizlenmiştir. Aynı se
kilide, üniversiilte içimde yapılan tahribatın görüntüleri teapiıt ediBdliği halde, bu görüntü de kamuoyuna yansı-
tılimıamıiiş'tır. 

Siyasal Bibiler Fakültesinde derslere girmek isteyen öğrencilere engel olmaya çaba gösteren bir grup öğ
rencinin hareketi Siyasal Bibiler Fakültesi Dekanı taraflından TRT'ye ulaştırıldığı hailde, TRT, dekanın deme
cini tamamen tersine çevirerek bu konudaki kasıtlı yayınını sürdürmüştür. 

ismail Gem Ipdkçi, izlediği yayın politikası ile kiıtlieîıeri tahrik yoluna da girmiştir. 
Bu meyanda Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işlenen adi bir cinayet, bu olaydan bktkaç gün önce başlatılan 

başka b'ir hareketin devamı şeklinde gösterilmiş, kamu düzenini sarsıcı, mili güvenliği bozucu tarzda yansı-
tılmışlır. 

23 Nisıan 1975 akşamı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yıldönümünde televizyonda yayınlanan 
bir röportajda gerçdkler tahrif edilerek kamu düzenini sarsıcı bir davranışa girlmliştir. 

Bütün bu yayınların yanımda, ismail Cem Ipdkçi, 26 Ocak 1975 günü radyo ve televizyonda yayınlattığı 
bir demeci ile de kamu düzenini bozmuş, Parlamentoda kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veri kon, Dev
let memurluğu niteliği ie bağdaşmayan, tahrikçi ifadeler kullanmıştır. 

Meşru kamu düzenimize göre haksızlığa uğradığını iddia edenlerin başvuracakları merci bağımsız adalet 
organı iken, Genel Müdür, bu demecinde şöyle demiştir: 

«Bütün bu müfterileri, Bizans entrikalarını, döndürdükleri dolapları muhasebesi yapılmak üzere halkımın 
şaşmaz adaletine havale ediyorum». 

ismail Cem ipekçi, Yönetim Kurulu toplantısında bu konuşmayı Parlamlcntcıda yapılan eleştirilene karşı 
yaptığını bayan ederken, kendisini eleştiren siyasi partileri ve parlamenterleri «gün ışığına düşmüş yarasa» 
olanak vasıflandırdığını itiraf etmiştir, ismail Cem îpeçi bu beyanatında parlamenterlere «müfteri», «Bizans 
entrikacıları» gibi sıfatları da yakıştırarak kamu düzenini hiçe saymış, devlet memurluğu niteliği ile bağdaş
maz bir tutuma girmiştir. 

Genel Müdür bu konuşmasının menfi tesirlerini örtmek için, belirli kuruluşların kendisini destekledikle
ri yolunda bir kampanya başliaıtmış, bu arada 6 iimizin valilerini kendi emöMerine âlet ederek, onların iyi 
niyetli demeç ve telgraflarını tahrif yoluna gitmiştir. Valiller demeçlerinin maksatları dışında ve manaları de
ğiştirilecek şekilde kullanıMığı derhal açıMiamışlardır. Kamu düzeninin koruyucuları olan valilerin açıkla
maları gizlenmiştir. 

Yukarıda bir kısım örneklerle belirt'Mği üzere ismail Cem îpekçii'nin tutumu, Cumhuriyetimizin temel 
niteliklerine, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine zarar verici, kanun hakimüyetiöi sarsıcı, 
halkın huzursuzluğuna sebep olucu, milleti kavgaya teşvik edici, gençleri milli ahlâka aykırı itiyatlara it;ci, 
bu suretle milli güvenliği ve kamu düzenini bozucu mahiyettedir. 

Bu durumıda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından, ismail Cem îpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğün
den alınması bir zaruret haline gelmiştir dleniHmıektedir. 

Davacının görevinden alınmasına ilişkin kararnamenin gerekçesi incelendiğinde aşağıdaki hususlara yer 
verildiği görülimeikteidiir: 

1. Davacının, bu görevi yerine getirebilecek ehliyat, bilgi ve tecrübe sahibi olmak niteliğinin bulunma
dığı iddiası'. 
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TRT Kurumluna Genel Müdür olabilmek için aranan şartlar, 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasa ile de
ğişlik 9 ncu maddesinde; «Yüksek öğrenim yapmış olmak, bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve 
tecrübe sahibi. akmk, devlet memuru olmaya kanuni engeli bulunmamak» olarak belirtilmiş olup Genel 
Müdürlüğe atanacak kişide bu şartların var olup olmadığı hususu göreve getirilirken aranacak şartlardan
dır. Davalı idarece, davacının bu şartlara sahip oMuğu saptandığı içindir kıi TRT Genel Müdürlüğüne aıtan-
maş. ve daha önceki hükümetler zamanında ve bir yıl üç ay süreyle görev yapımış ilken, sonradan adı geçenin 
«Kurum yönet 'imine gdincteye kadar bir gün bile dbvkıt hizmetinde bulunmiamış ve ehliyet, bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak bakımından kanunun aradığı nitelikleri iktisap ötmemiş olduğunun» öne sürültrnssli ve bumun da
vacının görevinden alınmasına neden gösterilmesi idarenin büıtünlüğü ve devamlılığı İlkesine aykırı bulunduğu 
gibi yukarıda sözü edifen yasa hükmüne de uygun değildir. Zira 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasayla de
ğişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasıyla İktisadi Devlet Teşekkülleri personelime uygulanan genel hükümlere 
yapılan yollama nedeniyle ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca istisnai memuriyetlerden bu
lunan TRT Genel Müdürlüğüne daha önce memurluk yapmamış olan davacının atanmasında yasal bir sa
kınca yokltur. 

2. TRT Genel Müdürlüğüne atanmadan önce yazlığı günlük bir gazetede yayımlanan ve sonradan «12 
Mart» adlı kitapta yer ailan bazı yazılarındaki görüşlerinin kamu düzenli ve milli güvenlik bakımlımdan adı 
geçenin TRT Kurumunun başında tutulmalının ağsr sakıncasını belgeleyecek nitelikte oMıuğu iddiası. 

TC Anayasasının 20 nci maddesinde; «Herkes, dü 'ince ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve ka
naatkarını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve yayaîbiHir.» 
diemlrnıoklte olduğuna göre Anayasal bir hak niteliği taşıyan fikir ve düşünce özgürlüğünün sıözlü veya yazı 
olarak kullanılması doğalıdır. 

Davacının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmasından Önce 1971 ve 1972 yılarnıida yazılıp günlük 
bir gazetede yayınlandığı anlaşılan ve 1973 yılımda yayımlanan «12 Mart» adlı kitapta toplanan yaızılian ne
deniyle, hakkımda yapılmış herhangi bir kovuşturma veya bu sfâbeplie açılmış bir dava ve verilmiş ve kösinfleş-
miş bir mahkeme hükmü bulunmadığı gibi bu yazıların tümünün incelenmıeısıimden, gerekçede ileri sürüldüğü 
şekilde, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından diavacının görevi başında bırakılmasının ağır sakınca doğu
racağı sekinde değerlendirmeye ve Anayasanın teme! i'ükel'er'imden olan millet bütünlüğü anlayışına zıt gö
rüşlerin savunucusu bir kişinin TRT'nin başında bırakılmasındaki sakınca olarak kabul etmeye imkân görüle
memiştir. 

Bir yazının bir bülıümünün veya birkaç cümlesinin ele alınarak tümü hakkında anlam çıkarmak ve ana-
fikni saptamak çok halde olanaksızdır. Bu nedrîn'le, bir yazının veya eserin tümünü ele almadan yapıla
cak bir değerlendirmenin sağlıklı ve doğru bir değerlendirme olduğu kabul edilemez. Söz konusu yazıların 
tümünün incelenmesi sonucunda, bu yazıların gerekçede ileri sürülen anlama geldiği kanaatine varılamamış
tır. 

Nitekim, davalı idare bu iddiasını söz konusu yazıların bu anlarnda olduğunu belirleyen inandırıcı her
hangi bir delile de dayandırmamaktaıdır. 

Öte yandan; gerekçede sözü edilen 15 - 16 Hazir?n ayaklanmasından hangi olayın kastedildiği anlaşıla-
maıdığı g'ibi davalı idare savunmasında da bu hususta bir açıklama bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle, davalı idarenin bu konudaki iddiaları herhangi bir kanıta dayalı olmayıp sotyut bir idldîa 
niteliği taşımıaktaıdır. 

Kalıdı ki; gerekçede sözü edilen yazıların, davacı TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanırken idiarece 
bilinmekte olduğu, bu hususların kendisinin böyle bin göreve getirilmesine engel teşkil cdlip ötmediğinin ata
ma sıraisında gözönüne alınması gerektiği cihetle daha önceki hükümiotler zamanında ve bir yıl üç ay süreyle 
görev yaptıktan sonra bu hususun davacının bu görevde tutulmasına engel olduğu yolundaki iddia, gerek 
idarenin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi ve gerekse kazanılmış hakkım korummalsı bakımından hukuka aykı
rı düşmektedir. 

3. Davacının, TRT'nin yayınlarmı kendi fefeefesi yönüne sokmak ve radyo ile televizyonu, Anayasamın 
26 nci maddesindeki esaslara göre «kamuoyunun serbestçe oluşumuna yardım edecek» bir organ olmaktan 
çıkartıp «Kamuoyunu kendi fefeefesi istikâmetinde oluşturan» bir organ durumuna soktuğu iddiası. 
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Gerekçiedıe; davacının bu amacım gerçekleştirmek için; kurumun yılî̂ lc program planlamasının ilke ve 
esaslarını değiştirdiği, 1974 yıla planlamasında bu ilke ve esasların pek çoğunu çıkardığı, 1975 program plan
lamasında ise bunların tamamını terkatmiş olduğu iddia edilmektedir. 

Gerek dava dosyası ekiferi arasında bulunan 1973 ve 1974 yılian genel program planlamasın'a ait kitap
ların karşı'laşıtırılimaısınıdan ve gerekse TRT Genel Müdürü tarafından Başbakanlığa yazılan 3 . 4 . 1975 gün 
ve 182 sayılı yazının inoelenmasinden her iki yılda da aynı flfceûare yer verilmiş okluğu, ancak sayfa sayısı 
birbirine eşit olmayan iki kitapta bu ilkellerin ayrı ayrı ısaıyfalanda bulunduğu, 1975 yılı yayın programmin, 
«İlkelerîie yönetim» plamüama&ı anlayışıyla hazırlandığı, Anayasa ve TRT Kanununda yer alan ilkelerin prog
ramda tekrarlandığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan; yayın ilke ve esaslarının program planlarına yazılimış olması, yayınlarda bu esaslara mut
lak uyuldiuğu anlamına gelmeyeceği gibi yazılmamış olması da Anayasa ve TRT Kanununda yer alan bu ilke
lere uyulmayacağı sonucunu doğurmaz. Yıflhfc yayın programında yer alsın ya da almasın bu ilke ve esas^ 
lara uyulması gerektiği hususu açık olup, bunlara aygırı yayınlar varsa bunların saptanması ve belgelerinin 
ibrazı gerekirdi. Bu yapılmadığına göre, bu konudaki Mâla. da dayanaksız olma niteliği taşımaktadır. 

Gerekçede yer alan; «TRT'de, Türk örf ve âdetlerine ve ahlâkına aykırı olarak, bir annemin üniversite 
çağındaki bakire kızma gençlik bunalımından ancak gayrimeşru münasabeitle kurtıdaMeceğkıi telkin edfcn 
programlar yayıırJanmıştır.» yolundaki idtiliaya neden olan programın; «Love - story» (Aşık Htcayiesi) adlı 
dizi program olduğu davalı idare savunmasına eklenen belgelerden anlaşılmaktadır. 

Söz konutsu programla ilgili dizinin bir bölümünün yayınlanması üzerine durumun anlaşılarak programın 
derhal yayından kaldırılmış ve ayrıca programla ilgili b^üm yöneticisinin hemen değiştirilmiş olması dla prog
ramların yayınlanmasında dikkat ve titizlikle hareket öJiSmiş olduğunun somut bir kanıtı olduğu gibi, bu 
hususun milli güvenlik ve kamu düzeni ile i'gifendiriim-sindjki nedensellik bağı anlaşılamamış ve davalı 
idare sarmamasında da bu konuda herhangi bir açıkla—aya yer verilmemiştir. 

Gerekçede; «Müi geleneklerimize aykırı şekilde yakın aile ferübri arasımda ahlak dışı ilişkiyi işleyen ve 
yurttaşlarımızı rencidie eden programlar yayınlanmışta--» derilım::kt&, ancak bu yayınla ilgili bir örmek veril
mediği gibi savunmada da bu hususa değimim emekte-3 de; burada sözü edilen programın Aşk-ı Memnu 
adlı dizi programdan ibaret olduğu dava dilekçesinden aniaşılımaktadır., 

Türk Klasikleri arasında yer alan bu eserin aslına sadık kalınarak yayınlanmasını gerekçede belirtilen şe
kilde değerlendirmeye hukuken olanak bulunamiamıştır-

Gerekçede; «Okul öğrencilerine hitap eden programlarda gençler hayasızlığa, içkiye ve ahlâk dışı davra
nışlara teşvik edilmiştir.» denilmesine karşılık, savunmada; bu programların neler oSduğundan bahsedilme
miş ve bu yayınlarla ilgili belge gösterilmem^ olması raJeniyle bu yaîdialki iddia dayanaksız ka'mıştır. 

Gerekçede; Yönetim Kurulu üyelerinin, birçok toplanjtll-ia> aşın sol propagandadan örnekler vererek dev-
îo'tîn ülfcasii ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uygulamalarını yerici ve 
silahlı kuvvetleri rencide edici yayınlar yapıldığını beli Ekleri, komünist kişilerden «Kahraman devrimci ka
dın» diye bahsedildiğini belgeledikleri, Genel Müdürün tutumunun kamu düzenini sarstığı noktasında ıs
rarlı uyarmalar yaptıkları, ileri sürülmekte ise de; bu hususlardan aşırı sol propaganda yapıldığına dair ör
nekler, çeşitli düşünce ve görüşe saıhip kişilerden oluşan Yönetim Kurulunda bir veya iki üyenin konuşmala
rında değindikleri olaylardan ibaret olup bunların aşı" sol propaganda olduğu yolunda Yönetim Kurulunca 
altamış bir karar yoktur. 

Silâhlı Kuvvetlerim uygulamalarını yerici ve silahı kuvvetleri rencide edici yayın olarak nitelenen oîiay 
ise; 11 . 3 . 1975 günü saaıt. 23.00'de radyoda yayıma nan, bir siyasi parti ile birtakım kuruluşların bildirisi 
ile ilgili olup Yönetim Kurulunca bu habere yayında! yer verilmiş olması uygun görülmediğinden bu ya
yınla ilgili personel hakkında Genel Müdür tarafından sorujturmia açtırılmış ve sorumlularının cezalandırıl
mış olması, davacının bu konuda görevini yaptığım kan-tlamiaktadır. 

Demokratik bir Avrupa üGkesiniin televizyonunca yapılmış olup TRT'de yayınlanan «20 nci Yüzyıl Dosya
sı» adü filmde yer alan ve tarihli belgelere dayandığı anlaşılan metnin tamamı yerine bazı ibareleri ele alınarak 
komıünM mtilitaın hakkımda «Kahraman» denildiğini kabulle imkân olmadığı gibi, aslına sadık kalınarak ya
yımlaman bu program nedeniyle davacıya gerekçede sözü edlilen sorumluluğun yüMenmesi de mümkün değil
dir. 
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Bsaıson bu iddiaların dayanağı olduğu ileri sürülen TRT Yönetim Kurulu toplantı tutanakları verillmedi-
ği gibi savunmada da bu hususa değinilmemektedir. 

Kaldı ki, TRT kurumunun yönetiminde karar organı olan Yönetim Kurulunca usulüne uygun olarak alın
mış kararlar TRT Yasasına göre hukuken geçerli ve Genel Müdür tarafından uyulup uyulmaması gerekli 

olup, Yönetim Kurulu Üyesi bulunan kişilerin karar halini almamış görüşlerinin karar kabul edilmesi ve 
Genel Müdür tarafından uyulması veya uygulamaya konulması söz konusu olamaz. 

4. Davacının personel konusunda ki, tutumunun da milli güvenlik esaslarına aykırı olduğu idiası : 
Gerekçede; TRT Koruyucu Özel Talimatının 115 nci maddesinde devletin güvenliği ite yakından ilgili bulu

nan yayının hazırlanmasında ve takdiminde görevli olan TRT mensuları hakkında güvelik soruşturması ya
pılır, denildiği halde davacının Genel Müdürlük yaptığı dönemde TRT Kurumunda hizmete alman birçok 
personel hakkında güvenlik soruşturması yapılmamış, güvenlik soruşturması menfi gelen bazı kimselerin de bu 
hükme rağmen devletin güvenliği ile yakından ilgili yayınların hazırlanmasında ve takdiminde görevlendirilmiş, 
yayın plânlamasının bu kişilerin eline bırakılmış olması görevden alma işleminin diğer bir dayanağı olarak 
gösterilmektedir. 

TRT kadrolarının, TRT Koruyucu Özel Talimatı esasları çerçevesinde ve TRT Koordinasyon Kurulu Ka
rarı ile, davacının göreve atanmasından çok önce, güvenlik soruşturması gerektirenler ve gerektirmeyenler 
diye iki grupa ayrılmış olduğu anlaşılmakta olup sözü edilen talimatın 115 nci maddesine göre; devletin gü
veliği ile yakından ilgili Ibulunan yayının hazırlanmasında ve takdiminde görev yapacak personel hakkında 
güvenlik soruşturması yapılmadan veya güvenlik soruşturması menfi geldiği halde bu görevlere herhangi bir 
personelin atandığı saptanamamış olduğu gibi davalı idare bu hususu kanıtlayacak bir ataima belgesi gös
terememiş, aksine güvenlik soruşturmasına ilişkin belcelerinde güvenlik soruşturması gerektiren görevlere 
atanamıyacağı kesinlikle belirtilmemiş olan iki personelin güvenlik soruşturması gerektirmeyen görevlere atan
dığı, diğerlerinin ise kurumla ilişkilerinin kesilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre; davacının görev yaptığı dönemde hakkında güvenlik soruşturması yapılmayan veya gü
venlik soruşturması menfi geldiği halde devletin güven'iği ile yakından ilgili bulunan yayının hazırlanmasında 
ve takdiminde görevlendirilen personel bulunduğu ya'undaki iddia dayanaksız kalmaktadır. 

Gerekçede; Genel Müdür, bir dergi hakkında Sık yönetim ve mahkemelerin yaptığı kanuni işlemleri kı
nayan bir bildiriyi açık kimlikleriyle imzalayan bazı yayın personelini koruduğu, halklarında herhangi bir 
işlem yapmadığı öne sürülmektedir. 

Sıkıyönetim idaresinin bulunduğu bir dönemde yayınlandığı bilinen bir bildirinin suç teşkil ettiği yo
lunda verilmiş kesin bir yargı karan bulunmadığı ci'ıetle bu bildiriyi imzaladıkları belirtilen personel hak
kında gerek sıkıyönetim idaresince ve gerekse yetkili diğer makamlarca yapılmış bir kovuşturma veya bu ko
nuda verilmiş kesin bir yargı kararının bulunmaması karşısında, bu kişilerin fiilinin kanuna aykırılığından 
söz edilemeyeceği gibi görevi ile ilgisi olmayan bu fiil nedeniyle haklarında disiplin kovuşturması yapılma
ması da bu personeli korumak olarak nitelendirilemez. 

Hal böyle olunca; davacının ilgili personel hakkında herhangi bir işlem yapmamış olmasını milli güvenlik 
esaslarına aykın tutum olarak nitelendirmek imkânı bulunmadığı gibi adı geçenin görevden alınmasına ilişkin 
kararın dayanağı olabileceğini kabul etmek de mümkün değildir. 

5. Üniversitelerde cereyan eden olaylan tek yönlü, tahrik edici, milli güvenliği ve kamu düzenini sarsıcı 
şekilde yayınlamak yolunu seçtiği iddiası. 

Gerekçede; «Genel Müdür, üniversitelerde cereyan eden olayları tek yönlü, tahrik edici, milli güvenliği 
ve kamu düzenini sarsıcı şekilde yayınlamak yolunu seçmiştir» denilmekte ve örnek olarak iki olayın ya-
yınlanış şeklinden söz edilmektedir. 

Bunlardan birincisi; 24 Ocak 1975 tarihinde İstanbul Üniversitesinde cereyan eden olayların tek yönlü 
ve maksatlı olarak kamuoyuna duyurulduğu, Üniversite Senatosunun olayların gerçek yönünü açıklayan ve 
oybirliği ile aldığı karann kamuoyundan gizlendiği ve Üniversite içinde yapılan tahribatın görüntüleri tespit 
edildiği halde bu görüntünün de kamuoyuna yansıtıl nadığı, yolundaki iddiadır. 

Davalı Başbakanlık savunmasında; istanbul Üniversitesinde kapılar kırılarak yapılan tahribata ait film, 
cenaze kaçınlışı haberlerin asıl metinleri ve TRT'ce veriliş şeklinin, üç kişiden oluşan Komisyonca belge-
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ler üzerinde ve filmler bizzat seyredilerek inceldiğini ve haberin tek taraflı olarak verildiği sonucuna Ko
misyonca varılmış olduğunu ileri sürmekte ise de; dosyadaki belgelerden üniversitelerde cereyan eden olay
ların objektif, olayları yatıştırıcı ve üniversitedeki kışkırtmaları önleyici şekilde yayınlanmış olduğu anla
şılmaktadır. 

Yine bu konuda; savunmada, TRT Yönetim Kurulu Üyesi bir profesörün ikazı ile bu feci tahribat filme 
alındığı halde, bu gerçeğin vatandaştan gizlendiği, olayların tek taraflı ve TRT'nin «devrimci» dediği genç
lerin lehinde kamuoyu oluşturacak şekilde verildiği Üniversite Senatosunun olaylarla ilgili bildirisinin manası 
ve özü yok edilerek yayınlandığı, senato bildirisinde «millet yararını hiçe sayan kişi ve örgütler» deyimi ile 
nitelendirilenlerin, TRT'nin dilinde, «kendilerinin devrimci olduklarım belirten gençler haline» dönüştüğü 
ileri sürülmektedir. 

Dosyada bulunan olayla ilgili yayınlara ait belgelerin incelenmesinden; olayların tek taraflı ve bir grupun 
lehinde kamuoyu oluşturacak şekilde verildiğini kabule imkân olmadığı gibi savunmanın aksine olayla ilgili 
senato bildirisi özetlenirken manası ve özünün değiştirilmediği, bildiride geçen «millet yararını hiçe sayan 
kişi ve örgütler» deyiminin haber bültenlerinde «ülke ve ulus yararını hiçe sayan kişiler ve örgütler, eylem
leri insafsızca sahneye koyanlar» şeklinde yer almış olduğu davalı idarece verilen eklerden anlaşılmak
tadır. 

İstanbul Üniversitesince cereyan eden tahribata ilişkin filmin yapıldığı, ancak karşı görüşteki grupları 
tahrik etmemek amacıyla yayınlanmadığı dosyada bulunan belgelerden anlaşılmakta olup bu olayın haber 
halinde yayınlanmış olması karşısında gerçeğin vatandaştan gizlendiği sonucuna varılamadığı gibi bu konuda 
ilgiİi ve yetkili organlarca bir uyarıda da bulunulmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu konuda verilen örneklerden ikincisi; Siyasal Bilgiler Fakültesinde derslere girmek isteyen öğrenci
lere engel olmaya çaba gösteren bir grup öğrencinin hareketi fakülte dekanları tarafından TRT'ye ulaştırıl
dığı halde, TRT'nin, dekanın demecini tamamen tersine çevirerek bu konudaki kasıtlı yayınını sürdürmüş 
olduğu iddiasıdır. 

Davalı idare savunmasında bu hususa hiç değiniîmediği gibi bunu kanıtlayıcı bir belge de ekleyememiş 
olmasına karşılık davacı tarafından eklenen belgelerden Dekanın demecinin özetlenerek ve anlamına sadık 
kalınarak yayınlandığı anlaşılmaktadır. 

Görülüyor ki; davacının, üniversitelerde cereyan eden olayları tek yönlü, tahrik edici, milli güvenliği ve 
kamu düzenini sarsıcı şekilde yayınlamak yolunu seçtiği iddiası kanıtlanamamış, aksine olayların tamamen 
objektif olarak, tahrik etmekten, milli güvenliği ve kamu düzenini sarsıcı olmaktan uzak bir anlayış içinde 
yayınlandığı dosyada bulunan belgelerle sabit olmuş bulunduğuna göre, bu konuda öne sürülen sebeplerin 
adı geçenin görevinden alınmasına neden olabileceği söz konusu olamaz. 

6. Davacının, izlediği yayın politikası ile kitleleri tahrik yoluna da girdiği iddiası. 
Gerekçede; bu konuda örnek olarak iki olay gösterilmektedir. 
Bunlardan birisi; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işlenen adi bir cinayetin, bu olaydan birkaç gün önce 

başlatılan başka bir hareketin devamı şeklinde gösterilmiş, kamu düzenini sarsıcı, milli güvenliği bozucu 
tarzda yansıtılmış olduğu iddiasıdır. 

Söz konusu olayın ilk gelen haberinde cinayetin ideolojik bir yönünün bulunduğu belirtilmiş, ancak bu 
haberin kaynağından doğrulanması yoluna gidilerek yanlışlığının tespiti üzerine iki saat sonra yayınlanan ha
berde cinayetin bir ruhsal bunalım sebebiyle işlendiğinin belirtilmiş okluğu dosyada bulunan belgelerden an
laşılmaktadır. Bu durumda; bu olayın, kamu düzenini sarsıcı ve milli güvenliği bozucu tarzda yansıtılmış ol
duğu yolundaki ağır bir suçlamaya dayanarak alınmasının mümkün olabileceği düşünülemeyeceği gibi dava
lı idare aksini kanıtlayıcı bir belge getirmemekte ve savunmasında bu hususa hiç dokunmamaktadır. 

İkinci örnek ise; 23 Nisan 1975 akşamı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yıldönümünde, televiz
yonda yayınlanan bir röportajda, gerçeklerin tahrif edilerek kamu düzenini sarsıcı bir davranışa girildiğine 
ilişkin iddiadır. 

23 Nisan 1975 akşamı yayınlanan Keçiören Kimsesizler Yurduyla ilgili röportajda; gerçeklerin tahrif edil
mediği, kimsesizler yurdundaki çocukların çeşitli illere dağıtılmış olduğu dosyada bulunan belgelerden anla-
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şılmakla, komuoyunu kimsesiz çocuklara yardım konusunda harekete geçirmeyi, onlara yardımcı olmayı amaç
lamış bir programı kamu düzenini sarsıcı olarak nitelemek uygun bulunmamıştır. Esasen davalı idare de sa
vunmasında; bu konuya ilişkin bir şey söylememek suretiyle durumu kabul etmiş bulunmaktadır. 

7. Davacının, 26 Ocak 1975 günü radyo ve televizyonda yayınlattığı bir demeci ile de kamu düzenini 
bozduğu, devlet memurluğu niteliği ile bağdaşmayan tahrikçi ifadeler kullandığı iddiası. 

Davacının, TR-T'ye yöneltilen eleştirilere ilişkin gömüşlerini öğrenmek isteyen bir haber ajansının soruları
na verdiği ve haber halinde radyo ve televizyonda yayınlanan demecinin, sadece parlamentoda parlamenter-
lerce yapılan eleştirilere ilişkin olmayıp, TRTye yöneltilen eleştirileri genel anlamda karşılamak ve hizmetin 
yürütülmüş biçimi hakkında açıklama yapmak niteliğini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu eleştiriler, eleştiri çizgisi
ni aşarak ağır suçlama ve hakaret çizgisine varmış ise bunları cevaplandırmak o kuruluş için tabii bir hal 
olup bu durumun kamu düzenini bozmak olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Öte yandan siyasi parti 
yöneticilerinin ve birtakım kişi ve kuruluşların suçlamalarına karşılık bir haber ajansının sorusuna verilen ce
vabı, siyasi parti yöneticisinin aynı zamanda parlamento üyesi olması nedeniyle parlamentoya hakaret say
mak yerinde olmadığı gibi bu hali kamu düzenini bozmak olarak kabul etmek olanağı da yoktur. Nitekim 
davalı idare de savunmasında; bu hali devlet memuruna yakışmayacak bir davranış olarak nitelendirmektedir. 

Gerekçede; davacının, bu konuşmasının menfi tesirlerini örtmek için, belirli kuruluşların kendisini des
tekledikleri yolunda bir kampanya başlattığı, bu arada 6 ilimizin valilerini kendi emellerine alet ederek, onla
rın iyi niyetli demeç ve telgraflarını tahrif yoluna gittiği, valilerin, demeçlerinin maksatları dışında ve ma
naları değiştirecek şekilde kullanıldığını derhal açıkladıkları, kamu düzeninin koruyucuları olan valilerin de 
açıklamalarının gizlendiği ileri sürülmektedir . 

Sözü edilen olay, Çukurova Televizyonunun açılımı dolayısıyla bu istasyonun yayın alanına giren 6 ilimi
zin valilerinin yazılı veya telefonla alınan demeçlerinin yayınlanmasıyla ilgili olup, dosyada bulunan belge
lerden valilerin demeçlerinin tahrif edilmediği anlaşıldığı gibi valilerin demeçlerinin maksatları dışında ve 
manaları değiştirilecek şekilde kullanıldığını derhal açıkladıklarına dair bir belgeye rastlanamamış, aksine de
meçlerinin değiştirilmeden tam olarak yayınlandığını doğruladıkları anlaşılmıştır. Nitekim dava idare savun
masında bu hususa değinilmemektedir. 

Gerekçenin sonunda; «davacının tutumu, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine, devletimizin ülkesi ve 
milletiyle bölünmezliği ilkesine zarar verici, kanun hâkimiyetini sarsıcı, halkın huzursuzluğuna sebep olu
cu, milleti, kavgaya teşvik edici, gençleri milli ahlaka aykırı itiyatlara itici, bu suretle milli güvenliği ve 
kamu düzenini bozucu mahiyettedir. Bu durumda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından davacının TRT 
Genel Müdürlüğünden alınması bir zaruret haline gelrıiştir.» denilmektedir. 

Yukarıdan beri açıklandığı üzere; gerekçede ve da.alı idare savunmasında ileri sürülen hususları, 359 
sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasa ile değişik 3 ncü fıkra" nda sözü edilen milli güvenliğin ve kamu düzeni
nin gerekli kıldığı haller olarak değerlendirmek imkân bulunamamakta; olsa olsa aynı maddenin 4 ncü fık
rasına göre davacının görevinden alınması yolunda bir işlem yapılmasına mahal verip vermediği yönünden 
düşünülebilecek hususlar olarak görülmektedir. 

Nitekim; 359 sayılı Kanunun 1568 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası hükmünde açık
ça belirtildiği üzere; TRT'nin, Anayasanın ve kendi kar ununun öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı 
ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Müdürün görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet kusuru işle
diği hallerde; Başbakan veya TBMM'de grupu bulunan siyasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim 
Kuruluna başvurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, Genel Müdürün, Bakanlar Ku
rulu kararnamesi ile görevinden alınacağı öngörülmüştür. Maddenin 4 ncü fıkrasıyla belli bazı durumlara 
ilişkin olmak üzere Genel Müdürün görevinden alınrıasında başka bir usul getirilmiş olması, yasa koyu
cunun anılan maddenin 3 ncü fıkrasında yer alan milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı hallere 
çok daha özel bir anlam vermiş olduğunu göstermektedir. 

Bu nedenledir ki kanun koyucu 3 ncü fıkraya göre görevden alınmanın çok açık bir şekilde gerekçeye bağ
lanmasını emretmiştir. Yukarıdan beri açıklandığı üzer3 kararnamenin gerekçesi kanunun emrettiği ve ön
gördüğü manada kanaat verici açıklıkta görülememiştir. 
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Her ne kadar; davalı Başbakanlık savunmasında, 359 sayılı Yasanın değişik 9 ncu maddesinin 3 ncü ben
dinde; Bakanlar Kurulunun görevden alma yetkisi belirtilirken «kamu düzeninin veya milli güvenliğin 
gerekli kıldığı hallerde» deyiminin mutlak olarak kullanıldığını, bu gerekliliğin yayınlarla ilgili olabileceği 
gibi Genel Müdürün kişiliği ve davranışları ile de ilgili olabileceğini, kanunun bugünkü şekline göre; Bakan
lar Kurulunun, Genel Müdürün kişiliğini ve davranışlarını milli güvenlik açısından sakıncalı görerek görev
den alabileceğini, Bakanlar Kurulunun, hem davacının yönetimindeki TRT Kurumunun izlediği yayın po
litikasını, hem de adı geçenin yazılarında ve beyanlarında açıkça beliren davranış ve kişiliğini bir bütün 
halinde değerlendirerek objektif takdirini kanunun ruh ve maksadına uygun şekilde kullandığını, ileri süre
rek yazılarından aldığı' bazı cümleleri değerlendirmek suretiyle davacının marksist - leninist görüşü ve sos
yalist partinin üstünlüğünü savunduğunu, Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine aykırı 
düşüncelere sahip olduğunu, komünist eylemcileri kahraman ilan edip onları övdüğünü, Türk polisine 
«katil», «ortaçağ takması», «ırz düşmanı» dediğini iddia etmekte ise de; yukarıda da belirtildiği üzere, bu 
yazılar davacı TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmadan önce yayınlanmış olduğu gibi, bu yazıların 
tümünün incelenmesinden böyle bir anlama geldiğini, başka bir deyişle, milli güvenliği ve kamu düzenini 
bozucu bir nitelik taşıdığını, kabul etmeğe imkân olmadığı gibi davalı idare bu iddiasını söz konusu yazı
ların bu anlamda olduğunu belirleyen inandırıcı her hangi bir delile de dayandırmamaktadır. 

Öte yandan; davalı idare yine savunmasında; 359 sayılı yasanın 9 ncu maddesinin, Genel Müdürün 
görevden alınmasını gerektiren sebeplerin açıklanması zaruretini belirtmekte olduğunu, ancak bu sebeplerin 
mahiyeti zımmında Milli Güvenlik Kurulu görüşü veya Danıştay mütalaasına dayanılması lüzumunu hük
me bağlamadığını, kanun koyucu gerek duymadığına göre bu konuda davacı iddiası gibi işlem yapılmama
sının objektif davramlmadığı kanaatına varılmasını icabettirmeyeceğini, idari kararın cezai mahkûmiyet 
şartına bağlanamayacağını, ileri sürmekte ise de; milli güvenliğin, kamu düzeninin veya devletin dış gü
venliğinin gerekh kıldığı halleri takdir ederken idarenin bu takdirini milli güvenlikle ilgili diğer olaylarda 
(örneğin grev erteleme kararlarında) olduğu gibi bir Milli Güvenlik Kurulu kararına veya yetkili kuruluş
ların olumlu görüşüne dayandırması halinde bu takdirin kullanılmasında objektif davranıldığının kanıtı ola
bilecek iken bu yola da gidilmemiş olduğu gibi, 359 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin öngördüğü uygula
maya geçilmiş olduğu şeklinde objektif ve inandırıcı herhangi bir delil de gösterilmiş değildir. 

Kaldı ki, yasa koyucu 359 sayılı Yasanın 1568 sayılı Yasa ile değişik 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında 
yer alan ve 3 ncü fıkrada yazılı sebeplerden tiaha hafif sebeplerin takdirini dahi idereye bırakmamış, bu ko
nuda TRT Seçim Kurulunun olumlu görüşünün alınmasını öngörmüş iken, ondan daha ağır olan 3 ncü fık
rada yazılı sebeplerin takdirinde idareyi tamamen serbest bıraktığı düşünülemez. Bu fıkrada yazılı sebep
lere göre Genel Müdürü görevden alırken idarenin takdirinin objektif olduğu hususunun inandırıcı bir şekil
de kesin ve açık kanıtlara dayandırılması gerektiği tabiidir. 

Nitekim; 359 saydı Kanunun 9 ncu maddesinde yer alan, «Yönetim Kurulu, Genel Müdürün göre
vinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Müdür, atanmasındaki usule uyularak görevinden uzak
laştırılır.» şeklindeki hüküm 1568 sayılı Kanunla değiştirilerek bugünkü şeklini almış olup bu maddenin ge
rekçesinde; genel yönetim ilkelerine uygun olarak Genel Müdürün atanmasının Bakanlar Kuruluna bıra
kıldığı, atamada sağlanan sistemin, Genel Müdürün görevden alınması bahis konusu olduğu zaman, 
tarafsız yayın yapmakla görevli olan kurumun, Genel Müdürünün, siyasi iktidarların eğilimlerine göre 
işlerinden uzaklaştınlmamalannın temini amaciyle değiştirildiği, belirtilmek suretiyle Genel Müdürün göre
vinden alınmasına ilişkin kararın açık gerekçeye ve objektif takdire dayalı olması gerektiğine işaret edilmiş ve 
değişik yasa metninde gerekçesinin açıkça gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

Davalı Başbakanlık savunmasında; davacının, TRT Genel Müdürlüğüne atanmasına olanak sağlayan 11 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 10 ncu mad
desinin (g) bendi hükmünün ortadan kaldırılmasına ilişkin 1896 ve 1897 sayılı kanunların varlığı karşısında 
adı geçenin TRT Genel Müdürü olma niteliğinin kalmadığı ileri sürülmekte ise de, aşağıda belirtilen ne
denlerle bu iddiada da tutarlık bulunmamaktadır. 

a) idari işlemlerin yapıldığı andaki mevzuat hükümlerine tabi olduğu idare hukukunun genel esasların-
dandır, 
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Davacının 17.5.1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30.4.1975 gün ve 7/9892 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile görevinden alındığı, bu kararın kendisine 16.5.1975 tarihinde tebliğ edildiği, 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin TBMM'ce re!: ve iptaline dair 1896 sayılı Kanunun ise 22.5.1975 
tarihinde yürürlüğe girdiği açık olduğuna göre; adı geçenin görevinden alındığı tarihte yürürlükte bulunan 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dava konusu işlemin yapılmasından sonra 1896 sayılı Kanunla ret 
ve iptal edilmiş olması karşısında, bu kanunu yürürlüğünden önce alınan bir karara dayanak olarak gösteril
mesi mümkün değildir. 

b) Kaldı ki, konuyla ilgili kanun hükümlerinin incelenmesi sonucunda TRT Genel Müdürlüğünün istis
nai memuriyet niteliğini devamlı olarak koruduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi; Türk idare sisteminde devlete verilmiş asli ve sürekli bir kamu hizmeti için normal memur 
kadroları yanında istisnai memurluk kadroları ve ihtisas mevkii olan kadrolar bulunmaktadır, istisnai me
murluk kadroları 657 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 3656 sayılı Yasamn 6 ve 3659 sayılı Yasanm 3 ncü 
maddesiyle, ihtisas kadroları ise; 3656 sayılı Yasamn 13 ve 3659 sayılı Yasamn 9 ncu maddeleriyle düzen
lenmiş bulunuyordu. 657 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle istisnai kadrolar bu yasamn 59 ncu madde
sinde düzenlenmiş olup ihtisas kadroları hakkında bu kanunda bir düzenleme yapılmamıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde bulunan normal kadrolar için ek geçici 9 ncu madde ile düzenleme ya
pılmış olup bu teşekküllerde istisnai memurluklar için 657 sayılı Kanunla bir düzenleme yapılmamış oldu
ğundan 3659 sayılı Yasanın 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaya devam olunmuştur. Bu kuruluşlardaki is
tisnai memurluklarla ilgili hüküm 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 9 ncu maddesinin 
son fıkrasıyla getirilmiş olup bu kararnamenin yürürlüğe girdiği 31.5.1974 tarihinden itibaren 3659 sayılı 
Yasanın 3 ncü maddesi yürürlükten kalkmıştır. 

359 sayılı TRT Kurumu Kanununun 1568 sayılı Yasa ile değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; 
kurum personelinin bu kanunla, özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında, iktisadi Devlet Teşekkül
leri personeline uygulanan genel hükümlere tabi olacağı belirtilmiştir. 

657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı 
Kanunla değişik ek geçici 10 ncu maddenin (f) benciyle de yukarıda yazılı madde hükmü saklı tutulmak
tadır. 

Diğer taraftan; 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile değişik ek geçici 9 ncu maddenin son fıkrasında; madde kapsamına giren kurumların genel 
müdürleriyle genel müdür yardımcıları hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurluklarla ilgili hüküm
lerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup bu hüküm karşısında, İktisadi Devlet Teşekkülleri personeline 
uygulanan 3659 sayılı Kanunun konuyla ilgili hükümleri yürürlükten kalkmış olmasına göre, konuya 657 
sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen 12 saydı Kanun Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Kanunla 
değişik ek geçici 9 ncu maddenin son fıkrası hükmünün uygulanması zorunluluğu doğmaktadır. 

Bu duruma göre; TRT Genel Müdürlüğüne atanacak kişide aranacak şartlar yönünden 359 sayılı Yasa
nın 1568 sayılı Yasayla değişik 9 ncu maddesi hükmü, bu görevin kadrosunun niteliği yönünden de 657 sa
yılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 9 ncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanacaktır. 

Nitekim, 359 sayılı Kanunun 1568 sayılı Kanunla değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile İktisadi Dev
let Teşekkülleri personeline uygulanan genel hükümlere yapılan yollama sebebiyle TRT Genel Müdürlüğü ve 
Genel Müdür yardımcılıkları kadroları 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne göre istisnai memur
luklardır. TRT Genel Müdürlüğü görevi hakkında istisnai memurluklarla ilgili hükümlerin uygulanacağı 
hükmünü getiren 11 sayılı Kanun hükmünde Kararname yürürlüğe konulmakla, bu görev için özel düzenle
me yapılmış olduğundan, 3659 sayılı Kanun bu görev bakımından yürürlükten kalkmış olmaktadır. 31.5.1974 
tarihinde 12 sayılı Kanun hükmünde Kararname yürürlüğe konularak bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılıklarının kadrolarının istisnai memurluk olduğu yolundaki ek geçi
ci 9 ncu maddenin son fıkrası hükmü karşısında 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bu kuruluşlar yönün
den de yürürlükten kalkmış olmaktadır. TRT Genel Müdürlüğünün istisnai memurluk olduğu yolunda özel 
hüküm getiren 11 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin TBMM'ce ret ve iptal edilmiş olması, 12 sayılı Ka
nun hükmünde Kararnamenin 9 ncu maddesinin son fıkrasındaki genel hüküm ve bu hükme 359 sayılı Ka-
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nunun değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılan yollama nedeniyle TRT Genel Müdürlüğü görevi 
için istisnai memurluklarla ilgili hükümlerin uygulanması olanağını ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir 
deyişle bu konudaki özel düzenlemenin yürürlükten kaldırılmış olması bu konudaki genel hükümlerin uy
gulanmasını engellemez. Zira 11 sayılı Kanun hükmündeki Kararname ortadan kaldırılınca, 657 sayılı Kanu
nun değişik ek geçici 10 ncu maddesinin (f) bendi ile saklı tutulan 359 sayılı Kanunun değişik 47 nci madde
sinin 2 nci fıkrasıyla 657 sayılı Kanunun değişik ek geçici 9 ncu maddesinin son fıkrasına yapılan yollama se
bebiyle TRT Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılıkları istisnai memuriyet olmaya devam etmektedir. Bu 
nedenledir ki; TRT Genel Müdürlüğü görevi hakkında istisnai memurluklarla ilgili hükümlerin uygulanma 
olanağı kalmadığı ve bu nedenle davacının Genel Müdür olma niteliğini yitirmiş olduğu yolundaki iddianın 
kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. 

Bu duruma göre; 
1. Açıklanan nedenlerle; davacının görevinden alınmasına ilişkin 3 0 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakan

lar Kurulu Kararının iptaline; 

2. iptal kararları geriye yürüyerek konusu olan idari işlemi yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdı
ğı cihetle hukuken boş olmayan TRT Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanmasına dair 30 .4 . 1975 gün ve 
7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da iptaline, 

Oy çokluğu ile ve 650 (altıyüzelli) lira avukatlık ücreti ile 198 lira yargılama giderinin davalı idareden 
alınarak davacıya verilmesine oy birliği ile 9 . 1 . 1976 tarihinde karar verildi. 

D. D. Kurulu Başkanı 
İsmail Hakkı Ülgen 

8 nci Daire Başkanı 
İbrahim Koloğlu 

12 nci Daire Başkanı 
Kâzım Yenice 

6 nci Daire Başkanı 
Y. Safi Teziç 

X 
XXX 

10 ncu Daire Başkanı 
Şükran Ersümer 

5 nci Daire Başkam 
Sıtkı Gökalp 

13 ncü Daire Başkan vekili 
Ahmet Er doğdu 

9 ncu Daire Başkanvekili 
Recep Baspınar 

Üye 
Ekrem İspir 

Üye 
İsmail Diler 

Üye 
Galip \Tanrıöver 

11 nci Daire Başkanvekili 
Fahrettin Gömülü 

X 
XXX 

4 ncü Daire Başkanvekili 
Hamdi Özer 

Üye 
Bülent Olcay 

Üye 
Muammer Turan 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

7 nci Daire Başkanve: 
Hakkı Nevzat Baykc 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

X 
XX 

Üye 
Ahmet Konur 

Üye 
Orhan Onar 

X 

Üye 
Orhan Erdem 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 818 



X - Usul hakkında karşj oy yazısı : 
Türk Anayasa ve İdare Hukukunu bir çok yönleriyle yakından ilgilendiren bir dava karşısındayız. 
Çözümlenecek dava konusu anlaşmazlığın önemini nazarı dikkate alarak, 521 sayılı Danıştay Kanununun 

78 nci maddesi uyarınca incelemenin duruşmalı olarak yapılmasında isabet ve yarar gördüğümüzden bu hu
susu kabul etmeyen çokluk kararına usul yönünden karşıyız. 

6 ncı Daire Başkanı 11 nci Daire Başkanvekili 
Y. Safi Teziç Fahrettin Gömülü 

Üye 
Orhan Onar 

X X . - Davanın esalsı hakkında karşı oy yazısı : 
I. A -
ismail Cem İpekçi vekili tarafından 20 . 5 . 1975 g iinlü dilekçe ile açılan davada; 
1. 1 7 . 5 . 1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve müvekkilinin TRT Kurumu Genel 

Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
iptali ile, 

2. Yine aynı Resmi Gazetede yayımlanan ve müvekkilinden boşalan göreve Prof. Yalçıntaş'ın atanma
sına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893 sayılı Kararnamenin iptali ve her iki kararnamenin yürütülmelerinin 
durdurulması istenilmiştir. 

Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 30 . 5 . 1975 günlü karan ile her iki kararnamenin yürütülmelerinin 
durdurulmasına oy çokluğu ile karar vermiştir. 

B - İsmail Cem İpekçi vekili tarafından 20 . 5 . 19 75 günlü başka bir dilekçe ile açılan davada ise; 

17 . 5 . 1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle görevin
den alınan müvekkilinin aynı Resmi Gazetede yayımlanan 30 . 4 . 1975 gün ve 14764 sayılı ikili kararname 
ile Başbakanlık Müşavirliğine atanması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmiştir. 

İstemi inceleyen Danıştay 5 nci Daire Kurulu, 10 . 6 . 1975 günlü kararı ile yürütmenin dava sonuna 
kadar durdurulmasına karar vermiştir. 

Her iki davada da öncelikle verilen yürütmenin durdurulması karaları taraflara tebliğ edilmiştir. 
Burada bir kamu görevlisi yani Devlet memuru olan davacıya düşen görev yürütmenin durdurulması ka

rarlarının idare tarafından uygulanmasını sağlamak ve bu hususta gereken hukuksal girişimlerde bulunmak 
ve açtığı iptal davalarının sonucunu sabırla beklemekti. 

Davacı, böyle hareket etmemiştir 
Üç yıldanberi yayınlanmakta olan «Ekonomik Politika» gazetesinin 813 ncü sayısından itibaren bu ga

zetenin yönetim ve yayın işlerini üzerine alarak, memuriyet hayatına kendi isteği ile son vermiş, basın - yayın 
ve ticaret alanında çalışmaya başlamıştır. 

Burada açıkça görüldüğü üzere, davacı açtığı iptal davası ile hukuksal ilişkisini kendi iradesiyle sona er
dirmiştir. Bu nedenle, davacının hukuksal ilgisi kalmayan bir konuda Danıştay Dava Daireleri Kurulu tara
fından bir karar vermeye mahal bulunmamaktadır. 

Bu yönden de çokluk kararına karşıyım. 
II - Dava konusu edilen kararnamelerin mevzuat ve hukuk açısından incelenmelerine gelince; 
1. Davacı İsmail Cem İpekçi'den boşalan TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne Prof. Yalçıntaş'ın atanma

sına dair Bakanlar Kurulu Kararnamesi hakkında karar vermeye mahal bulunmamaktadır. Zira Prof. Yal-
çıntaş bu görevden istifa suretiyle ayrılmış ve kendisinin tayinine ait kararname hukuk alanında ortadan 
kalkmıştır. 

2. Davacı İsmail Cem İpekçi'nin TRT Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30.4.1975 
gün ve 7/9892 sayılı kararnameye gelince, 

Bu kararnameyi mevzuat ve hukuk açısından inceleyebilmek için davacının TRT Kurumu Genel Müdür
lüğüne tayin tasarrufundan işe başlamak lazımdır. 

Üye 
Alp Arslan Kayan 
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a) 15 Şubat 1975 günlü Resmi Gazetede 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 11 sayılı Ka

nun hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Bu kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 
geçici 10 ncu maddesine şu fıkra eklenmiştir. 

«TRT Kurumu Genel Müdürü hakkında Devlet Memurları Kanununun istisnai memurluklarla ilgili hü
kümleri uygulanır.» 

b) Bilindiği üzere, Kanun kuvvetinde kararname çıkarmak yetkisi Bakanlar Kuruluna, TC Anayasası
nın 64 ncü maddesinde 20 . 9 . 1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla, yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Daha 
önce, gerek 1921, 1924 ve gerekse 1961 Anayasalarında kanun kuvvetinde kararname çıkarmak yetkisi Ba
kanlar Kuruluna tanınmamıştı. 

Bu yetki, imparatorluk döneminde çıkarılan 1876 tarihli «Kanuni Esasi» nin 36 ncı maddesinde vardı. 
Bu madde aynen şöyledir : 
«... Meclisi Umumi mün'akit olmadığı zamanlarda Devleti bir muhataradan veyahut emniyeti umumiye-

yi halelden vikaye için bir zarureti mübreme zuhur ettiği ve bu bapta vaz'ma lüzum görülecek kanunun mü
zakeresi için meclisin celp ve cem'ine vakit müsait olmadığı halde Kanunu Esasi ahkâmına mugayir olma
mak üzere Heyeti Vükela tarafından verilen kararlar Heyeti Mebusanm içtima ile verilecek karara kadar ba 
iradei saniye, muvakkaten kanun hüküm ve kuvvetindedir.» 

c) 1921 «Teşkilatı Esasiye Kanununun 7 nci maddesine göre; 
«... Umum kavaninin vaz'ı, tadili,, feshi, ve muahede ve sulh alkti ve vatan müdafaası ilanı gibi hukuku 

esasiye>x Büyük Millet Meclisinin yetkisi dahilinde idi. 
1924 Anayasasının 4 ncü maddesinde; 
«... Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adına* egemenlik hakkını yal

nız o kullanır.»! 
denildikten sonra, 

5 nci maddesinde; 
«... Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır.»! 

hükmüne yer verilerek, 
6 ncı maddesinde; 
«.., Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır» ilkesi saptanmıştır. 
ç) 1961 Anayasası ise yine aynı hassasiyeti göstermiş, yasamada vekalet ve yetki devri müessesesine yer 

vermemiştir. Bu Anayasa 5 nci maddesinde; «... Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetki devredilemez»; anakaidesini koymuştur. 

1961 Anayasasının 64 ncü maddesinde 1971 yılında yapılan değişiklikle kanun kuvvetinde kararname çı
karmak yetkisi Balkanlar Kuruluna tanınmıştır. 

Sözü geçen 64 ncü maddenin ikinci fıkrası aynen şöyledir : 
«... Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar

nameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilke
leriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve 
kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır.» 

Bu fıkra hükmünden açıkça anlaşılacağı gibi, Türk Anayasa koyucusu kanun kuvvetinde kararname çı
karmak hususunda Bakanlar Kuruluna son derece sınırlı bir yetki tanımıştır. 

Bakanlar Kurulu bu yetkiyi ancak ve ancak yetki kanununun çerçevesi içinde ve bu kanunun amaç, kap
sam ve ilkelerine sadık kalarak kullanabilecektir. 

d) TBMM'nin çıkardığı bu yetki kanunlarından biri de 1589 sayılı Devlet Memurları ile ilgili Yetki Ka
nunudur. 

11 sayılı Kanun hükmünde Kararname bu Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır. 
11 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Resmi Gazetede yayımından bir gün sonra da davacı İsmail 

Cem îpekçi'nin TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne Bakanlar Kurulunca atanması yapılmıştır. 
Bu atamanın yapıldığı günlerde, Başbakana yöneltilen bir sözlü soruyu onun adına cevaplandıran zama

nın Turizm ve Tanıtma Bakanı şöyle söylemektedir : 
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«... Tamamen atayanın takdir hakkına dayandığı için, atayan, yani Bakanlar Kurulu, îsmail Cem îpek-
çi'yi TRT Genel Müdürlüğüne getirme kararını vermiş, fakat arkadaşımmın kanuni durumu bakımından ba
zı değişiklikler yapılması zorunluluğunu görünce de, 13 Şubat 1974 tarih ve 11 sayılı Kanun hükmünde Ka
rarname ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu madde
sine bir fıkra eklenmiştir. Bu değişikliğin başka yolla kısa zamanda gerçekleştirilmesi imkân dahilinde gö
rülmediği içindir ki, 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kanun hükmünde kararname yoluna gi
dilmiştir». (Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem : 4, cilt: 2, Toplantı: 1, sahife: 265 - 266.) 

e) Gerçekten, dava konusu anlaşmazlığın düğüm ve çözüm noktası burada toplanmaktadır. 
Acaba, 1589 sayılı Yetki Kanununda Balkanlar Kuruluna TRT Kurumu Genel Müdürünün statüsünde de

ğişiklik yapma yetkisi tanınmış mıdır? 
TRT Kurumu Genel Müdürünün nitelikleri, 359 sayılı TRT Kurumu Kanununun değişik 9 ncu madde

sinde saptanmış, personel hakları ile alacağı aylık ve tazminat miktarı da aynı Kanunun değişik 47 nci mad
desindeki esaslara bağlanmıştır. 

1589 sayılı Yetki Kanununun amaç, kapsam, ilkeleri incelendiğinde görüleceği üzere TRT Kurumu Genel 
Müdürünün statüsü ile ilgili bir hususta Bakanlar Kuruluna kanun kuvvetinde kararname çıkarabilmek yet
kisi katiyyen tanınmamış ve verilmemiştir. 

Diğer taraftan, özel amaçla, sırf bir şahıs için kanun kuvvetinde kararname çıkarılamayacağı Anayasa 
ve idare Hukukunun temel ilkelerindendir. (Dava dosyasında mevcut. Başbakanlığa sunulan üç kişiden kuru
lu komisyonun 8 . 5 . 1975 günlü raporu. Sahif e: 15 - 17) 

Bu nedenlerle, İsmail Cem îpekçi'nin TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanması ağır bir yetki saptırma
sı ile malul, hulkuka ve 359 sayılı Kanunun 9 ve 47, 1589 sayılı Kanunun amaç, kapsam ve ilkelerine aykı
rı ve ulusal idare esas ve geleneklerimize de ters düşen Bakanlar Kurulunun büyük bir riske girerek aldığı 
sakat bir idari tasarruftur. Kendisinin TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmasının nasıl risıklerle dolu 
bir tasarruf olduğunu ve kendisini bu göreve getirenin yerinde olsa idi, böyle bir riske giremeyeceğini sonra
dan yayınladığı makalede tam bir fikir açıklığı içinde bizzat davacı îsmail Cem İpekçi belirtmektedir. (Eko
nomi Politika Gazetesi sayı: 814, 16 Eylül 1975, «TRT'de 500 gün»j başlıklı yazı.) 

İdarenin sakat, kanuna aykırı, ağır bir yetki saptırması ile malul idari tasarrufları düzeltebileceği veya 
geri alacağı idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Bu durumda hukuku muhtel olanlar eğer kendi yönle
rinden haklı bir sebebe dayanabiliyorlarsa ancak idareden tazminat isteyebilirler. 

f) Kaldı ki, davacının görevden alınması hakkında Bakanlar Kurulu kararından tam bir hafta sonra 1896 
sayılı Kanunla, 11 sayılı Kanun hükmünde Kararname yetki dışı çıkarılmış olmakla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından reddedilmiş ve bütün sonuçlarıyla birlikte de iptal edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun 1896 sayılı Kanun hükümlerini yürütmek zorunda olduğu ve bu hususta bütün ida
ri tasarruflarda bulunabileceği kuşkusuzdur. 

Sonuç olarak, 
Davacının görevden alınmasında yukarıda belirtilen nedenlerle Anayasaya, yasalara, İdare Hukuku esasla

rına ve Türk ulusal idare hayatı uygulama ve geleneklerine aykırı bir cihet görülmediğinden dayanaksız da
vanın reddi gerekeceği görüş ve düşüncesi içinde açılan davayı iptal hükmü ile sonuçlandıran çokluk kara
rma karşıyım. 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

XXX - Ayrışık Oy 
1. Davacı î. C. îpekçi'den boşalan TRT Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Yalçıntaş'ın, istifa suretiyle bu 

görevinden ayrıldığından, tayini hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin iptali dileğiyle açılan davada ka
rar verilmesine mahal kalmamıştır. 

2. 1896 sayılı Kanun yasama organının maksadını açıkça ortaya koymuştur. Mevzuat hükümlerinin ka
nun yapıcısının bu gayesine uygun olarak manalandırılması gerekir. Bu takdirde ise davacının TRT Genel Mü
dürlüğüne tayinine olanak yoktur. 
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3. Davacının görevden alınmasına dair Bakanlar Kurulu kararı 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesanin 3 ncü 
fıkrasına dayanmaktadır. TRT Genel Müdürünün görevden alınmasını gerektiren haller ve usuller yalnız 9 ncu 
maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarında gösterilmiştir. Bu hale göre TRT Genel Müdürünün görevden alınması söz 
konusu olduğu takdirde bu iki fıkrada gösterilen hallere ve bu hallere mahsus olmak üzere konulmuş usullere 
bağlı kalınmak gerekir. TRT Kanununun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında «Milli güvenliğin, kamu düzeni
nin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği hallerde, Genel 
Müdür, gerekçesi açıkça gösterilerek, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle görevden alınır.» diye yazılıdır. Bu fık
radaki hüküm uygulanarak Genel Müdürün görevden alınabilmesi için. 1) Milli güvenliğin gerekli kıldığı bir hal, 
2) Veya kamu düzeninin gerekli kıldığı bir hal, 3) Veyahut Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı bir hal, 
4) Veyahut Genel Müdürün, Devletin memuru olma niteliğini yitirdiği bir hal bulunması, 5) Bakanlar Ku
rulunca (karar verilmiş, 6) Kararnamede gerekçesi açıkça gösterilmiş olması icabeder. Olayda Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi mevcuttur. Gerekçe ise yeteri kadar açıktır. Kararname gerekçesine göre, Genel Müdürün 
görevden alınmasında, milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı halin mevcudiyetine dayanılmakta
dır. Bu hallerin bulunup bulunmadığını objektif ölçüler içinde kalınarak saptandığına kanaat getirilebilmesi 
ipin Başbakanlıkça konunun evvela Milli Güvenlik Kuruluna veya Danıştay'a yahut bir bilirkişi heyetine incelet-
tirilmesi sorumluluğunu 'kabul etmek hukuken olanak dışıdır. Çünkü Türk yasalarında, bir karar alınmadan 
evvel başka bir makam veya kuruldan bir teklif, mütalaa veya bir karar alınması lüzumlu görüldüğü takdirde, 
bu husus yasa metninde açıklanmaktadır. Nitekim aynı 9 ncu maddenin 4 ncü fıkrasında öngörülen hallerde 
Genel Müdürün görevden alınması için evvelâ TRT Seçim Kurulunun olumlu görüşünün alınması şartı konul
muştur. Üçüncü fıkrada ise bu şekil şartına yer verilmemiştir. Buna rağmen yürütme organını böyle bir yola 
başvurma zorunlüğunda görmek, Anayasanın 114 ncü maddesinin 2 ncd ve Danıştay Kanununun ek 1 nci mad
desinin 1 nci fıkralarında yer alan «Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz.» hükmündeki şekil unsuruna da uyarlık arz 
etmemektedir. Buraya kadar açıklananlardan anlaşıldığına göre Bakanlar Kurulu Kararında yetki ve şekil yönle
rinden kanuna aykırılık yoktur. Bu karar yukarıda değinilen Anayasa ve Danıştay Kanunu hükümleri muvace
hesinde maksat yönünden yargı denetimine tabi de değildir. Şu halde Kararnamenin esas yönünden yeni sebep 
ve konu yönlerinden Kanuna aykırı bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekir. Bakanlar Kurulu, kararının 
gerekçelerini yani sebeplerim açıkça göstermiştir. Gösterilen sebeplerin büyük kısmının mevcudiyetlerinde ih
tilaf da yoktur. Asıl ihtilaf bunların değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Gösterilen sebeplerin davacının gö
revden alınması sonucunu doğurabilmesi için bunlardan bazılarının suç niteliğinde olması, davacı hakkında açıl
mış bir dava ve verilmiş kesin mahkeme kararı bulunması ve bu hallerin devamlılık göstermesi gerekip gerek-
miyeceği tartışma konusudur. Kanunlarımızda bir kamu görevlisinin görevinden alınması için mahkûm olma 
hali gerekli görüldüğü takdirde bu cihet açıkça belirtilmektedir. Örneğin Anayasanın 80, 133 ve 146 nci mad
deleri, Belediyeler Kanununun 30 ncu, Köy Kanununun 25 nci, Personel Kanununun 98/b maddelerinde bu tür 
hükümler vardır. Kaldıki TRT Kanununun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında öngörülen Devlet memuru olma 
niteliğinin yitirilmiş olması halleri içinde mahkûmiyet halleri mevcuttur. Sözü edilen 3 ncü fıkrada yazılı di
ğer haller için mahkûmiyet, cezai kovuşturma açılmış olma veya suç niteliğinde bulunma şartı öngörülmemiş
tir. Aranılan husus, yalnız milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı halin mevcudiyetidir. Bu neden
le maddi olaylar saptandıktan sonra yapılacak iş, gerekçede bildirilen sebeplerin ilgililer hakkında cezai takiba
tı lüzumlu kılacak nitelikte olup olmadığına veya bunlar dolayısıyla herhangi bir kovuşturma veya bu sebeple 
açılmış bir dava ve verilmiş kesin mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ve bu hallerin devamlılık gösterip 
göstermediğine bakılmaksızın Devlet idaresinde yüklenilen en yüksek seviyedeki ağır sorumluluğa uygun dav
ranışla bir değerlendirmeden ibarettir. Bakanlar Kurulu işte bu noktada takdirini kullanmış ve ortada Genel 
Müdürün görevden alınmasını gerektiren 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı milli 
güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı halin mevcudiyetine karar vermiştir. Bu durumda Bakanlar Ku
rulu takdirinin yargısal denetimin ne dereceye kadar vardırılacağım saptarken bazı özellikleri de göz önünde 
tutmak zorunluğu kendini göstermektedir. Zira davacı vekilinin, dava dilekçelerinde de ifade ettikleri gibi ürni 
ve kazai içtihatlarda her ne kadar bazı kıstaslar verilmeye çalışılmış ise de kamu düzeni kavramı, Anayasa ve 
idare hukuku alanında en belirsiz kavramlardan biridir. Kamu yararı veya kamu düzeni kavramlarının içine ne 
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girer ne girmez. Bunu ikesfin oliaraik saptamaya, olanaik yoktur. Milli güvenlik kavramı ise, doktrinde oybirliği 
Sile befefcilidiği üzere kenldi'sıine kuşku ile bakılan bir kavramdır. Şu haliyle her olayda meovut olup okmadıkları 
takdirlere dayanacaktır. înceldiğimüz davada olayların eğerlendinilmiesi ve ortaya konulian takdir, Hükümetin 
sorumluluğu ile silki sııkıya bağlıdır. Bu nedenle yargısal denetimlin, yürütime görevinin gerektirdiği sorumluluğu 
ortaJdan kaldıracak sonuçlar doğurmayacak derecede tutulması gözden kaçırılmamalıdır. TRT ifa ettiği hizmet 
itibariyle bir benzeri dalha bulunmayan etkileme gücüne ve gelişliğine sahip bir kuruluştur. Yaptığı her yayın 
büyük insan kütlelerini tesit altında bırakmaktadır. Bu iüübarla m i l güvenlik ve kamu düzeni açısından olum
suz teisMeri telafi edilemez hale gelmeden köklü ve ön leyioi tedbirler alması hükümetlerin en önde gelen gö* 
fevlerindenldir. 

TRT'niin millet ve devlet hayatımdalki etkin ve müstesna durumundan ve talfcdir yetklisin'in ilişkin olduğu ko
nuların özelliğinden dolayı dava, dosyasındaki bilgi ve belgelerle mevcudiyeti anlaşılan olaylar karşısında Ba
kanlar Kumlumun takdir yetkislini yerimde kulanmadığı iddia edilemeyeceğinden, kararnamede bir kanunsuzluk 
bulunmadığı kanı'sındayız. 

A. Yukarıda yazılı nedenlerle! 
a) Davanın Prof. Yalçıntaş'ın tayini hakkındaki kararnamenin iptaline ait kısmı için karar verilmesine 

yer oflmadığına karar veritonesi. 
b) Davacının görevden alınmasına karşı açılan davanın ise reddi gerekeceği görüşüyle çoğunluk kararına 

karşıyız. 

6 ncı Daiire Başkanı 11 nci Daire Başkan V, 
Y. Safi Teziç Fahrettin Gömülü 

TC 
Danıştay 

Dava Daireleri Kurulu 
Esas No. : 1976/122 

Kararın Diizellflmesâm ve Yürütmemin Durdurulmasını İsteyen : Başbalkanlıik. 
Karşı Taraf : İsmail Cem İpekçi 
Vekili : Av. Doğan Tanyer, Kızılay Soysal İşhanı No : 2GU1 Ankara 

Davanın özetî : Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 9.1.1976 gün ve 1976/1 sayılı Kararın; dilek
çede yazılı sebeplerle düzeltilmesi ve karar düzieltdlmesi sonuna kadar kararın yürütülmesinin durdurulması 's-
teğıiriden ilbarelttir< 

Raportör FeyzuKah Akkuş'un Düşüncesi : Kararın düzeltilmesine ilişkin dilekçede ileri sürülen hususlar 
yürüttaıenftn dürdıurufcnasMiı sağlayacak durumda görülmediğinden bu fconUdalkli talebin reddi gerektiği düşü
nülmektedir. 

Kanunsözcüsü Erman Bayraktar'ın Düşüncesi : Kararın düzeltilmesline ilişkin dilekçede ileri sürülen hu
suslar yürütmenin durdurulmasını sağlayacak durumda görülmediğinden bu konudalki talebin reddi gerektiği 
düşünülmektedir. 
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Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca liışin gereği düşünüldü: 
Olayın niteliğine ve davapın durumuna göre yürütmenin durdjımılmajsı talebinin 

de oyçokluğu ile karar vertildi. 
reddine 12.3.1976 tarihlin-

D. D. Kurulu Başkana 
İsmail Hakkı Ülgen 

8 nci Daire Balkanı 
ibrahim Koloğlu 

Fahrettin Öztürk 

Uye 
Bülent Olcay 

Üye 
Orhan Onar 

9 ncu Daire Başkanı 
Kâmuran Erkmenoğlu 

12 nci Daire Başkanı 
Kâzım Yenice 

\ ncu Daiire Başkanı V. 
Hakkı Müderrisoğlu 

Üye 
Ahmet Konur 

Üye 
Kemal Tarsuslugil 

4 ncü Daire Başkanı 
Rüştü Aral 

11 npi Daüire Başkanı 
Mazhar Şener 

5 nci Daire Başkan V. 
Turgut Akmirza 

Üye 
Şerafettin Kaya 

Üye 
Atıf Kösebalaban 

Üye 
Cüneyt Ertan 

AZLIK OYU 

13 ncü Daire Başkanı 
Ragıp Tartan 

6 nci Daire Baışkam 
Y. Safi Teziç 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

X 
Üye 

İsmail Diler 
X 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

X - Düzeltme dilekçesinde ileri sürülen iddialar karşısında; yürütmenin durdurulması talelbirin kaJbulü ge
rektiği düşüncesiyle karara karşıyız. 

A i Daire Başlkanı 
Rüştü Aral 

6. Daiire Başkam 
Y, Safi Teziç 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

Üye 
İsmail Diler 
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TC 
Danıştay 

Dava Daireleri Kurulu 
Esas No. : 1976/122 

Karar No. : 1976/183 
Kararın DüzeMhnesiira İsteyen : Başbakanlık - Ankara 

' Diğer Taraf : îsmail Cem Ipe-kçi 

Vekili : Avukat Doğan Tanyer Kızılay Sosyal îşham No. : 201 Ankara 
İsteğin özeti : Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 9 . 1 . 1976 gün ve 1976/1 sayılı kararın, karar

da, Anayasa'ya aykırı olarak, Anayasa Mahkemesi kararından söz edilerek o kararın gerekçe ve hükme esas 
alınmasının açık bir kanunsuzluk olduğu, bir siyasi parti Genel Başkanının Anayasa Mahkemesi kararından 
söz etmesi ve bunun basına yansıması üzerine Anayasa Mahkemesi kararı varmış ve yürürlükte imiş gibi 
temel ve esas alındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tezahür eden ve kanun niteliğinde bulunan irade 
ve kararı karşısında idari yargının çeşitli sebepler ileri sürerde meri kanunu dikkate almamasının adli hata ol
duğu, Milli Güvenlik ve kamu düzeni bakımından davacının TRT Genel Müdürlüğü görevini yapmasına im
kân bulunmadığından, görevden alma işleminin iptalinde yasalar ve dosyada bulunan belgeler bakımından 
maddi ve hukuki isabet olmadığı, davacının bütün iddialara, hatta o iddiaları ve dosyayı aşan, mevcut olma
yan sebepler dahi gerekçe olarak ıkabul edilirken idarenin taşıdığı sorumluluğun ağırlığı dahi nazara alınmak
sızın bütün savunmasının tutarsız gerekçelerle reddedildiği, bu davranış bir şahıs ve his davası olmayıp, TRT' 
nin başında bir Marksis'tin görev yapıp yapmayacağının, Anayasa ve TBM Meclisinin kanun yapma iradesi
ne karşı idari yargının Anayasa ile çizilen yerinin belirlenmesi, yetki saptırılarak, kişiye özel kararname çıkarıl
ması, ideolojisi belli bir kişinin TRT'ye Genel Müdür yapılması tasarrufuna karşı hukukun objektif ve genel
lik ilkesinin korunması. Anayasa'nın açık emrine rağmen, Anayasa organının, değişen şartlara, ortama göre de
ğişmeyen görev yapma ve yetki kullanma alışkanlığına ne ölçüde sahip olduğunun açıklığa kavuşması davası 
olduğu, karar düzeltme dilekçesinde, sadece milli güvenliğin, kamu düzeninin korunmasına gösterilen hassasiye
tin savunulmadığı, aynı zamanda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının da dikkat, itina ve saygıyla savunuldu
ğu, rejime sahip çıkma, Anayasa düzenini koruma, Marksizme karşı Cumhuriyeti savunma görevinin yerine 
getirildiği, devlete yönelen ideolojik tehdit ve tehlikeler karşısında, nitelikleri Anayasa ile belirlenen Türk Dev
letinin savunulduğu, bu davanın mfflete mal olmuş bir dava olduğu, tarafların sadece TRT eski Genel Müdürü 
ile Başbakanlığın olmayıp bütünüyle milletlimizin olduğu, onun içindir ki, TRT'nin tarafsız, milli bir devlet 
kuruluşu olarak görev yapmasını isteyenlerin, sadece iddialarını yargı sakfının altında değil, tarih ve millet 
önünde de sergileyecekleri, kararın, her yönüyle bir adli hata mahsulü olduğu, bu adli hatanın tashihinin hu
kuk devfetine, kanunların üstünlüğü ilkesine güç kazandıracağı, ileri sürülerek düzeltilmesi isteğinden ibaret
tir. ; 

Savunmanın özeti : Savunma verilmemiştir. 

Raportör FeyzuUaîı Akîküş'un Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 521 sa
yılı Danıştay Kanununun 98 nci maddesinde yazılı sebeplerden hiçbirine uymadığından talebin reddi gereke
ceği düşünülmektedir. 

Kanunsözcüsü Erman Bayraktar'ın Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 
521 sayılı Danıştay Kanununun 98 nci maddesiindc yazılı sebeplerden hiçbirine uymadığından talebin reddi 
gerekeceği düşünülmektedir. 
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Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca işin gereği düşünülldlü : 
Danıştay Dava Daüreleri ile Dava Daireleri Kurulundan verilen kiarariar hakkında düzeltme isteğinin ka

bulü, 521 sayılı Danıştay Kanununun 98 nci maddesinde yazılı sebeplerin birinin bulunlması halinde mümkün 
olup, kanar düzeMlmesi dilekçesinde ileni sürülen söbep İlerin kanuna uygun görülmemesi nedenliyle düzelt
me isteğinin reddine ve Danıştay Kanununun 89 ncu maddesi yoluyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 442 noi maddesi gereğince düzeltme isteyenden 50 lira para cezası alınmasına 25 . 6 . 197u gününde oy
çokluğu ile kanar vertiM. 

D, D. Kurulu BaşkknivetkiM 
7 nci Daire Başkanı 

Avni Pınar 

9 nbu Daire Başkanı 
Kâmuran Erkmenoğu 

4 ncü Daire Başkam 
Rüştü Aral 

X 

13 ndü Daire Başkanı 
Ragıp Tartan 

8 nci Daire Başkanı 
İbrahim Koloğlu 

12 nci Dalire Başkanı 
Kâzım Yenice 

11 nci Daire Başkani 
Mazhar Şener 

5 nci Daire Başkanı 
Sıtkı Gökalp 

Üye 
Mummer Turan 

Üye 
Azmi Eryılmaz 

X 

Üye 
Fevzi Tuzkaya 

6 nci Daiire Başkanı 
Y. Safi Teziç 

X 

7 nci Daire Başkanı 
Fahrettin Öztürk 

Üye 
Atıf Kösebalaban 

Üye 
Sclâhatün Falay 

Üye 
Yılmaz AHefendioğlu 

10 ncu Daire Başkanı 
Şükran Ersümer 

Üye 
Ülfer Budak 

Üye 
Şükran Engindeniz 

Üye 
Mahmut Polat 

Üye 
Cüneyt Ertan 
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KARŞI OY 
X. — TC Anayasasının 64 ncü maddesiyle ilgili Anayasa Komisyonu Tutanağında açıklandığı üzere; ka

nun koymak, değiştirmek ve kaldırmak ibaresi kaide tasarruflar koymak anlamınadır. 6.195 sayılı Kanunun ip
tali hakkındaki Anayasa Mahkemesinin 11 . 10 . 1963 gün E: 1963/124, K: 1963/243 sayılı kararlarında be
lirlendiği üzere kanunlar, kamu yararına olarak geleceği düzenleyen, mücerret, şahsi olmayan genel hukuk 
kurallarıdır. Yine 6203 sayılı Kanunun iptali hakkında Anayasa Mahkemesince verilen 27 . 6 . 1967 gün ve 
E: 63/145, K: 67/20 sayılı diğer kararda da ifade edildiği üzere; kamu yararı düşüncesi olmaksızın, başka 
deyimle, yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli partilerin veya kişilerin yararına olarak herhangi bir 
yasa kabul edilemez. Ord. Prof. Sıddık Sami Onar'ın tdare Hukukunun Umumi Prensipleri adlı kitabının ka
nunlarla ilgili bahsinde belirlendiği üzere, kanunun Devletlin gayesine ve Anayasanın ıUnunda beliren maksat
lara aykırı bir maksat takip etmemesi gerekir, kanunların şahsi, siyasi ve hissi maksatlarla çıkartılmış olma
sı hukuki bakımdan bunları sakat kılar. Bu açıklamalar huiküki bakımdan kanunların kamu yararı İçin düzen
leneceğini, kişi yararı için 'kanun düzenlemeyeceğini açıklığa kavuşlturur. 

Diğer taraftan yöneltilen bir soruya Başbakan adına cevaplandıran Turizm ve Tanıtma Bakanının, dava
cının TRT Genel Müdürlüğüne getirme kararının verildiğini ve davacının; «Kanuni durumu bakımından ba
zı değişiklikler yapılması zorunluluğu görünce de, ..11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesine bir fıkra eklen
miştir. Bu değişikliğin başka yolla gerçekleştirilmesi imkân dahilinde görülmediği içindir ki, 1589 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Kanun Hükmünde Kararname yoluna gidilmiştir., değerli arkadaşlarım, 
3 ncü soru olarak, Hükümetçe kanunda bu değişiklik yapılmadan İsmail Cem îpdkçi'nin TRT Genel Müdür
lüğüne tayini mümkün müydü diye soruyorlar. Hayır mümkün değildi. Mümkün olmadığı içindir ki, açık yü
rekle söylüyorum, Bakanlar Kurulu bu değişikliği bilerek» yapmıştır. (Millet Meclisi Tutanak Dergisi Dö
nem : 4 Cilt : 2 Toplantı : 1 Sahife : 265,266) 

Başbakan adına Millet Meclisinde yapılan konuşmada 11 sayılı Kararnamenin davacının atanması için 
düzenlendiğinin ifade edilmesi ve davacının atanmasının 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye istinat et
tiğinin atama kararında açıklanması, 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Resmi Gazete'de yayım
landığı gün atamanın yapılması atamaya 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin mesnet alınması 11 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kamu yararına değil, kişi yararına çıkarıldığını bütün açıklığıyla orta
ya koyar. 

Kişi yararına çıkarılan ve bu nedenle Anayasa'ya aykırı bir kânun hükmündeki kararnameye dayanılarak 
TRT Genel Müdürlüğüne atanan davacının görevden alınmasına dair Bakanlar Kurulu kararında kanuna 
aykırılık yoktur. 

Öte yandan atama tarihinde yürürlükte olan TRT Kanununun 1568 sayılı Kanunla değişik 47 nci madde
si kurum personeline, bu kanun hükümleri ve 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesi hükümlerinin 
uygulanacağı, kurum personeline bu kanunla özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında iktisadi devlet 
teşekkülleri personeline uygulanan genel hükümlerin uygulanacağı yazılıdır. TRT Kanununa 1568 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 5 nci maddede; Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerdeki kadrolarına atanacak persone
lin TRT"de veya, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 31 nci maddesinde belirtilen kurumlarda en az 5 yıl çalışmış ol
ması şarttır, denilmektedir. Bu geçici maddenin komisyonlarda kanunun metnine ithal edildiği ve kurumun 
yeni oluşu dolayısıyla kuruma böyle bir imkânın geçici bir süre için tanınması cihetine gidildiği açıklanmış
tır. 

Kurum personeline önce TRT Kanunu hükümleri ve 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesi hü
kümleri uygulanacağına göre ve davacının da sözü edilen maddelerdeki yerlerde geçmiş en az 5 yıllık bir hiz
meti bulunmadığına göre atama niteliğini haiz olmadığı açıktır. Zira davacı da TRT Kurumu personelin-
dendir ve TRT Kanununun değişik 47 nci maddesine göre düzenlenen TRT tazminat yönetmeliğine istinaden 
(Resmi Gazete 10 . 5 . 1975 gün ve 14882 sayı) tazminat almaktadır. Davacı TRT personeli olmasaydı bu 
tazminatı alamaması gerekirdi. 

Bu nedenlerle davacı TRT Genel Müdürlüğüne atanma niteliğini haiz olmadığından görevden alınmasın
da kanuna aykırılık yoktur ve aynı nedenlerle de düzeltme isteminin kabulü gerekir. 4 ncü Daire Başkanı 

Rüştü Aral 
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KARŞI OY 

XXX. — Anayasanın 1488 sayılı Kanunla değişik 121 nci maddesi; Radyo ve Televizyon İdaresi ve ha
ber ajansları idarelerinin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde kanunla düzenleneceğini, Kanunun yönetim 
ve denetimde tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koyamayacağını,.... ayrı bir fıkrasında da organların seçi
minin yetki görev ve sorumluluklarının da yine kanunla düzenleneceğini emretmiştir. 

359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu bu emrin bir gereğidir. Sözü geçen Kanunun de
ğişik 9 ncu maddesi Genöl Müdür olabilmek için gerekli şartlar arasında ehliyet, bilgi ve tecrübe şartını 
da saymıştır. 

TRT Genel Müdürlüğüne Anayasa ve 359 sayılı Kanuna göre atama yapılması gerekirlken böyle yapılma
mıştır. 

î. Cem İpekçi'nin Genel Müdürlüğe atanmasının dayanağı 11 saydı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Her 
şeyden önce bu dayanağın hukuka uygun olup olmadığının araştırılması gerekir. Anayasanın 64 ncü mad
desi hiçbir kuşkuya yer vermeyecek derecede açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunla belli konular
da, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda çıka
rılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin belirtilmesi lâzımdır. 11 sa
yılı Kararneme 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmışta. 1589 sayılı Yetki Kanununun amacı bel
lidir. Bir Anayasa kuruluşu olan TRT'nin Genel Müdürünün statüsünü ıtesbMe hiçbir ilgisi yoktur. Daha ön
cede belirtildiği üzere TRT bir Anayasa kuruluşudur. Genel ilkeler Anayasada yer almıştır. Anayasanın emir
leri kanunla düzenlenmiştir. TRT Kanunun da değişiklik kanunla olur. Kararname ile yapılan değişiklik Ana
yasanın 5, 64 ve 121 nci maddelerine yetki kanununa aykırı düşer. 

Hukuki durum böyle iken niçin bu yola gidildiğini Başbakana yöneltilen sözHü soruya Turizm ve Tanıt
ma Bakanının verdiği cevapta görmek mümkün. 

Görüldüğü üzere İsmail Cem ipekçi bu göreve Anayasa ve Kanunlara aykırı olarak atanmıştır. 
Bu nedenlerle düzeltme talebinin kabulü ile davanın reddi gerekeceği oyu ile çoğunlukla verilen karara 

karşıyım, 
Üyö 

Azmi Eryılmaz 

KARŞI OY 

X. — Esas kararda belirttiğim nedenlerle kararın düzeltilmesi gerekir. Bu itibarla çoğunluk kararına karşr 
yım. 

6 nci Daire Başkanı 
Y. Safi Teziç 
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Danıştay 
Dava Daireleri Kurulu 

Esas No. : 1976-97 
Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : İsmail Cem İpekçi 
Vekili : Avukalt Doğan Tanyer 
Ziya Gökalp Cad. Soysal İşhanı No. : 3/201 Kızılay - Ankara 
Davalı : Başbakanlık - Ankara 
Davanın Özeti : Açık bulunmayan TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Şaban Karataş'ın atanmasına ilişkin 

18 . 12 . 1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ile yürütmenin durdurulması isteğinden 
ibarettir. 

Raportör Feyzullah Akkuş'un Düşüncesi : Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre dava sonuna ka
dar yürütmenin durdurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

KanunsözcüSü Feridun Taşkın'ın Düşüncesi : Davanın durumu ve olayın niteliğine göre dava sonuna ka
dar yürütmenin durdurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca işin gereği düşünüldü : 
Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre davacıdan teminat alıranalksızın dava sonuna kadar yürütme

nin durdurulmasına 13 . 2 . 1976 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi. 

D. D. Kurulu Başkanı 
İsmail Hakkı Ülgen 

13 ncü Daire Başkanı 
Ragıp Tartan 

11 nci Daire Başkam 
Mazhar Şener 

7 nci Daire Başkanvekili 
Fahrettin Öztürk 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

X 

Üye 
Ahmet Konur 

Üye 
Orhan Onar 

9 ncu Daire Başkanı 
Kâmuran Erkmenoğlu 

8 nci Daire Başkanı 
İbrahim Koloğlu 

6 nci Daire Başkanı 
Y. Safi Teziç 

XX 

5 nci Daire Başkanvekili 
Galip Tanrıöver 

Üye 
Recep Başpınar 

Üye 
Şerafettin Kaya 

Üye 
Kemal Tarsuslugil 

4 ncü Djûre Başkanı 
Rüştü Aral 

XX 

12 nci Daire Başkanı 
KâzımYenîce 

10 ncu Daire Başkam 
Şükran Ersümer 

Üye 
Ahmet Erdoğdu 

Üye 
Bülent Olcay 

Üye 
Hamdi Özer 

Üye 
Güzin Ersoy 

X 
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X. — I. İ C . tpekçi vekili tarafından 20.5.1975 günlü dilekçe ile açılan davada; 
1 . 17 . 5 . 1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve müvekkilinin TRT Kurumu Genel 

Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin iptali ile, 

2. Yine aynı Resmi Gazete'de yayımlanan ve müvekkilinden 'boşalan göreve Prof. Yalçıntaş'ın atanma
sına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893 sayılı Kararnamenin iptali ve her iki kararnamenin yürütülmesinin 
durdurulması istenilmiştir. 

Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 30 . 5 . 1975 günlü kararı ile her iki kararnamenin yürütülmesinin dur
durulmasına oyçokluğu ile karar vermiştir. 

II. — î. Ç. tpekçi vekili tarafından 20 . 5 . 1975 günlü başka bir dilekçe ile açılan davada ise; 
1 7 . 5 . 1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden 

alınan müvekkilinin, aynı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 . 4 . 1975 gün ve 14764 sayılı ikili kararname ile 
Başbakanlık müşavirliğine atanması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmiştir. 

İstemi inceleyen Danıştay 5 nci Daire Kurulu, 10 . 6 . 1975 günlü kararı ile yürütmenin dava sonuna ka
dar durdurulmasına karar vermiştir. 

Her iki davada da öncelikle verilen yürütmenin durdurulması kararları taraflara tebliğ edilmiştir. 
Burada bir kamu görevlisi yani Devlet Memuru olan davacıya düşen görev, yürütmenin durdurulması ka. 

rarlarının idare tarafından uygulanmasını sağlamak ve bu hususta gereken hukuksal girişimlerde bulunmak 
ve açtığı iptal davalarının sonucunu sabırla beklemekti. Davacı böyle hareket etmemiştir. 

Üç yıldanberi yayınlanmakta olan «Ekonomi Politika» gazetesinin 813 ncü sayısından itibaren bu gazete
nin yönetim ve yayın işlerini üzerine alarak memuriyet hayatına kendi isteğiyle son vermiş, Basın - Yayın ve 
ticaret alanında çalışmaya başlamıştır. 

Burada açıkça görüleceği üzere, davacı TRT Kurumu Genel Müdürlüğü görevi ile hukuksal ilişkisini 
kendi iradesiyle sona erdirmiştir. 

III. — t. Ç. İpekçi vekili tarafından 20 . 1 . 1976 günlü dilekçe ile bu kez açılan davada; 

TRT Kuruma Genel Müdürlüğünün dolu bulunduğu ileri sürülerek bu göreve Prof. Şaban Karataş'ın 
atanmasını öngören 18 . 1 . 1976 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin dur
durulması istenilmekte ise de, yukarıda belirtilen nedenle bu hususta î. C. İpekçi'nin dava açma ehliyeti bu
lunmamaktadır. 

Bu bakımdan yürütmenin durdurulması isteminin ve dava esasının incelenmesine yasal olanak bulunmadı
ğından, 521 sayılı Danıştay Kanununun 74 ve 75 nci maddeleri uyarınca davanın reddi gerekeceği görüş ve 
düşüncesi içinde, yürütmenin dava sonuna kadar durdurulmasını kapsayan çokluk kararma karşıyız. 

Üye Üye 
Atıf Kösebalaban Kemal Tarsuslugil 
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AZLIK OYU 

XX. — Davacının memuriyet nitelikleri ve herhangi bir nedenle memuriyetle ilişiğinin kesilmesi gibi ye
niden atanmasına engel olan nedenlerin nelerden ibaret olduğunun sorulması ve savunma alındıktan sonra yü
rütmenin durdurulmasının düşünülmesi gerektiği cihetle çoğunlukça verilen karara karşıyız. 

4 ncü Daire Başkanı 6 ncı Daire Başkanı 
Rüştü Aral Y. Safi Teziç 

Davalı ve Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılmasını İsteyen : Başbakanlık - Ankara 

Davacı : İsmail Cem îpekçi, 

Vekili i Avukat Doğan Tanyer. Ziya Gök İp Cad. Soysal îşhanı 3/201 - Ankara 
Taîefbin Özeti : Açık bulunmayan TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne Prof. Şaban Karataş'ın atanma

sına ilişkin 18.12.1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ile yürütmenin durdurulması 
isteğiyle davacı tarafından açılan bu davada; Danıştay Dava Daireleri Kurulunca dava sonuna kadar yürütme
nin durdurulması yolunda verilen kararın kaldırılması isteğinden ibarettir. 

Rapordur FeyzuMaih Akkuş'un Düşüncesi : Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 13.2.1976 gün ve 
76/97 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını gerektirecek maddi veya hukuki yeni bir du
rum ortaya çıkmamış olduğundan yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması yolundaki istemin reddi 
gerektiği düşünülmektedir. 

Kanunsazcüsü Feridun Taşkın'ın Düşüncesi : Dava Daireleri Kurulunun 13 Şubat 1976 gün ve 976-97 
sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını gerektirecek maddi ya da hukuki yeni bir durum or
taya çıkmamış ve kararın değiştirilmesini gerektirecek bir belge ibraz edilmemiş olmakla, Başbakanlıkça öneri
len, «Yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması» yolundaki istemin reddi gerektiği düşünülmektedir. 
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Hüküm verem Danıştay Dava Daireleri Kurulunca %in gereği düşünüldü : Olayın niteliğine Prof. Şaban 
Kysftll'iflt afoiBflywa. iüggfeSı» IM2*W15 g&t ver .7/11,0:42, sayılı BaJcapıter Kurulu karacanın iptali isteğiyle açtığı 
dtefev̂ daj vaki.taliftfe» üzeıliae vecier^ 1:1.2.1976 gpa ve 19 76/97 sayılı daya; sorutma ka,dar yürütmenin durduarul-
rpası yoiuıijdajki kaxmm^MK Jyrfâmkmmm gerektirecek maddi ve hukuM yemi bir dttrum ortaya çıkmaBruş. ve 
kararın değiştkilmesirji gerektirecek bir belge übraz edilmemiş olduğu cihetle davalı idarenin yürütmenin dur
durulması kararmıpu^ 'kajtdjrıfcaam yekundaki istemimin reddine 30.4.1976 talihinde oyçokluğu ile kadar ve
rildi. 

D. D. Kurulu Başkan V. 9 ncu Daire Başkanı 4 ncü Daire Başkanı 
7 udi Daire Başkanı Kâmuran Erkmenoğhı Rüştü Aral 

Avni Pınar X 

13 ncü Daire Başkanı 
Ragıp Tartan 

S nci Daire Başkanı 
İbrahim Koloğlu 

11 nci Daire Başkanı 
Mazhar Şener 

ncu Daire Başkanı 
Şükran Ersümer 

nci Daire Başkan V. 
Hikmet M&ttügil 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

X 

Üye 
Şerafettin Kaya 

Üye 
Fevzi Tuzkaya 

5 nci Daire Başkanı 
Sıtkı Gökalp 

7 nci Daire Başkan V. 
A. İhsan Güngör 

Üye 
Bülent Olcay 

Üye 
Kemal Tarsuslugil 

X 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

6 nci Daire Başkan V. 
Orhan Onar 

Üye 
Ahmet Er doğdu 

Üye 
Ahmet Konur 

Üye 
Galip Tanrıöver 

Üye 
Orhan Karayalçın 

AZLIK OYU 

X — Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen, 13.2.1976 gün ve 1976/97 sayılı yürütmenin durdurul
ması kararında yer alan azlıik oyum,uzdaki görüşümüz uyarınca yürütmenin durdurulması kararının kaldırıl
ması isteminin kalbulü gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız, 

4 üncü Daire Başkanı 
Rüştü Aral 

Üye 
Alp Arslan Kayan 

Üye 
Kemal Tarsuslugil 
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T. C. 
Danıştay 

Dava Daireleri Kurulu 
Esas No: 1976197 

Karar No: 1976/269 

Davacı : İsmail Cem ipekçi 
Veküi : Avukat Doğan Tan yer 

Ziya Gökalp Cad. Sosyal İşhanı No: 3/201 - Ankara 

Davalı : Başbakanlık - Aakaıa 
Davanın Özeti : Açık bulunmayan Türkiye Radyo ve Televizyon Kamı

ma Genel Müdürlüğüne Prof. Şaban Karataş'ın atanmasına ilişkin İS . 12 . 1975 «gün ve 7/11042 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararının iptali isteğinden ibarettir. 

Savunmanın Özeti : Bu davada, Danıştay Kanununun 30 ncu maddesindeki 
şartlardan hiç birisinin gerçekleşmediği, davacının TRT Genel Müdürlüğünden alınmasına müteakip, Başbakan
lık Müşavirliğine atandığı, ancak bu görevine başlamaması nedeniyle atamanın iptalinin zorunlu hale geldiği, 
atama kararının iptal edilerek memuriyetle ilişkisinin kesüdiği, davacmm, TRT Genel Müdürlüğüne atanmasını 
sağlayan 11 sayılı K. H. K.'nin 1896 sayılı Kanunla ret ve iptal edildiğinden ve bu şartlar Pröî. Şaban Ka
rataş'ın sözü geçen Genel Müdürlüğe atandığı tarihlerde devam etmekte olduğundan davacının dava ile men
faat ilişkisinin kalmadığı hususunda kuşku olmadığı, davacının TRT Genel Müdürlüğüne atanma"sını ve yü
rütmenin durdurulması kararlarının uygulanmasını istemesine hukuken imkân kalmadığı, davacının, açtığı da
valardan hiç birinin sonucunu beklemeyerek Politika Gazetesinin yayın ve yönetim işlerini yürütme görevini 
üzerine aldığı, böylece ticaret alanında çalışmakta olduğundan kendi isteği ile memuriyetle ilgisini kestiği, bu 
nedenle davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, davacının tam yargı davası açtığına göre, TRT Genel Mü
dürlüğü ile hukuken ilişkisini kopardığı ve bu göreve Prof. Şaban Karataş'ın atanmasına dair kararnamenin 
iptalini isteyebilmek için menfaat ilişkisinin kalmadığının kesinleştiği, iptali istenen kararnamede hiç bir yön
den mevzuata ve hukuk esaslarına aykırılık bulunmadığı, Prof. Şaban Karataş^n gerekli eshliyet, bilgi ve tecrü
beye sahip olduğu, zira, Prof. Şaban Karataş'ın Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Milli Predüktivite 
Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok teknik ve idari görevlerde bulun
duğu, davacının görevine iadesinin bu göreve hukuka uygun bir tayin yapıldığından mümkün olmadığı, idare
nin yargı kararına uygun işlem yapmasının idarenin hukuki imkânları ile sınırlı bulunduğu idare hülcukuttun 
genel esaslarından olduğu, Prof. Şaban Karataş'ın atanması işleminin kanuna uygun olduğundan iptale konu 
olacak bir işlem bulunmadığı, iptal davalarından davanın esasını işlemin kendisinin teşkü ettiği, açılan dava
larda hakkın ihlali tespit edüse dahi işlemde iptal sebepleri mevcut olmadığı takdirde davanın reddolunduğu, 
idare tarafından tamamen hukuka uygun şekilde yapüan işlemin, memuriyetle ilişkisi kesilmiş olan davacı ta
rafından iptalinin istenmesinin mevcut mevzuat karşısında imkânsız görüldüğü, idarenin takdir yetkisine daya
nak yaptığı işlemlerin dava konusu yapılması halinde, bu işlemin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekliliği 
açısından ciddi ve yeterli sebeplere dayanıp dayanmadığının araştırılmasının ve tespitinin zorunlu olduğu, Da
nıştayın bir idari kararı kanuna uygunluk bakımından denetlediği, yoksa icabı hale uygunluk bakımından tet
kik edemiyeceği, aksi halde Danıştayın idareye müdahalesine yol açılmış olacağı, idarenin takdirine bırakılan 
hallerde, idari kararların icabı hale uygun olup olmadığını tetkik etmeyecek olan Danıştayın da, kanunun ken
disine vermiş olduğu yetkiyi aşarak, takdire dayalı idari kararın icabı hale uygunluğuna veya aksine hükmet
mesinin mümkün olmadığı, Hükümet tasarrufu ile Hükümet tasarrufuna benzeyen takdiri tasarrufların da bu
gün idari kazanın denetimine tabi tutulmakta olduğu, yapılıp yapılmaması mutlak surette idarenin muhayyer
liğine bırakılan hallerde idari kazanın, idareye o işi yapmaya icbar edemeyeceği, kanunlar idareye takdir hak
kı vermiş ise bu kanunun Anayasaya aykırı sayılıp, Anayasa Mahkemesince iptal edilmedikçe, Mkümlerine 
riayetin herkes ve her müessese için uyulması gerekli bir emir olduğu, Danıştayın idarenin takdir yetkisini 
reddetmediği, ancak hakkın suistimaline cevaz vermeyen hukuk sistemimizden ilham alarak, takdir yetkisinin 
kötüye kullanılması caiz olamıyacağından kazai kontrole tabiyetini içtihat etmiş bulunduğu, takdir yetkasinin 
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kullanılmasında kötü niyet ve maksat açıkça sabit olmadıkça idarenin mutlak takdirine müdahale, kazai mu
rakabe değil, hiyerarşiye dayanılarak verilmiş bir emir ve direktif sayılacağı, şu halde davanın ağırlık merke
zini, Prof. Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğüne atanmasında idarenin haiz olduğu takdir yetkisini mak
sat unsuruna aykırı olarak kullanıp kullanmadığı hususunun teşkil ettiği, Prof. Şaban Karataş'ın atanmasında 
mevzuata aykırı bir husus ve maksat söz konusu olmadığı gibi, memuriyetle ilgisi kalmayan davacının özlük 
haklarının bu atama ile çiğnendiğini iddia etmesinin de yerinde olmadığı, tayin edildiği görevden ayrılması do
layısıyla davacının dava ile menfaat ilişkisinin kalmamasında hakkın suiistimalinden bahsetmenin, idare hu
kuku prensiplerini tamamen çiğnemek olacağı, 521 sayılı Danıştay Kanununun 1740 sayılı Kanunla değişik 
ek 1 nci maddesinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gereken hallerin belirtildiği, dava konusu iş
lem hususunda bü maddede belirtilen şartlar mevcut olmadığı gibi, TRT Genel Müdürlüğüne yeni bir atama 
yapıldığından tehiri icra kararı verilmesinin yersiz olduğu, eski kararların icra ve infaz bakımından hukuki de
ğeri kalmadığı, kaldı ki, idareyi zorlamanın Anayasa prensiplerine de aykırı olduğu, yürütmenin yargı dene
timine tabi tutulmasının, yargı denetiminin icra kuvvetini kendi kararları ile zorlaması demek olmadığı, yar
gı mercii olan Danıştaym idarenin yerine geçip tayin hakkında emir ve karar vermesinin mümkün olmadığı, 
bu bakımdan memuriyete başkasının tayinini engelleyen bir tehiri icra kararı verilmesinin 521 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesindeki şartlara aykırı düştüğü, idarenin Danıştay ilamlarının infazını nasıl yapacağının 
95 nci maddede belirtildiği, ancak yürütmenin durdurulması kararının verildiği tarihte davacının görevinden 
alınmasına dair işlem aleyhine açılan davanın, düzeltme isteminde bulunulmuş olması nedeniyle derdest bu
lunduğu, davacının aynı göreve tayininin Hükümetin milli güvenük politikası ve memleket menfaatleri bakı
mından faydalı görülmediğinden yapılamadığı, davacının bu hususu bildiği ve idare aleyhine gerekli tam ka
za davasını açmış bulunduğu, bu sebeple davacının TRT Genel Müdürlüğüne yeniden tayininin mümkün bu
lunmadığı gibi tehiri icra kararı ile görevden alma ve yerine yapılan tayine ait karar da henüz kesin olarak 
iptal edilmemiş olduğundan tehiri icra kararımn yerine getirilmesine maddeten de imkân bulunamadığı, yürüt
menin durdurulması kararları için Danıştay kararında bir müeyyide bulunmadığı, Anayasa Mahkemesinin 
64/15 sayılı Kararında bu konuda çok açık prensiplerin kabul edildiği, durdurma kararlarının ilam niteliğinde 
görülmediği ve müeyyideye bağlanmadığı, idarenin ihtiyati takdir kararlarını imkânları içinde yerine getire
ceği, bu imkânların maddi olduğu gibi manevi de olabileceği, bu kanun ve uygulama karşısında görevinde kal
ması amme menfaatini ve hizmet icaplarını temelinden sarsacak olan davacı hakkında ancak olsa olsa kesin 
ilama bağlandığında ilam istikametinde işleme gitmek gerekeceği, kaldı ki, durdurmaya karar verilmiş olması 
işlemin muhakkak iptal edileceği manası taşımadığı gibi çok defa davacı aleyhine karar verildiğinin bilindiği, 
iptal davası açılabilmesi için lazım-ülicra bir kararın bulunması gerektiği, davacının aynı ücretle Başbakanlık 
Müşavirliğine atanmış fakat bu görevi kabul etmeyerek vazifesine gelmemiş olduğu, bu itibarla TRT Genel 
Müdürlüğüne yeni bir atama yapıldığından ortada icranın durdurulmasını gerektiren ve icra durdurulmadığı 
takdirde zuhur edebilecek tamiri gayri kabul bir halin bahis konusu olmadığı, bu itibarla yürütmenin durdu
rulması konusunda verilen bu kararın lazım-ülicra bir mahiyet taşımadığı cihetle kararın kaldırılması ve dava
nın reddi gerektiği yolundadır. 

Raportör Feyzulîah Akkuş'ım Düşüncesi : Davacı, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınması
na ve yerine bir başkasının atanmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararlarının Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 9 . 1 . 1976 gün ve 1976/1 sayılı kararla iptal edilmiş 
olması sebebiyle TRT Kurumu Genel Müdürlüğü kadrosunun hukuken dolu bulunduğunu, dolu olan kadro
ya ikinci bir atama yapılmasının hukuk devleti ilkesine ve yasalara aykırı olduğunu, TRT Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan kişinin atandığı görev yönünden ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi olmak niteliğinin bulunma
dığım ve yapılan atamayla menfaatinin ve özlük haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek Prof. Şaban Karataş' 
in TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 18 . 12 . 1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararının iptalini istemektedir. 

Davalı İdare; davacının, gerek daha önce atandığı Müşavirlik görevine başlamaması nedeniyle bu göreve 
atanmasına ilişkin işlemin idarece iptal edilmiş olması sonucu ve gerekse «Politika» adlı günlük bir gazeteyi 
çıkararak kendi iradesiyle ve fiilen memuriyetle ilişkisinin kesilmiş olduğunu, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü
ne atanmasına olanak sağlayan 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin TRT Genel Müdürlüğü görevini istisnai memurluk haline getiren hükümlerinin yasama organınca ret 
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ve iptal edilerek bugün için bu göreve adıgeçenin atanmasını sağlayacak yasal koşulların ortadan kalktığını 
beyanla dava açma ehliyetinin bulunmadığını ileri sürmekte ise de; davacımn TRT Genel Müdürlüğünden 
alınmasına ve yerine bir başkasının atanmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 ve 7/9893 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının iptali istemiyle açtığı davanın karara bağlanması sırasında bu hususlar tartışılarak değer
lendirilmiş ve söz konusu kararnameler iptal edilmiş olduğuna göre bu davanın bu sebeplerle ehliyet yönünden 
reddi gerektiği yolundaki iddiaları inceleme olanağı bulunmamaktadır. 

Davacının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ve yerine bir başkasının atanmasına iliş
kin 30 . 4 .1975 gün ve 7/9892 ve 7/9893 sayılı kararnamelerin Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 
9 . 1 . 1976 gün ve 1976/1 sayılı kararla iptal edilmiş olduğu dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anlaşılmak
tadır, 

İptal kararlarının geriye yürüyerek iptal edilen idari işlemi yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdığı ci
hetle hukuken boş olmayan TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanmasına ilişkin 18.12.1975 
gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali gerektiği düşünülmektedir, 

Karcunsözdisü Feridun Tasjkın'ııı Düşüncesi ': Dava, TRT Genel Müdürlüğüne atama yapılmasına ilişkin 
18 . 12 . 1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır. 

Davacı; Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 9 . 1 . 1976 gün 1975/101, 1976/1 sayıh kararıyla, TRT Ge
nel Müdürlüğünden almışına ve yerine bir başka şahsın atanmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893, 7/9892 
sayılı Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edilmiş olması muvacehesinde, hukuken kendi uhdesinde bulunan bu 
makama bir başkasının atanamıyacağı, böyle bir davranışın yargı erkine karşı bir davranış olarak hukuk dev
leti ilkesi ile bağdaşmıyacağmı iddia ile kararnamenin iptalini istemekte. 

İdare ise, davacının daha önce atandığı Müşavirlik görevinden müstafi sayılarak, memuriyetle ilgisinin ke
silmiş olduğu, «Politika» adlı günlük gazeteyi çıkararak, ihtiyariyle ve fiilen de memuriyetle ilgisini kestiği
ni, esasen atanmasına dayanak 11 sayılı K. H. K. ile 12 sayılı K. H. K.'nin TRT Genel Müdürlük makamını 
istisnai memuriyetlerden sayan hükmünün yasama meclislerince iptal edilmiş olması nedeniyle bu gün için bu 
makama atanmayı gerektiren yasal koşullardan yoksun olduğunu beyanla dava açma ehliyeti bulunmadığını, 
kararnamenin iptal sebepleri yönünden herhangi bir sakatlıkla malûl olmadığını iddia ile davamn usul ve esas 
yönünden reddini istemektedir. 

Gerek davacının görevden alınmasına ilişkin davada verilmiş yürütmenin durdurulması kararları, gerekse 
daha sonra verilen iptal kararı üzerine, 'davacı göreve davet edilmemiş olduğu cihetle, idarenin yargısal karar
lara rağmen üstüne düşen yasal görevi yerine getirmemesine rağmen davacıdan geçim ve maişetini temin ede
cek bir girişimde bulunmaması istenemiyeceğine göre, memuriyet yaşamı ile ilginin davacımn ihtiyarı ile ke
sildiği yolundaki savunmaya itibar mümkün değildir. 

Davacının görevden alınmasına ilişkin iptal kararında, 657 sayılı Yasanın değişik ek geçici 10 ncu madde
sinin f bendinden bahisle TRT Genel Müdürlüğünün istisnai memurluk statüsünün devam ettiğine karar ve
rilmiş olduğu cihetle, 11 sayılı K. H. K. ile 12 sayılı K. H. K.'nin ilgili hükmünün 1896 ve 1897 sayılı yasa
larla iptal edilmiş olmasının da TRT Genel Müdürlüğünün statüsünü değiştirmediği açıktır. Kaldıki amlan yasa
lar Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmakla, bu gün için yürürlükte de değildir. 

Bu açıklamalar karşısında davanın ehliyetten reddi yolundaki, idare iddiaları yerinde görülmemiştir. 
Esasa gelince; problem TRT Genel Müdürlüğü makamının hukuken kimin uhdesinde olduğu ya da dava 

konusu kararnamenin çıkarıldığı tarihte boş olup olmadığının saptarimasındadır. 
Gerek teoride gerekse Danıştayımızın muhtelif kararlarında, iptal kararlarının, dava konusu işlemi ittihazı 

anından itibaren ortadan kaldırdığı ve işlemin ittihazından önceki hukuki durumu geri getirdiği yürütmenin 
durdurulması kararlarında geçici dönem için aynı yetkiye haiz olduğu kabul edilmektedir. 

Bu kararlar zımnında idareye düşen görev, iptal kararının ışığı altında işlem tesisi olmak gerekirken ola
yımızda olduğu gibi, idarece 9 . 1 . 1976 tarih ve 1975/101 - 1976/1 sayılı Danıştay Dava Daireleri Kurulu 
kararına rağmen davacı göreve çağrılmamış, yerine yapılan atama da iptal edilmiş olmasına rağmen ilgilinin 
istifasına kadar görevle ilişkisi kesilmemiştir. Binnetice idare; karara uygun şekilde TRT Genel Müdürlük ma
kamının hukuken de boşaldığını savunacak durumda değildik 
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Anılan nedenlerle, hukuken boş olmayan bir makama yapılan atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 
iptali gerektiği dü^nülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Kurulunca işin gereği düşünüldü : 
Davacı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 

gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu göreve Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın atanmasına ilişkin 
30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893 saydı Bakanlar Kurulu kararının Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 
9 . 1 . 1976 gün ve 1976/1 sayılı kararla iptal edilmiş olması sebebiyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü kadrosunun hukuken dolu bulunduğunu, dolu olan kadroya ikinci bir atama yapılmasının 
Hukak Devleti üke&ine ve yasalara aykırı olduğunu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne 
atanan P«)f. Şaban Karatas'm atandığı görev bakımından «ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi olmak» nitehğinin 
bulunmadığını ve yapılan bu atama ile yasaların koruduğu menfaat ve özlük haklarının ihiâl edildiğini ileri sü
rerek dava konusu kararname ile yapılan işlemin iptalini istemektedir. 

Davacının, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30.4.1975 
gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu göreve Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın atanmasına dair 
30.4.1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen 30.5.1975 
gün ve E. 1975/101, sayılı kararla yürütülmesinin durdurulduğu ve bu kararın davalı idareye 9.6.1975 tari
hinde tebliğ edildiği, daha sonra sözü edilen kararnamelerin Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 9.1.1976 gün 
ve E. 1975/101, K. 1976/1 sayılı kararıyla iptal edilmiş olduğu dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

İptal kararlarının, geriye doğru yürüyerek, iptal edilen idari işlemi yapıldığı tarihten itibaren ortadan kal
dırıldığı bilinen idare hukuku ilkelerindendir. Bu durumda; Dava Daireleri Kurulunca verilen iptal kararının, 
davacının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ve yerine bir baş
kasının atanmasına ilişkin işlemi yapıldığı 30.4.1975 tarihinden itibaren ortadan kaldırdığı ve bu nedenle sözü 
edilen Genel Müdürlük kadrosunun hukuken boşalmamış olduğu açıktır. Hukuken boş olmayan Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanması söz konusu olamaz. 

Açıklanan nedenlerle dava konusu 18.12.1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptaline 
ve 900 lira avukatlık ücretiyle 144 lira yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine 
17.12.1976 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

D. D. Kurulu Başkanı 13. Daire Başkanı 12. Daire Başkanı 
İsmail Hakkı Ülgen Ragıp Tartan Kâzım Yenice 

6. Daire Başkanı 
Y. Safi Teziç 

5. Daire Başkan V. 
Turgut Akmirza 

9. Daire Başkan V. 
F<tzû Alp 

Üye 
Muammer Turan 

Üye 
Selâhattin Falay 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

10. Daire Başkanı 
Şükran Ersümer 

8. Daire Başkan V. 
Bülent Olcay 

4. Daire Başkan V. 
Şükran Engindeniz 

Üye 
Atıf Kösebalaban 

Üye 
Mahmut Polat 

Üye 
Cüneyt Ertan 

11. Daire Başkan V. 
Fahrettin Gömülü 

X 

7. Daire Başkan V. 
A. İhsan Güngör 

Üye 
Ülfer Budak 

Üye 
Azmi Eryılmaz 

Üye 
Fevzi Tuzkaya 

Üye 
Orhan Karayalçın 
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AZLIK OYU 

X — Davacı İsmail Cem Ipekçi'nin 359 saydı Kanunun 1568 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesinde 
657 sayılı Kanunun değişik 10 ncu maddesine 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya 
göre, TRT Genel Müdürlüğüne atandığı, 14.2.1974 gün ve 7/7818 sayılı Kararnamede sarahaten zikredil
miştir, 

Davacının memuriyet hizmet müddetine göre, başka bir yoldan atanmasının mümkün olup olmadığını 
araştırdığımız ve adı geçenin bu göreve atanmasıyla ilgili Büyük Millet Meclisi müzakerat zabıtlarını tetkik 
eylediğimizde, o zamanki Turizm ve Tanıtma Bakamna, TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atama sebebiy
le yönetilen soruya, Başbakan adına verdiği cevapta, aynen (Kanuni durum bakımından bazı değişik
likler yapılması zorunluğunu görünce de... 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmiştir. Bu 
değişikliğin başka bir yol ile gerçekleştirilmesi imkân dahilinde görülmediği için, 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kanun hükmünde kararname yoluna gidilmiştir... Değerli arkadaşlarım, üçün
cü soru olarak bu değişiklik yapılmadan İsmail Cem Ipekçi'nin TRT Genel Müdürlüğüne tayini mümkün 
mü idi diye soruyorlar, hayır, mümkün değildi. Mümkün olmadığı içindirki açık yürekle söylüyorum, 
Bakanlar Kurulu bu değişikliği bilerek yapmıştır.) «Millet Meclisi Tutanak Dergisi Dönem 4, Cilt 2, Sayfa 
265», denildiğini, böylece, Mecliste Başbakan adına verilen cevapla, davacı Cem İpekçi'nin, ekseriyet 
kararının aksine olarak, yalnız 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan değil, aynı zamanda, 11 
sayılı Kararname dayanak yapılarak, davacı Cem İpekçi'nin, memuriyet hizmet müddetine göre, başka 
bir yoldan bu göreve atanmasının mümkün olmayacağının sarahatla tescil edildiğini görüyoruz. 

Danıştay Dava Daireleri ekseriyeti, Cem İpekçi'nin, TRT Genel Müdürlüğünden bu suretle boşalan 
yere Nevzat Yalçıntaş'ın atanmasıyla ilgili 7/9892 ve 7/9893 sayılı kararların iptali hakkındaki verdiği 975/101 
esas, 976/1 karar saydı ilk iptal kararına, hukuki dayanak olarak, 359 sayılı TRT Kanununun 1568 sayılı 
Yasa ile değişik 47 nci maddesinin 2 ncj fıkrasında, «Kurum personelinin bu kanunla, özel hükümlerle 
düzenlenen hususlar dışında, İktisadi Devlet Teşekkülleri personeline uygulanan hükümlere tabi olacağı» 
fıkrasına temas edilerek, 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Yasa ile eklenen 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 10 ncu maddesinin (f) bendi ile, 359 saydı Kanunun, 
değişik 47 nci maddesinin, hükümlerini saklı tuttuğunu, bu sebeple bahsi geçen 359 saydı TRT Kanunu
nun 1568 sayılı Yasaya değişik 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, «Kurum personelinin, özel hüküm
lerle düzenlenen hususlar dışında İktisadi Devlet Teşekkülü personeline uygulanan hükümlere tabi» ola
cağına temas edildiği, İktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan 3659 saydı Kanunun konuyla ilgili hüküm
leri yürürlükten kaldırUdığına göre bu kerre, 657 sayılı Yasaya 1327 sayılı Kanunla eklenen 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ve 1897 saydı Yasanın değişik ek geçici 9 ncu maddesinin son fıkrası hükmünün 
uygulanması gerektiği, bahsi geçen son fıkranın ise, 9 ncu madde kapsamına giren kurumların genel müdür 
ve yardımcıları hakkında, 657 saydı Kanunun istisnai memurluklarla ilgili hükümlerinin uygulanması icap 
ettiğinden bahisle, davacı hakkındaki işlemi düzenleyen 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ortadan 
kaldırılsa bile, 359 saydı Kanunun değişik ek geçici 10 ncu maddesinin (f) bendi ile saklı tutulan 359 sa
yılı Kanunun değişik 47 nci maddesi 2 nci fıkrasıyla, 657 sayılı Kanunun ek geçici 9 ncu maddenin son 
fıkrasıyla yapdan yollama sebebiyle, TRT Genel Müdürlüğü görevinin, istisnai memuriyet olmaya devam 
etmekte olduğuna temasla, davacının Genel Müdür olma yeteneğini yitirmiş olduğu yolundaki iddianın, 
kanuni dayanağı bulunmadığı belirtilerek, Cem İpekçi'nin başka göreve atanması hakkmdaki 7/9892 saydı 
Kararname ile yerine tayin olunan Nevzat Yalçmtaş hakkındaki 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ip
tal olunmuş idi. 

Oysaki, ilk iptal kararına hukuki mesnet olarak alınan 359 sayılı TRT Kanununun ek geçici 10 ncu mad
desinin (f) bendi ile hükümleri saklı tutulan 359 saydı Kanunun 1568 saydı Kanunla değiştirilen 47 nci mad
desini birlikte mütalaa ettiğimiz zaman, aynen (Kurum personeli, bu kanunla, özel hükümlerle düzen
lenen hususlar dışındaki, İktisadi Devlet Teşekkülleri personeline uygulanan genel hükümlerine tabidir. Ku
rum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak fiilen aldığı aylığın 
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% 60'ını geçmemek üzere... Yönetim Kurulunca kesinleşecek yönetmelikle tazminat ödenir) hükmünü getir
diğini görüyoruz ki davacı, TRT personeli meyamnda, yukarıya metnini dere ettiğimiz 47 nci madde 
gereğince yine bu maddede bahsi geçen tazminatı da ayrıca almakta idi. «Kurum personeli bu kanunla, 
özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışındaki hususlar hakkında iktisadi Devlet Teşekkülleri Personeline 
uygulanan genel hükümlere tabi olduğunu saptarken, kurum personeli hakkında, bu kanunla düzenlenen 
hükümler varsa evvela onların tatbik edileceğini sarahatla açıklamıştır. Nitekim, 359 sayılı Kanuna 1568 
sayılı Yasayla eklenen geçici 5 nci maddede, kurumun, 1, 2, 3, 4 derecelerine atanacak personel için, hususi 
şartlar vazetmiştir. Bahsi geçen bu madde, bu derecelere atanacak personelin, TRT'de veya 1327 sayılı 
Kanunun ek geçici 31 nci maddesinde belirtilen kurumlarda, en az 10 yıl çalışmış olmasını şart kılmıştır. Da
vacı İsmail Cem İpekçi'nin, 359 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin yukarıda altını çizdiğimiz birinci fıkra
nın birinci cümlesi ve yine, 359 sayılı Kanuna ek 5 nci maddenin şart kıldığı 10 senelik hizmeti bulunma
dığı nazara alan Hükümet, adı geçen davacı hakkında, İktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan hüküm
leri tatbike salahiyetli görmediği ve buna kanuna imkân bulamadığı için, 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname dolayısıyla cereyan eden ve yukarıya aynen dercettiğimiz, Meclis müzakeratında, belirtildiği 
üzere Turizm ve Tanıtma Bakanı, Başbakan adına verdiği cevapta, (... üçüncü soru olarak kanunda bu 
değişiklik yapılmadan İsmail Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğüne tayini mümkün müdür diye soru
yorlar hayır, mümkün değildi, mümkün olmadığı içindir ki açık yürekle söylüyorum Bakanlar Kurulu bu 
değişikliği bilerek yapmıştır.) sarih kanıtını belirtmiştir. 

Lüzumu halinde, kanunların kapsamım ararken, Meclis müzakeratının, hukuki değeri ve ehemmiyeti 
izahtan varestedir. Yukarıdaki açıklama, İsmail Cem'in, kanuni ve hukuki imkân bulunmadığı için, 11 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin çıkartıldığı belirtildiği halde Dava Daireleri ekseriyeti, davacının 
359 sayılı Kanunun 1568 sayılı Yasayla değişik 47 nci maddesinin 1 nci fıkrasının ilk cümlesiyle, yapılan 
yollama neticesi, 359 sayılı Kanuna 1568 sayılı Yasayla eklenen 5 nci maddenin, hususi düzenleme şartı 
olarak, lüzumlu kıldığı 10 senelik hizmet ehliyeti bulunmadığım gözetmeden, zikri geçen kanunların açık 
ve seçik sarahatma rağmen iptal kararı vermişti. Böylece, 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ka
zandığı ehliyet ve statüyü evvela kararname daha sonra da bu kararnameyi pekiştiren 1986 ve 1987 sayılı ka
nunlarla düzenlenen atama işlemi, bütün sonuçlarıyla birlikte ret ve iptal edildiği halde, Dava Daireleri Ku
rulu ekseriyeti, dayanağı Kanun Hükmündeki Kararnameye konu olup yine kanunlarla ve bütün sonuçla
rıyla ret ve iptal edilen bir husus hakkında, kendisinde, Anayasa Mahkemesi salahiyeti var sayarak, iptal 
kararı vermişti. Yukarıda zikredilen sebeplerle bahsi geçen iik iptal karan, kesinleşse dahi Anayasaya 
aykırıdır, züldür, batıldır, hukuk aleminde yoktur. Oysa Dava Daireleri ekseriyeti, bu batıl kararı mesnet 
ittihaz ederek, bu kerre, davacı Cem ipekçi'nin TRT Genel Müdürlüğü görevinin hukuken devam ettiğinden 
bahisle, TRT Genel Müdürlüğüne yeniden atanan Şaban Karataş hakkındaki 7/11042 sayılı Kararnamenin 
iptaline karar verilmiştir. Yani bu karara hukuken batıl kararı dayanak yaparak bu son kararı vermiştir. 

Bilindiği gibi, davacı, tayin olunduğu müşavirlik görevine başlamadan politika gazetesini çıkarmaya başla
yarak ticaret hayatına atılmış ve memuriyetle ilişkisini, kendi iradesiyle kestiğinden, bu göreve tayini hakkın
daki işlem, Hükümetçe, ayrıca, iptal edilmiştir. Davacının müstafi sayılması hakkındaki bu tasarruf dava ko
nusu yapılmış ve kesinleşmiştir. Böylece memuriyet sıfatı zail olduğundan, dava ehliyetini kaybettiği halde, 
Dava Daireleri Kurulu ekseriyeti, bu ciheti nazara almak şöyle dursun, kararında bu hususa temas bile 
etmemiştir. Gerçekte, bu hususu tetkik ve karara bağlamak, 5 nci Dairenin göreviyken Dava Daireleri 
ekseriyeti, zımnen, hakkı ve salahiyeti olmadığı halde, adı geçen dairenin salahiyetini kullanıp, davacıyı ehil 
görerek, konuyu karara bağlamıştır. 

Danıştay Kanunu gereğince konuyu maksat bakımından incelediğimizde; davacının (Deniz Gezmiş ve 
arkadaşları her ne yapmışlarsa kendi inançlarına göre Türk toplumunun yararına diye düşündüklerinden di
ye yapmışlardır) düşüncesine sahip olduğu, 12 Mart adlı kitabın dip notunda, onlar için yazıldığı belirtilen 
ağıtlara yer verildiği, «Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi» adlı kitabında da, Anayasa Mahkemesinin, TİP'in 
kapatılması hakkındaki kararım eleştirirken, Doğu halklarının ezilmişliğine temas ederken, «istenildiği 
kadar Türk, Kürt diye bir şey yoktur bu topraklarda oturan herkes Türk'tür denilsin... belirli sosyolojik ve 
etnik gerçek saklanamaz» şeklindeki düşüncesi, tarihle ispat edilen hakikatlara da aykırıdır. Gerçekten keş-
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fedilen Urarto Harabeleri, Kürt zannedilen kimselerin en halis Türk olduğunu meydana çıkararak, tarih 
âlemini alt üst etmiştir. Süleyman Şah, Caber Kalesinden geçerek, ordusunun, Domaniçe ulaşmasından 
500 sene evvel davacının Kürt zannettiği bu topraklarda, Karakoyumu, Akkcyunlu ve nihayet Artuk Türk 
devletlerini kurarak yaşatmıştır Oysa bugün tarih tahrif edilerek, bölücü yayınlarla memleketi kana 
bulayan anarşist hareketlere yön verilmiştir. Zabıta ve idare, 27 Mayıs öncesi anarşik hadiselerden ötürü 
Yassıada'da uğradığı akibet yüzünden, olaylara layık olduğu ehemmiyeti verememiş, Ceza Kanunumuz 
toplum hareketlerini kapsayan hükümleri ihtiva etmediği için, nadiren yakalanan suçlular, adliyece toptan 
tahliye edilmiş, üniversitelerin bir kısım elemanları ve matbuatın anarşi sempatizanları, gaflet içinde ha
diselere öncülük etmesi neticesi, bir fakültenin açılış merasiminde «Aziz Türk çocukları» diye söze başla
yan Cumhuriyetin Başbakanı, «burada Kürt çocukları vardır» sedalarıyla yuhalanmış, akabinde Doğuda, 
okullarda Türkçe konuşunuz diyen öğretmenler, akşam evlerine giderken doğulmuş, Diyarbakır'da müfettişi 
umumilik ve stadyum duvarlarına «Kürde azat» yazıları yazılmakla kalmayarak, Mardin'de tertiplenen yü
rüyüşlerde şehirliler katılmadığı için civar vilayetlerden bindirilip getirilmiş göstericiler Kürt bayrağı, dal
galandırılarak Kürt şarkıları söylenmiş ve daha fecii, Tunceli'nde, Cumhuriyet Bayramı merasiminde, Türk 
Bayrağı çekilerek İstiklâl Marşı söylenmesi engellenmiş, hülâsa bütün bu anarşik hareketler maskesi arka
sında, Kürt isyanı, yakın tehlike olarak ufuklarda belirmiş, iç harbin belirtileri ayan beyan olmuştur. Kun
dakçılar yangın çıkarmıştır ateşi yurdu sarmıştır. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin mukave
meti kırılmak için, sağa, sola ayrılmış boğazlanıyor. Devlet Başkanının son kutlama mesajlarında tekrarla
dığı göreve davet ve çağrılarının nedeni budur. Anayasal kurumların son bağımsız Türk Devletinin bölü
nerek yıkılmasına seyirci kalmamaları İçin yüreğimizi dağlayan bu acı hakikatlerin artık herkesçe bilinme
sinde yarar görüyorum. 

Dava Daireleri Kurulu kararında belirtildiği, bunlar TRT Genel Müdürlüğünden evvelki düşünceleri 
olduğu kabul edilse dahi, Cem îpekçi'nin TRT Genel Müdürlüğünden ayrıldıktan sonra «TRT'de 500 gün» 
adlı yazılarında... aynen (TRT'deki çalışmalarımız süresince Türkiye'nin sol kanadı ile çok yönlü bir etki 
tepki ilişkimiz oldu. Özellikle ilk aylarda solun bir bölümü sert biçimde eleştirmekte idi TRT'yi. Daha 
sonraları hemen tüm solun bizi desteklemesine tanık olduk. Solun bir bölümü ise aralıksız bize katkıda 
bulundu ve desteğimiz oldu. TRT'nin solla ilişkilerini incelerken önce hangi sol ve kimin solu tanımlarını 
yapmak gerekir. Çok genel çizgileriyle Türkiye solunu üçe ayırmak mümkündür, sanırım. Atatürkçü 
sol ya da küçük burjuva radikalizmi, Cumhuriyet Halk Partisi solun, Marksist sol. Marksist solu, sosyalist 
sözcüğü bilimsel olarak kullanıldığına göre «sosyalist sol diye» tanımlamak ya da ileri sol demek mümkün
dür.) fikrini savunmuş, yine, 12 Mart adlı kitabın 35, 38 nci sayfalarında, Anayasa Mahkemesi kara
rıyla kapatılan TİP'e mütaallik kararı eleştirirken aynen, (Türkiye'nin objektif şartları ilk 10 yıllık döne
minde sosyalist partinin daha çok aydınlara dayanmasını lüzumlu kılmıştır. Aydınların kaçınılmaz bireyci 
eylemleri ise sosyalist hareketin belkide en büyük zaafını meydana getirmiştir. Herkesin sosyalizmi en iyi 
bildiğini ve en iyi sosyalist olduğunu iddia ettiği bir ortamda, sosyalist hareket kaçınılmaz olarak köstek-
lenmiştir. Oysa, sosyalizm mücadelesine girenler partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabullenmek zorun
dadırlar. Bu zorunluk ister saçma ister dogmatik ister yanlış olsun ister aydın haysiyeti ile kişiliği ile bağ
daşmasın. Sosyalizmin tecrübesi ve tarihi belki katlanılması çok güç olan bu şartı sosyalizmin başarısı için 
mutlak bir kural olarak getirmektedir.) Diyen yazarın, düşüncelerine hâkim olan sosyalizmin çeşnisini de 
bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi hakkındaki kanunun, Mecliste mü
zakeresi sırasında, Hükümet ve parlamenterleri kastederek, (Ben bütün bunları halkımıza şikâyet ediyo
rum, Yüce milletimiz önünde davacıyım kendilerinden. Bütün müfterileri, Bizans entrikalarını, döndür
dükleri dolapları, muhasebesi yapılmak ve yargılanmak üzere milletimin yüce vicdanına halkın şaşmaz 
adaletine havale ediyorum.) beyanatında bulunmuş, halkı Parlamento ve Hükümet aleyhine Devlet radyo-
suyla alenen tahrik etmiş husumetini bütün vatandaşlara duyurmuş böylece, tarafsızlığını tamamen yitirmiş-
tir.-

Davranışları, yazıları kanuni takibatı mucip bulunmasa bile kendi tabiriyle, «Demokratik Anayasal or
tamda kamu oyunu serbestçe oluşturmak» gayretinin devam edegelen hedefini ve bunun tabii neticesi ola
rak Anayasa ve TRT Kanununun şart kıldığı bitaraflık vasfına sahip olmadığını açıkça kanıtlamıştır. 
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İşte Hükümet, düşüncelerini yukarıya aktardığımız davacının, kitap ve yazılarından örnekler vererek 
TRT Kurumunu, kendi marksist görüşüne yönelik neşriyat yapan organ haline getirdiğini, milli ahlaka 
aykırı yayınlar yaptırdığım Genel Kurulun uyarılarına uymadığını, personel tayinlerinde, milli güvenlik 
esaslarım gözetmediğini, üniversite olaylarını tek yönlü yansıtüğını ve nihayet radyo ve televizyonda 
yaptığı konuşmalarda Parlamento ve Hükümeti itham eden demeçlerle kamu düzenini bozduğunu, Devlet 
arşivi eldeki kitap ve vesikalarla dile getirerek, Devlet güvenliği ve kamu düzenliliğinden sorumluluğu ica
bı olarak, davacıya evvela kararname ve daha sonra, bu düzenlemeyi kanunlarla pekiştirerek vazifesinden 
alıp, yerine Prof. Şaban Karataş'ı bu göreve atamıştır. 1896 ve 1897 sayılı kanunlarda adı zikredilme
mekle beraber, bunların Meclisteki müzakereleri sırasında, davacının isim ve memuriyeti açıkça zikredi
lerek tayinini düzenleyen 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi, bu kanunlarla ret ve bütün sonuç
larıyla iptal etmiştir. Diğer bir deyimle Kanun Hükmündeki Kararname ile düzenlenen davacıya ait atama 
işlemini, kararnameyi pekiştiren kanunlarla düzenlemiş iken, Dava Daireleri ekseriyeti, kendisinde, Ana
yasa Mahkemesi salahiyeti var sayıp, yasalarla kendisine verilen görev ve yetkinin dışına çıkmıştır. Bu ka
rar, yetki bakımından ağır ceza mahkemesi görevine giren bir hususun sulh mahkemesince karara bağlan
masından farksızdır. Yine yetki bakımından, 1609 sayılı Kanun kapsamına giren bir konunun idare mahke
melerince karara bağlanması mümkün olamıyacağı gibi böylesi kararın kesinleşmesi mahiyetini de değiştir
mez ve bu karar dayanak yapılarak karar verilemez. 

Yukarıya aynen aldığımız beyanatında Bizans entrikacılığı, dolap döndürücülüğü gibi küçültücü sözlerle, 
birer Anayasa organı olan Parlamento ve Hükümeti, Devlet radyosuyla alenen tezyif ve halikı, bunlar aley
hine tahrik eden davacı hakkında, kanuni takibat yapılmamış olsa dahi Anayasamn değişik 114 ncü mad
desindeki (yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarla gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine geti
rilmesini sımrlayacak tarzda kullanılamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.) mani 
hükmüne rağmen, kurul ekseriyetinin, Hükümetin kullanacağı yetkiyi kendisinde var sayıp, yukarıda taf
silatıyla belirttiğimiz şekilde, Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan bu düzenleme ve tayini, evvela 
kararname ve akabinde, pekiştirmek için kanunla ve bütün neticeleriyle ret ve iptal etmişken TRT Genel 
Müdürü ismail Cem îpekçi'nin vazifesinin devamım bununda neticesi olarak, Şaban Karataş'm TRT Ge
nel Müdürlüğüne tayini hakkındaki 7/11042 sayılı Kararnameyi iptal etmesi Anayasaya aykırıdır. Kararın 
dayanağı «nul» olunca, buna müsteniden verilen karar dahi batıldır. Hukuk aleminde yoktur. İnfazı dahi 
ayrıca Anayasal suç teşkil edeceğinden ekseriyetle alınan karara karşıyım. Bu konuya mesnet teşkil eden 
esas karardaki muhalefetimi aynen ve teyiden tekrarlarım. 

11 nci Daire Başkan V. 
Fahrettin Gömülü 
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TC 
Danıştay 

Beşinci Daire 
Esas No. : 1975/3298 

Y. D. Karar No. : 197511128 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını îsteyen : İsmail Cem İpekçi, Kırlangıç Sok. 25/1 Çankaya - An
kara 

Vekili : Av. Dr. Uğur Alacakaptan, inkılâp Sok. 15/8 Kızılay - Ankara 
Diğer Taraf : Başbakanlık 
Talebin Özeti : 17.5.1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 

TRT Genel Müdürlüğü görevinden alman davacının aynı Resmi Gazetede yayınlanan 30.4.1975 gün ve 14764 
sayılı ikili kararname ile Başbakanlık Müşavirliğine atanması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması iste
minden ibarettir. 

Raportör : Oğuz Özkan 
Düşüncesi : Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması 

gerektiği düşünülmektedir. 
Kanunsözcüsü : Güler Mermut 
Düşüncesi : Davanın durumuna göre, yürütmenin durulmasına yer olmadığı düşünülmektedir. 

TÜRK MÎLLETÎ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü : 
Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre, Davacının TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınması ve 

bu göreve bir başkasının atanması yolundaki 30.4.1975 gün ve 7/9892 ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin iptali istemiyle açılan dava zımnında Danıştay Dava Daireleri Kurulunca 30.5.1975 tarih ve 
1975/101 sayılı kararla söz konusu kararnamelerin yürütülmelerinin dava sonuna kadar durdurulmasına ka
rar verildiği cihetle, işbu davada da davacıdan teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmenin durdu
rulmasına 10.6.1975 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan 
it Koksal 

Üye Üye 
Sıtkı Gökalp Serafettin Özbek 

Üye 
Cüneyt Ertan 

Üye 
Turgut Akmirza 
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TC 
Danıştay 

Beşinci Daire 
Esas No. : 1975/3298 
Karar No. : 1976/356 

Davacı : ismail Cem îpekçi 
Vekili : Av. Uğur Alacakaptan, Av. Do 

ğan Tanyer înkilâp Sok. No. : 15/8 Kızılay - Ankara 

Davalı : Başbakanlık 

Davanın Özeti : Davacının TRT Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alınması üzerine 30.4.1975 gün 
ve 14764 sayılı müşterek Kararname ile Başbakanlık Müşavirliğine atanmasına ilişkin işlemin iptali talebin
den ibarettir. 

Savunmanın Özeti : Davacının TRT Genel Müdürlüğünden alınmasını zorunlu kılan gerekçe karşısında 
Başbakanlık Müşavirliğine atandığı atama işlemini tebellüğ ettiği 16.5.1975 tarihinden itibaren göreve başla
mayarak usulsüz istirahat raporları gönderdiği, son istirahat raporu 7.6.1975 tarihinde sona erdiği halde göreve 
başlamamakta ısrar ettiği için 657 sayılı Kanunun 63 ncü maddesi hükmü karşısında Başbakanlık Müşavir
liğine vaki atama işleminin iptali zorunluğu doğduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği yolundadır. 

Raportör : Gürsoy Gönenç 
Düşüncesi : Davacının TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınması ve yerine bir başka şahsın atanmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamelerinin Danıştay Dava Daireleri Kurulunca iptal edilmesi karşısında adıge-
çenin Başbakanlık Müşavirliğine atanması işleminin hukuki dayanağı ortadan kalkmış bulunduğundan dava ko
nusu işlemin de iptali gerektiği düşünülmektedir. 

Kanunsözcüsü : Güler Mermut 
Düşüncesi : TRT Genel Müdürü olan davacının bu görevinden alınmasına dair 30.4.1975 gün ve 7/9892 

sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için açılan davada Dava aDireleri Kurulunca yürütmenin durdurul
masına karar verilmiş ve 9.1.1976 gün ve E. 1975-101 K : 976/1 sayılı karar ile de söz konusu Bakanlar Kuru
lu kararı iptal edilmiş bulunmaktadır. Yürütmenin durdurulması kararları icrai nitelikteki idari kararların da
va neticesine kadar ertelenmesi neticesini doğurduğu ve iptal kararı ile de dava konusu idari karar, kararın 
tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırılmış olduğu cihetle davacının TRT Genel Müdürlüğü görevi 
ile hukuki bağlılığı devam etmektedir. Bu durumda adı geçenin Bakanlık Müşavirliğine atanması yolundaki iş
lemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. 

Bu nedenle söz konusu atama işleminin iptali gerektiği düşünülmüştür^ 
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TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü : 
TRT Genel Müdürü olan davacı 30.4.1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile bu. görevden 

alınmış ve 30.4.1975 gün ve 14764 sayılı müşterek karar ile Başbakanlık Müşavirliğine atanmış, 30.4.1975 
gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile de TRT Genel Müdürlüğüne bir başka şahıs atanmıştır. 

Davacı, TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınması ile yerine başka bir şahsın atanması işlemleri aleyhine 
dava açmış ve bu davada, Danıştay Dava Daireleri Kurulunca 30.5.1975 gününde yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmiştir. 

Davacı, Başbakanlık Müşavirliğine atanması işlemi aleyhine de işbu davayı açmış ve bu davada da Dai
remizce 10.6.1975 gününde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Bu karardan ve davalı idarenin bu davadaki savunması verildikten sonra Ağustos 1975 ayı içinde, dava
cının Başbakanlık Müşavirliği görevine başlamadığı gerekçesi ile bu atama işleminin iptal edildiği, ancak bu 
iptal işleminin davacıya tebliğ edilmediği dosya münderecatından anlaşılmaktadır. 

Davacının TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin 30.4.1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararnamesi ile yerine bir başka şahsın atanmasına 'ilişkin 30.4.1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararnamesi Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 9.11.1976 gün ve 1976/1 sayılı kararı ile iptal edilmiş 
bulunmaktadır. 

İptal kararlarının, iptal edilen idari tasarrufu tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırılacağı idare 
hukuku ilkelerindendir. Bu durumda, Dava Daireleri Kurulunca verilen iptal kararının, davacının, TRT Ge
nel Müdürlüğü görevinden alınma işlemini tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırmış olduğu açıktır. 
Böylece adıgeçenin Başbakanlık Müşavirliğine atanması işleminin de hukuki dayanağı ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. 

Öte yandan yürütmenin durdurulması kararları idari işlemin icrai niteliğini ve idarenin bu işlemi icra et
me yetkisini dava sonuna kadar ortadan kaldıran kararlardır. Başka bir deyişle yürütmenin durdurulması 
kararı, iptali istenen işlemin ittihazından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar. 

Şu halde davacının gerek TRT Genel Müdürlüğünden alınması, gerekse Başbakanlık Müşavirliğine atan
ması işlemleri aleyhine açmış olduğu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olması TRT Ge
nel Müdürlüğü ile hukuki irtibatının dava sonuna kadar kesilmemesi sonucunu doğurmakta, atanmış olduğu 
müşavirlik görevi ile irtibatını da dava sonuna kadar ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle davacının Başbakanlık Müşavirliğine atanması yolundaki dava konusu işlemin ipta
line, 138 lira yargılama gideri ile 650 lira avukatlık ücretinin davacıya verilmek üzere davalı idareden alın
masına 2.2.1976 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Sıtkı Gökalp Şeraf ettin Özbek Turgut Akmirza Galip Tanrıöver 

Üye 
Güzin Ersoy 
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DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ KURULUNUN VERMİŞ OLDUĞU KARARLAR : 
J) 

Davacı 

İsmail Cem İpekçi 

Başbakanlık 

Konu ve İstemi 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden alınmasına iliş
kin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Ku
rula karan ile îsmail Cem îpekçi'den boşalan gö
reve. 
30 . 4 , 1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu 
••ararı ile Prof. Nevzat Yalçmtaş'm atanmasına dair 
sararın iptaline ve her iki kararname için yürüt-
.ııenin durdurulmasına dair istem, 

Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 30 . 5 . 1975 gün 
ve 1975/101 Esas No. iu kararının kaldırılmasının 
istemi hakkında. 

Danıştay Dava Dairel 
1975/101 Esas No. ile 
lar durulu kararların 
tülmelerinin durdurul 

Danıştay Dava Dairel 
1975/101 sayılı karar 
teliğin bulunmadığınd 
min reddine oyçokluğ 

İsmaıi Cem İpekçi 

IV) 
Başbakanlık 

V) 
Başbakanlık 

B l 
İsmail Cem İpekçi 

3ü . 4 . 1975 gün ve 7/9892 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararının iptali istemi, 

9 . 1 . 1976 gün ve 1976/1 sayılı Kararın karar dü
zeltilmesi sonuna kadar kararın yürütülmesinin dur
durulması istemi, 

Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 9 . 1 . 1976 gün 
ve 1976/1 sayılı kararın düzeltilmesi istemi, 

Açık bulunmayan TRT Gene! Müdürlüğüne Prof. 
Şaban Karataş'ın atanmasına ilişkin 18 . 12 . 1975 
gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
iptali ile yürütmenin durdurulması istemi, 

Danıştay Dava Daire 
1975/101 Esas No. v 
ve 7/9893 sayılı Baka 
ne karar vermiştir. 

Danıştay Dava Dairel 
1976/122 Karar No. 
teminin reddine oyço 

Danıştay Dava Daire 
ve 1976/122 Esas No. 
rarın düzeltilmesi ist 
karar vermiştir. 

Danıştay Dava Daire 
ve 1976/97 Esas No. 
menin durdurulmasına 
tir. 



Davacı Konu ve İstemi 

B - II 
Başbakanlık 

B , III 
ismail Cem İpekçi 

DANIŞTAY BEŞİNCİ 
1. 
İsmail Cem İpekçi 

18 . 12 . 1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının iptali ile yürütmenin durdurulması iste
ği ile davacı tarafından (Başbakanlık) Danıştay Da
va Daireleri Kurulunca dava sonuna kadar yürütme
nin durdurulması yolunda verilen kararın kaldırıl
ması istemi, 

Açık bulunmayan TRT Genel Müdürlüğüne Prof. 
Şaban Karataş'ın atanmasına ilişkin 18 . 12 . 1975 
gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ip
tali istemi, 

DAİRECE VERİLMİŞ KARARLAR : 

17 . 5 . 1975 gün ve 15239 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle TRT 
Genel Müdürlüğünden alınan davacının, aynı Resmi 
Gazetede yayınlanan 30 . 4 . 1975 gün ve 14764 sa
yılı ikili kararname ile Başbakanlık Müşavirliğine 
atanması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulma
sı istemi, 

İsmail Cem İpekçi 30 . 4 . 1975 gün ve 17764 sayılı müşterek kararna
me ile Başbakanlık Müşavirliğine atanmasına ilişkin 
işlemin iptalini istemiştir. 

Danıştay Dava Dairel 
ve 1976/97 Esas No. 
kararının kaldırılması 
çokluğu ile karar vermi 

Danıştay Dava Dairele 
ve 1976/97 Esas No. v 
gün ve 7/11042 sayılı 
taline oyçokluğu ile kar 

Danıştay 5 nci Daires 
3298 Esas No. ve Y. D 
rütmenin durdurulması 
tir. 

Danıştay 5 nci Dairesi 
356 Karar No. ile; Da 
ğünden alınmasına ilişk 
sayılı Bakanlar Kurul 
başka şahsın atanmasın 
7/9893 sayılı Bakanlar 
Dava Daireleri Kurulu 
sayılı kararı ile iptal ed 
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Hâkim : Şakir Altay 10942 
C. Sav. Y. : ihsan Güleray 11551 
Kâtip : Ülkü Hayaloğlu 
Belli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda oturum açıldı. Sanık gelmedi, sanık vekili Av. Nevzat 

Helvacı hazır açık duruşmaya devam olundu. 
Dosya incelendi başkaca tetkiki gereken bir cihetgörülmedi. Duruşmaya son verildi, 
Gereği Düşünüldü : Gerekçesi bilahara yazılacak uzun kararda açıklanacağı üzere; Türkiye Cumhuri

yetinde geçerli olan yasa hükümlerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında açıklanan iki yüce mahkeme
den biri olan Danıştayın Daireler Kurulunun iddiaya konu olaydan önce verdiği karara göre müşteki Şaban 
Karataş hukuken TRT Genel Müdürü durumunda bulunmadığından, sanık emekli Orman Mühendisd Meh
met Ali Önocak'ın durumu telgrafla adiyen hakaret niteliği kazanmış ve de müştekinin süresi içinde usu
lüne uygun şekilde yazılı şikâyet dilekçesine rastlanmamış olduğundan, davamn kazanmış olduğu bu nitelik 
gözönüne alınarak TCK nun 108/1 maddesi gereğince sanık hakkında takibat yapılamayacağından 
davanın bizzarur düşürülmesine, mütalaaya aykırı ve temyiz yolu açık olmak üzere 15.12.1976 tarihinde ve
rilen karar sanığın arkasından ve hazır sanık vekilinin yüzüne karşı açıktan okundu. 15.12.1976 
Kâtip. 1976/310 Es. Hâkim 10942 

TC 
Ankara 

]8 nci Asliye Ceza Mahkemesi I 
Sayı : 1976/210 

'Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Başkanlığına 
Ankara 

27.12.1976 tarihli ve 11018 sayılı yazınıza cevap. 
Mahkememizin 1976/310 esas numarasında kayıtlı dava dosyası ile ilgili 15.12.1976 tarihli ve 1976/497 

karar sayılı (kısa karar) yukarıya çıkarılmıştır. 
Gerekçeli karar bilahara yazılacaktır. Bilginize sunulur. 28.12.1976 

Hâkim 10942 
îmza 
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«BİR HUKUK DEVLETİNDE İDARENİN GÖREVİ DANIŞTAY KARARINI UYGULAMAKTIR» 
Şaban Karataş'a çekilen bir telgrafta hakaret edildiği iddiasıyla açılan bir dava dolayısıyla yapılan itirazı 

görüşen Yargıtay Ceza Gene! Kurulunun, Karataş'ın «hukuken TRT Gene! Müdürü olmadığına» ilişkin ka
rar metni belirlendi, 

YARGITAY, «YÜKSEK MAHKEME KARARLARINI İNFAZ ETMEYEN HÜKÜMETİN TRT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE YAPTIĞI ATAMA HUKUKİ DEĞER TAŞIMIYOR» 

Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) — Şaban Karataş'a çekilen bir telgrafta hakaret edildiği iddiasıyla açılan 
bir dava dolayısıyla yapılan itirazı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, Karataş'ın «hukuken TRT Ge
nel Müdürü olmadığına» ilişkin karar metni belirlenmiştir. 45 üyeli Yargıtay Ceza Genel Kurulunda üçte 
iki çoğunlukla benimsenen kararda «TRT Genel Müdürlüğünün münhal olmadığı ve ismail Cem'den sonra 
bu göreve atanan Nevzat Yalçmtaş'ia Şaban Karataş'ın bu makamda hukuken resmi sıfatları bulunmadığına» 
ilişkin Danıştay kararı da zikredilerek «Yüksek Mahkeme kararlarını infaz etmeyen icranın fuzulen yaptığı 
atamaların hukuki bir değeri olamayacağı» belirtilmektedir. Yargıtay kararında ayrıca yüksek mahkemelerce 
verilen «iptal kararma uyup uymamak, bunu yerine getirip getirmemek hususunda hükümetin, idarenin bir 
muhayyerliği, bir takdir hakkı yoktur» denmekte ve «bir hukuk devletinde idareye düşen görevin Danıştay 
kararını uygulamak olduğu» belirtilmektedir. 

Şaban Karataş hakkında devlet memuriyetini gasp gerekçesiyle soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuri
yet Savcılığınca istendiği bildirilen Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı aynen şöyledir : 

«Bozma kararını veren Yargıtay Dairesi : 4. Ceza Dairesi 
Mahkemesi : Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi 
Günü : 15 . 12 . 1976 
Sayısı : 310/497 
Davacı : K. II. 
Sanık : Mehmet Ali Önocak 
Davaya katılan : 

Mağdur Şaban Karataş'a ifa ettiği görevden dolayı hakaretten sanık Mehmet Ali Önoeak'ın yapılan yar
gılaması sonunda; davanın ortaya çıkan adiyen hakaretten ibaret niteliği gözönünde tutularak şikâyetçinin 
kanuni sürede şikâyet dilekçesi vermediği anlaşıldığından TCK'nun 490 ncı maddesi uyarınca davanın orta
dan kaldırılmasına ilişkin Ankara 8 nci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15 . 12 . 1976 günlü hüküm ma
halli C. Savcısının temyizi üzerine Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesince incelenerek onanmasına dair verilen 
1 . 3 . 1977 tarih ve 2165/1134 sayılı ilâma karşı C. Başsavcılığınca Dördüncü Ceza Dairesinin onama kararı
nın kaldırılması istemini bildiren 10 . 3 . 1977 gün ve 22 sayılı itiraznamesi ile dosya Birinci Başkanlığa gön
derilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü : 

Ceza Genel Kurul Kararı 

Mağdur Şaban Karataş'a hakaretten samk Mehmet Ali Önocak hakkındaki hükmün Yargıtay Dördüncü 
Ceza Dairesince (Danıştay Dava Dairelerinin 9 . 1 . 1976 tarih ve 1975/101 esas sayılı kararında netice ola
rak davacı îsmail Cem İpekçi'nin görevinden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptaline ve iptal 
kararları geriye yürüyerek konusu olan idari işlemin yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdığı cihetle hu
kuken boş olmayan TRT Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanmasına dair 30 . 4 . 1975 tarih ve 7/9893 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verildiğinin anlaşılmasına, TRT Genel Müdürlüğü makamı 
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hakkında Yüksek İdari Mahkemenin hüküm altına aldığı hukuki durumla davalı mevkiinde bulunan icranın 
devam ettirdiği fiili durumun çatışma halinde bulunmasına TRT Genel Müdürlüğünün münhal olmadığı ve 
davacı İsmail Cem İpekçi'nin hukuken Genel Müdür olduğu ve bu itibarla yerine atanan Nevzat Yalçıntaş'la 
ondan sonra atanan Şaban Karataş'ın bu makamda hukuken resmi sıfatlarının bulunmadığı, Danıştayca karar 
altına alındığına göre uyulması yasa hükmü olan Yüksek Mahkeme kararım infaz etmeyen icranın fuzulen 
yaptığı atamaların hukuki bir değeri olamayacağına, kaldı ki; uzlaşmaz halde bulunan fiili ve hukuki durum 
karşısında memuriyet statüsü tartışma konusu olan mağdurun durumunun sanık aleyhine yorumlanarak ka
bulü Ceza Hukuku kurallarına uygun, bulunmamasına ve hukuki durumu tercih ve kabul etmiş olan mahke
menin takdirinde bir isabetsizlik görülememesine, binaen hükmün onanmasına karar verilmiştir. 

C. Başsavcılığı itiraznamesînde : (TRT Genel Müdürlüğünden bir başka göreve atanan İ. Cem İpekçi bu 
göreve başlamaması nedeniyle kanunen müstafi sayılarak memuriyet hayatı sona ermiştir. Daha sonra TRT 
Genel Müdürlüğüne atanan Nevzat Yalçıntaş da bu görevden istifaen ayrılmıştır. Mağdur Şaban Karataş 
TRT Genel Müdürlüğüne idarece yasal yetkiye dayanılarak 18 . 12 . 1975 gün ve 7/11042 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile usulüne uygun olarak atanmıştır. Her ne kadar Şaban Karataş'ın atama kararname
sinin iptali ile yürütmenin durdurulması yolunda Danıştay'a açılan dava üzerine 13 . 2 . 1976'da yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiş ise de, bu karar davalı idareye (Başbakanlığa) suç tarihinden sonra ve 
24 . 2 . 1976'da tebliğ edilmiştir. Sonuç ve İstem : 

Yukarıda belirtilen hukuki duruma, TRT Genel Müdürlüğü makamına usulüne uygun olarak atanan mağ
dur Şaban Karataş'a ait atama kararnamesinin suç tarihinde henüz iptal edilmemiş bulunmasına, TC Ana
yasasının 1488 sayılı Yasa ile değişik 114 ncü maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi ile bu madde gerekçesi açık
lığı karşısında ilgili Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin 1 . 3 . 1977 gün ve 1165/1134 esas sayılı onama 
hükmü usul ve yasa kurallarına aykırı ^örülmüştür. Dosyanın itirazen incelenerek ilgili Yargıtay kararının bu 
nedenle ortadan kaldırılması ve mahalli hükmün bozulması)' istenmektedir. 

1. C. Başsavcılığının tebliğnamesinde ve itiraznamede ileri sürdüğü ve tespitini istediği hususlar dava dos
yası içinde ve özellikle Danıştay'ın Nevzat Yalçıntaş hakkındaki iptal kararında mevcuttur. Bu karar C. Baş
savcılığının itiraz konusu yaptığı bu davayı esasından halletmektedir. Bahsi geçen kararda sonuç olarak; 

A) Açıklanan nedenlerle davacının görevinden alınmasına ilişkin 30 . 4 . 1975 gün ve 7/9893 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının iptaline, 

B) İptal kararları geriye yürüyerek konusu olan idari işlemi yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdığı 
cihetle hukuken boş olmayan TRT Genel Müdürlüğüne bir başkasının atanmasına dair 30 . 4 . 1975 gün ve 
7/9893 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da iptaline dönmektedir. 

Doktrinde de kabul edildiği gibi «İdari Yargı Mercilerinden ve Danıştay'dan idare aleyhine sadır olan 
ilâmların herhalde tamamı ile icra edilmesi hukuk devleti prensibinin ayrılmaz bir neticesidir. İptal kararma 
uyup uymamak, bunu yerine getirip getirmemek hususunda hükümetin, idarenin bir muhayyerliği, bir takdir 
hakkı yoktur. «İdare hukukunda önemli bir kural da herhangi bir göreve bir kişinin atanabilmesi ve getiril
mesi için bu görevin açık olması şartıdır. Danıştay bahsettiğimiz 9 . 1 . 1976 tarihli kararı ile TRT Genel 
Müdürlüğünün münhal bulunmadığını ve hukuken boş olmayan bir yere atama yapılamayacağım belirtmiştir. 
Yine bu karar münderecatı ile Başbakanlığın kararda yazılı savunmasından yürütmenin durdurulması «tehir-i 
icra»' kararından idarenin haberdar edildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki; Şaban Karataş hakkında açılan davada 
da tehir-i icra kararı verilmiştir. İdare hukuku prensiplerine göre (idarenin icranın durdurulması kararı üze
rine müspet birtakım tasarruflar yapmasına ihtiyaç yoktur. Bu karar kendiliğinden hüküm ve neticelerini tevlit 
eder) Anayasamız hukuka bağlı idare ilkesi üzerinde önemle durmuş ve 132 nci maddesinde bu hususu şöy
le ifade etmiştir; (Yasama ve Yürütme Organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu or
ganlar ve idare mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez). 
C. Başsavcılığı itiraznamesinde Anayasanın 114 ncü maddesinin 2 nci cümlesini ileri sürmektedir. Bu maddede 
idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır denildikten sonra idari eylem ve işlem niteliğin
de yargı karan verilemeyeceği yazılıdır. İdari eylem ve işlem niteliğinde Yargı Kararı verilemeyeceğinde şüp
he yoktur. Bu Anayasada yazılı olmasa bile en tabii bir hukuk kuralıdır. Danıştay böyle bir karar vermiş, 
herhangi bir atama yapmış değildir. İnandırıcı ve hukuka uygun bir gerekçe ile Bakanlar Kurulu kararını iptal 
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etmiştir. Bir hukuk devletinde idareye düşen görev Danıştay kararını uygulamaktır, tdare hukukumuzda bir 
infaz müessesesi yoktur. Mahkeme kararım davalı (hükümlü) uygulayacaktır. İdarece Danıştay kararı uygulan
madığı takdirde sebebiyet veren hakkında tazminat veya ceza davaları açılması ilâm hükmünün yerine geti
rilmesi demek değildir. 

Yüksek idari mahkeme kararı uygulanmadığı gibi hukuken boş olmayan bir makama idarece atamalar ya
pılmıştır. Özel daire kararında açıklandığı gibi hukuki ve fiili durum çatışma halindedir. Bir hukuk devletin
de fiili durum değil,- hukuk hâkim olacaktır. İdare hukuku prensipleri ve Danıştay kararları karşısında mağ
dur memur kabul edilerek mantığa yüklenen eylemi görevde hakaret kabul etmek mümkün değildir. 

Bu sebeplerle mahkemenlin ve özel dairenin görüşü usul ve yasaya uygun bulunduğundan, C. Başsavcılı
ğınca yapılan itirazın reddine karar verilmelidir. 

2. Çoğunluğa karşı olan görüş ise : 

Dosya ve deliller kapsamı ve özellikle ikrara nazaran; sanık M. Ali Önocak'ın 17 Şubat 1976 gününde 
Antalya Postanesinden çekmiş bulunduğu telgrafta, mağdur Şaban Karataş'a hitaben ve onun TRT Genel 
Müdürü sıfatını amaçlayarak, «gerçeklerin, örtbas edilemeyeceğini bile bile icraatınıza devam. Ben Atatürk 
çocuğu olarak inancım budur. Sizden başkaca bir tutum beklemek hatalıdır. Lanet sana ve senin gibilere» 
demek suretiyle, kasten hakaret ettiğinde bir tereddüt bulunmamaktadır. 

Uyuşmazlık konusu, Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin de kabul ettiği gibi mağdurun TRT Genel Mü
dürü ve dolayısı ile memur olmadığı yolundaki mahalli mahkemenin tavsifinde isabet bulunup bulunmadığı 
hususuna iüşkin görülmektedir. 

Bu nedenle öncelikle bu bakımdan Anayasa ve Yasa hükümlerinin sırası ile gözden geçirilmesi gerekir. 

Anayasanın 132/3 madde ve fıkrasında; «...yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına 
uymak zorundadırlar; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların ye
rine getirilmesini geciktiremez.» 

Yine Anayasa, (yargı yolunu) açıklayan 114/2 madde ve fıkrasında yargı yetkisinün sınırlarını izah ettikten 
sonra son fıkrasında; «idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.»' tarzında em
redici kuralları kapsamaktadır. 

Anayasanın bu hükümleri özellikle 114 ncü madd nin 2 nci fıkrasının amir hükmü doğrultusunda düzen
lenen 1740 sayılı yasa ile Danıştay Kanununa getirilen ek 1 nci maddede, «yargı yetkisi, yürütme görevinin 
kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. 
İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.,» denilmekte ve yine Danıştay Kanununun 95/2 mad
desinde «idare, TC Anayasasının 132 nci maddesi gereğince, Danıştay ilâmlarının icaplarına göre işlem veya 
eylem tesis etmeye mecburdur.» 

Aynı maddenin son fıkrasında da; «Danıştay ilamlarının icaplarına göre, eylem veya işlem tesis etmeyen 
idare aleyhine Danıştayda maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.» yolundaki, hükümleri ile kararların 
yerine getirilmesi hususu Anayasanın 114 ncü maddesi ışığında düzenlenmiş bulunmaktadır. 

1568 saydı Yasa ile değişen 359 sayılı TRT Kurumu Kanununun 9 ncu maddesine göre TRT Genel Müdü
rünün Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacağı emredilmekte, hangi koşullarda görevinden alınabileceği de 
gösterilmektedir. 

Gerek Anayasanın 114 ncü maddesi ve gerekse 521 sayılı Danıştay Kanununun yukarıda açıklanan ek 1 nci 
maddesi karşısında Danıştay'ın İsmail Cem İpekçi tarafından yapılan başvurmalar üzerine verdiği yürütme
nin durdurulması ve Nevzat Yalçmtaş'ın kararnamesinin iptali hakkındaki kararların geçerliliği ve Anayasa 
ya uygun olup olmadığı hususları ve bu kararlara kapsamları bakımından idarenin uymakla yükümlü iken 
infaz etmemiş bulunması, hususlarının dava dosyasına ve itiraz mahiyetine göre, inceleme dışı bırakılması 
ve Danıştay kararlarının eleştirilmesi niteliğinde bir tartışmadan uzak bulunulması gerekmektedir. 

Bu husus belki idarenin mali ve yürütme organı temsilcilerinin cezai, sorumluluğu Söz konusu olduğu ah
valde düşünülebilecektir. 

Muhalefet görüşü olarak yukarıya alınan Anayasa ve yasa hükümleri karşısında görüşlerimizi şu suretle 
telhis etmek mümkün olmaktadır. 
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1. Damştay tarafından verilen kararlara idarece uyulması zorunludur. 
2. Uyulmadığı takdirde idareden davacı tarafından tazminat istenebileceği Anayasa 114/son ve Danıştay 

Kanununun 95/son madde ve fıkraları gereğidir. 
3. Kesinlikle davacımn bu kararları alıp kendiliğinden giderek Genel Müdürlük makamına oturması ve 

bu görevi ifa etmesi düşünülemez. 
4. Bu nedenle mücerret bu kararlar bir kararname ile usulüne uygun olarak atanan mağdur Şaban Kara-

taş'ın Genel Müdürlük sıfatını kaldırmayacağı gibi görevinden alınan İsmail Cem îpekçi'nin Genel Müdür 
diğer bir deyimle memur sıfatını iktisap etmesine hak kazandıracağı söz konusu olamaz. 

5. Yukarıda açıklanan sıfat ziyaı ve iktisabı hallerinin doğabilmesi için mutlaka Danıştay kararının infaz 
edilmesi gerekir. 

6. İnfaz makamı da davalı idaredir. Nitekim Anayasanın 132 ndi maddesi de bu hususu «...Bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez»! de
mek suretiyle teyit eder. Bu yoldaki kararlar infaz edilmedikçe tarafların hukuki durumlarının çeliştiği de söy
lenemez. Bu güne kadar her devirde Danıştay'ın bu tür kararlarının idari bir tasarrufla yerine getirildiği bir 
gerçektir. Aksi halde idare aleyhine her türlü zararın tazmini gerektiği yolundaki yasa hükümlerinin de hiç 
bir anlamı kalmaz. 

7. Bu nedenlerle bugün, Genel Müdürlüğü sıfatıyla ismail Cem İpekçi'ye karşı işlenen bir eylem nasıl me
mura karşı irtikâp edilmiş bir suç sayılmazsa, Şaban Karataş tarafından görevi sırasında, görevi icabı 'işlen
mesi mutasavver her türlü eyleme memurların statülerine uygun işlemlerin uygulanmayacağı da ileri sürüle
mez ve tayininden bugüne kadar Şaban Karataş'ın bu sıfatla yaptığı her türlü tasarrufun geçersiz sayılacağı 
da iddia edilemez.» 

8. Danıştay kararlarının infazı hacet kalmaksızın kendiliğinden karar verenler tarafından imzalanır im
zalanmaz, infaz edilmiş sayılması ki Genel Kurulun çoğunluk görüşüne bu düşünce hâkim olmaktadır, huku
ken savunulamaz. Böyle bir kabul, örneğin, idam hükmü Meclis tarafından onaylanan bir mahkûmun artık 
(ölü) sayılır diye, bazı hukuki tasarruflarını geçersiz saymaktan farksızdır. 

«Anayasamız hukuka bağlı idare ilkesi üzerinde önemle durmuş ve 132 nci maddesinde bu hususu ifade 
etmiştir.» 

Fransa'da dahi; Danıştay'ın organik yapısı içinde Danıştay kararlarının uygulanmasını sağlamakla görevli 
bir komisyonun 6 ay içinde karar uygulanmazsa, ilgilinin başvurması üzerine komisyon derhal uygulamayı 
ilgili bakandan isteyeceği kabul edilmişken, bizde 521 sayılı Damştay Kanununda benzeri bir hüküm yoktur 
ve bu nedenle uygulama yapmayan veya geciktiren yetkililer hakkında Danıştay tarafından TCK'nun 240 ve
ya 230 ncu maddelerinin uygulanması gerektiği yolunda kamu davaları açılmaktadır. Örnek (Danıştay 2 nci 
Daire 26 . 2 . 1969 gün ve 357/645 sayılı ve bu kabil kararları) şayet Danıştay kararı verilir verilmez sonuç 
doğurur ve idarenin bunu yerine getirme zoruniuğu yoktur denilirse, elbetteki (yerine getirmekle yükümlü) 
bir memurun varlığı mevzuu bahis olmayacağından yetkililer hakkında bu maddelerle dava açılması anlamsız 
olur. Görülüyor ki Danıştay dahi kararlarının davalı idarece (yerine getirileceği) kuralını benimsemiş ve an
cak bu görevi yapmayan yetkililer için ceza ve Devletçe de mali sorumluluk doğacağı ve davada taraf olan 
ilgililerin hukuki durumlarının ancak yerine getirmeden sonra değişeceği kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Esasen Anayasamız kuvvetler ayrılığı esasını kabul etmiş ve buna göre kaza organının aynı zamanda infaz 
organı olması düşünülmemiştir. Bu durumda yerine getirme organının kesinlikle idare organı olduğu aşikârdır. 

Kaldı ki 13 . 2 . 1971 tarihinde verilen yürütmen m durdurulması kararı suç tarihinden çok sonra 
24 . 2 . 1976 tarihinde idareye tebliğ edilmiş, ilgili mağdura ise hukuken iletilmemiştir. Danıştay kararının 
verildiği tarihten itibaren geçerli ve infaz edilmiş sayılacağına ilişkin doktrindeki bazı müelliflerin görüşü ise 
1971 Anayasasındaki değişikliklerden önce ortaya atılmış fikirlerden ibarettir. 

Bu nedenlerle Şaban Karataş halen hem hukuken ve hem de fiilen Genel Müdürdür. Hukuk Devleti ve 
hukuk düzeninin muhafazası çabası ile bu görüşün aksine bir kabul yasalara ve özellikle Anayasaya aykırı 
bir sonuca varmak demek olacağından ve C. Başsavcıtîgı itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden; 

Kabulüne ve özel daire onama kararının kaldırılmasına ve hükmün bozulmasına karar verilmesi gerek
tiği yolundadır. 
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Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığı itirazının reddine, 28 . 3 . 1977 gününde üçte iki
yi geçen çoğunlukla karar verildi.» 

Cumhuriyet Senatosu 
10/31 Araştırma Komisyonu 11,2.1977 

Esas No. : 10/31 - 3393 
Sıra No. : 5 -11557 

Başbakanlığa 

Ankara 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.4.1976 tarihli 57 noi Birleşiminde TRT Genel Müdürlüğü 

hakkında Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmiştir, 
Komisyonun araştırma konularından birisi de Sayın 1. Cem tpekçi'nin görevden alınarak yerine, önceden 

Sayın Prof. N. Yalçıntaş, sonradan Sayın Prof. Ş. Karataş'ın atanması işlemidir. 
Komisyon çalışmaları zaman bakımından İçtüzüğümüzle sınırlandırıldığından ilişikteki konular hakkında 

Başbakanlığın görüşünün tespit edilmesine zorunluk olmuştur. Yanıtın ivedilikle gönderilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Suphi Gürsoytrak 

2. TRT yayınları hakkında aşağıdaki savın aracılığınızla yanıtlandırılmasının sağlanmasını rica ederim. 
«Sayın Cem tpekçi'nin azlinden bu yana ve özellikle son günlerde TRT'nin yayınlarında taraflı bir tutum 

göze çarpmaktadır. MC iktidarım oluşturan ve Meclis ve Senatoda grupu dahi bulunmayan partilerin lider
lerinin ve sözcülerinin konuşmalarına Meclislerin en büyük partisi CHP'nin lider ve sözcülerine ayrılan 
zamandan çok daha fazla zaman ayrıldığı gibi, MC söz^ü ve genel başkanlarına canh yayın imkâm tanındığı 
halde, CHP'nin Liderine dahi bu imkân tanınmamaktadır. 

Örneğin; 1 . 8 . 1976 günü yurt haberleri bölümünde AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e ve hatta üç 
milletvekiline sahip Türkeş'e canlı yayın imkânı tanınmış ve CHP'ye ve onun Liderine suç teşkil eden ağır 
ithamları muhtevi konuşmaları uzun uzun verilmiş bulunduğu halde, Sayın Ecevit'in konuşması çok kısa ve
rilmiş ve canlı yayın imkâm da tanınmamıştır, 

Başbakanlığa 

Ek - Liste 

1. TRT Genel Müdürlüğüne, Sayın I. Cem tpekçi'nin görevden alınarak, yerine önceden Sayın Prof. N. 
Yalçıntaş, sonradan Sayın Prof. Ş. Karataş'ın atanma işlemine ait aşağıdaki Danıştay kararları karşısında, 
Başbakanlığın tutum ve kararı nedir? 
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Cumhuriyet Senatosu 
10/31 Araştırma Komisyonu 9.3.1977 

Esas No. : 10/31 3393 
Sıra No. : 6 -11831 

Başbakanlığa 

Ankara 
İlgi : 11.2.1977 gün ve 10/31-3393 Esas No. lu ve 5 Sıra No. lu yazımız tekidi, 
Cumhuriyet. Senatosu Genel Kurulunun 20.4.1976 tarihli 57 nci Birleşiminde TRT Genel Müdürlüğü hak

kında Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 
Komisyon çalışmaları zaman bakımından İçtüzüğümüzle sınırlandırıldığından yanıtın ivedilikle gönderil

mesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suphi Gürsoytrak 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
10/31 Araştırma Komisyonu 12,4.1977 

Esas No. : 10/31 - 3393 
Sıra No. : 8 • 12081 

Başbakanlığa 

Ankara 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.9.1976 tarihli 57 nci Birleşiminde TRT Genel Müdürlüğü 

hakkında Araştırma Komisyonu kurulduğu ve çalışmalarını tamamlamak için gereksinme duyduğu hususları 
yazılı olarak yanıtlamanız için ilk defa 11.2.1977 tarihinde sonra da 9.3.1977 tarihinde bildirmiştik. 

Cevap vermenizde kolaylık olmak üzere Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 17.12.1976 gün ve 269 sa
yılı kararın düzeltilmesi ve karar düzeltilmesi sonuna kadar yürütmenin durdurulması hakkındaki Başba
kanlık istemine Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 18.2.1977 ile 1.4.1977 günlü kararlarının birer sureti
ni de ekte sunuyorum, 

Komisyon çalışmaları zaman bakımından İçtüzüğümüzle sınırlandırıldığından ilgili yanıtınızın on gün için
de Komisyonumuza gönderilmesini, aksi takdirde, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine rağmen Başbakanlıkça 
Komisyonumuza yanıt verilmek istenmediği sabit olacaktır. 

Saygılarımla^ 
Suphi Gürsoytrak 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 
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TC 
Başbakanlık 

Parlamento île ilişkiler 9.6.1978 
Müşavirliği 
Sayt : 01429 

Cumhuriyet Senatosu 10/31 No. hı Araştırma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 11.11977 tarih ve 10/31 - 3393 - 5 - 11557 sayılı yazınız. 
TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamalar hakkında Komisyonunuzca istenilen bilgilerin eklice sunuldu

ğunu saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

Soru 1. T R T Genel Müdürlüğüne, t. Cem îpekçi'nin görevden alınarak, yerine önceden Prof. N. Yalçın-
taş, sonradan Prof. §. Karataş'm atanma işlemine ait Danıştay kararları karşısında Başbakanlığın tutum ve 
kararı nedir? 

Cevap 1. TRT Genel Müdürlüğüne, 1. Cem îpekçi'nin görevden alınarak yerine ilkin Prof. Nevzat Yal-
çmtaş'ın, daha sonra Prof. Şaban Karataş'm atanmaları ve bu atamalara karşı İsmail Cem îpekçi'nin başvu
rusu üzerine Danıştayca verilen yürütmenin durdurulmasına ve atamalann iptaline ilişkin kararlara saygılı 
bir Hükümet olarak uyulmuş bulunulmaktadır. 

Danıştay kararlarına uygun olarak I. Cem îpekçi göerve çağrılmış, ancak kendisi bu görevden affedilmesi
ni dileyerek çekilmiştir. 

Soru 2. TRTrain yayınlarında taraflı bir tutum göze çarptığı, iktidarı oluşturan partilerin Kderlerö ve 
sözcülerine CHP'nin lider ve sözcülerinden daha fazla zaman ayrıldığı ve bu partiye canlı yayın imkânının 
tanınmadığı., 

Cevap 2. TRT'nin yayınlarında taraf tutulduğu, yolundaki görünümü ve özellikle örnek olarak göste
rilen 1.8.1976 günü 20.30 haberleri ile ilgili olarak, sözü edilen günkü haber bültendnin onaylı bir örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

x» Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 
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TELEVİZYON 
HABER BÜLTENİ 

Yayın Tarihi : 1 Ağustos 1976 
Yayın Saati : 20,30 

Yayın Süresi : 
Yayına İzin Veren 
Haber Müdürlüğü 

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaptırılacak olan Kayaboğazı Barajının temeli Başbakan Süleyman Demirej 
tarafından atıldı. 

Demirel, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, birlikte ve beraberliğin korunmasıyla bütün engellerin 
aşılabileceğini söyledi: 

TRT* Muhabiri Ahmet Çetin Yeni'nin bildirdiğine göre, Başbakan Demirel şöyle dedi : 
«— Büyük Türkiye her vatandaşın refah ve saadeti, her şeyi olan bir Türkiye demektir. Huzur, güven ve 

beraberlik içinde yaşayan milli ve manevi değerlere sahip bir Türkiye demektir. Bölücülük, yıkıcılık tahrik
leri karşısında vatandaşın paniğe kapılmadan hep beraber mücadeleye kararlı olduğu bir Türkiye demektir.» 

Süleyman Demirel, Türkiye'nin, kalkınma hamlesini başarıya ulaştırmak zorunda olduğunu, rejim ya da 
kalkınma modeli peşinde koşan bir ülke olamayacağım söyledi. 

Başbakan Demirel, konuşmasına şöyle devam etti : 

« —Rejimi demokratik olan bir ülkede, üretim biçiminin komünist olması düşünülemez. Bunun birbiriy.. 
4e bağdaşması mümkün değildir. Örneği de yoktur. Biz model aramaktan ziyade kendi modelimizi işletmeye 
bakmalıyız. 

Köye ve köylüye daha çok hizmet götürmeliyiz. Topraklar sulanmalı, köyiüye daha çok kredi verilmeli, 
daha ehven şartlarla kredi verilmeli, köylü, daha çok üretici hale getirilmeli, daha çok kazanç sahibi yapıl
malıdır. 

Düzen düşmanlığı ile üretimi artırmanın ve dertleri azaltmanın mümkün olamayacağını anlatan Demirel, 
«— Ülkemizde her şeyin kusursuz olduğunu iddia, etmek mümkün değildir. Ama yıkmak başka iştir, be

ğenmediğinizi düzeltmek başka iştir; biz yıkıcı değil, düzeltici, İslahatçıyız.» dedi. 

Demirel, okulda* işyerinde, sokakta huzur olacağını, yılgınlık ve bıkkınlığa gerek olmadığını söyledi. 
Başbakan, Demirel, konuşmasında, sosyal güvenlik, alanında yapılan çalışmaları da anlattı. Demirel işsiz

liğin önlenmesi ve sanayiin en büyük sorunu haline gelen elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için çalış
malar yapıldığını bildirdi. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından bugün temeli atılan Kayaboğazı barajı, 250 milyon liraya malo-
lacak ve bütün tesisleriyle birlikte 1979 yılında tamamlanacak. 

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 18 kilometre uzaklıkta Kocasu çayı üzerine kurulacak baraj, toprak ve kaya-
dolgu tipinde yapılacak. Sulama ve sanayi suyu sağlanacak barajda, yılda altı milyon 235 bin kilovatsaat 
enerji de üretilecek. 

Başbakan Demirel, öğleden sonra da, Kütahya'nın Simav ilçesinde yaptırılan Levha, Kaplama ve Kont-
raplak fabrikasını hizmete açtı. Burada düzenlenen törende bir konuşma yapan Demirel, herşeyi olan bir Türki
ye yaratmaya çalıştıklarını, birlik ve beraberliğin korunduğu sürece her engelin aşılacağını söyledi. 

Demirel, Türkiye'yi büyütmek ve şehirlerdeki her imkânı köye de götürmek için çalıştıklarını anlattı. 
Fukaralığın yenilmesi için doğal kaynakların işletilmesi gerektiğini belirten Demirel. kurulmuş tesisleri 

büyütmenin ve daha büyük tesisler kurmanın zorunlu olduğunu kaydetti. 
Demirel, elektriğin, sanayileşmenin önşartı olduğunu hatırlatarak, yedi termik santralın daha temelinin atı

lacağım, Tunçbilek Santralının büyütüleceğini, Seyitömer Santralına da üçüncü bir ünite ekleneceğini bil
dirdi. 

Kömürün, ülkenin en önemli sorunlarından biri durumuna geldiğini ve Türkiye'nin daha çok kömür çı
karmak zorunda olduğunu belirten Demird, 
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«— Büyük Türkiye'nin yapılmasında görev alanlar, yılmadan yollarına devam edeceklerdir.» dedi 
Bugün hizmete açılan levha, kaplama ve kontraplak fabrikası, toplam 182 milyon liraya maloldu. 3 bin 

820 ortaklı bir anonim şirket halinde çalışacak olan ve üretim kapasitesi yönünden Türkiye'nin en büyük ku
ruluşu olduğu belirtilen fabrika yılda 400 bin ton üretim yapacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Selâhattin Kılıç da Kayaboğazı barajının temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, her hafta bir baraj planının başarıyla yürütüldüğünü söyledi. 

Kılıç, Kayaboğazı barajının tamamlanmasıyla Tavşanlı ovasının sulanacağını ve taşkınlardan korunacağı
nı bildirdi. 

Kılıç, barajdan, elektrik enerjisi üretimi ve Seyit Ömer Termik Santralının sanayi suyu ihtiyacının kar
şılanmasında da yararlanılacağını belirtti. 

Sayın seyirdiler, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımc ısı Necmettin Erbakan, Doğu Anadolu bölgesindeki ince-
lemjcIleıLiinli bugün, de sürdürdü. Eılbakan bugün de Ağrı Şeker Fabrikasının temelini attı. 

Bazı tesislerin temelini atmak, yapımı tamamlanan iolazı tesislerii de hizmete açmak üzere Doğu Anadolu 
'bölgesine giden Devleit Balkanı Başbakan, Yardımcısı Necmettin Eılbakan, bugün, Ağrı'da, yaptığı konuşma
da, Türkiye'de brokrası devı'Mn kapıatildığmı söyledi, 

Ağrı Şeker Fabrikasının temal atma ıtörenjinde konuşan, Erıbajkari), bürokratik uygulamalara son verildiği
ni, bundan, böyle kalkınma için, yapdacajk yatırımjıannproje ve yapımlarının aynı yıl içerislinde gerçekleştirile
ceğini belürtti. 

Devlet Bakam, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erb aklan, dört ay önce projesi hazırlanmış teslislerden 60' 
mm, temellimin aitıldığınıi söyleyerdk bu tesislerin en kısa zamanda, tarn,amlanjarak hizmete açılacağını bildirdi 

Necmettin Eılbakan, 
«Mlfetirnjiz güçîenm,iiştiir. Yalnız ıbu gece 150, m.ilyüiliiratt; yatırım, yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda mille

timizin yatırım, gücü daha da artacaktır» dedi. 
Ağrı'da temeli atılan şeker fabrikası günde 1 5öGi ton pancar 'işîeyeToiilecek, kapasitede olacajk ve iki bin 

4QC1 işçi çalışacak. 
Şeker Fabrikası yılda 20 bin, ton toz ve 14 bin ton da küp şeker üretilecek, 
Faibrlika'dajn ayrıca, yılda 10, bin ton da küspe elde edilecek, 
MHi'iyetçi Hareket Pajrt'isi Genel Başkam ve Devlet Ba;kanı Başbakan Yardımcısı Alpslan Türkeş, Cum-

huırbaişkanfliğı maikamının; Türk Devleiti'nin başkanlığını temsil edeni kutsal Ibir varlık olduğunu söyledi. 

Türkeş, bugün, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Korutürk'ün, de saygıdeğer bir kişiliği olduğunu (kay
dederek, şunları söyledi: 

«Biz, Türk millliyetçiisi olarak da'imıa saygıyı ön planda tutuyor, bu duygu ve düşünceyi taşıyoruz. Bugün, d,̂ , 
Cumhurbaşkanlığı Makamına ve Sayın Cumhuıfbaşkanı'nın kişiliğine saygılıyız.» 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye'nin Uluslararası yumuşama ve işbirliği çabalarım her 
zaman desteklediğini söyledi. 

Sayın seyirciler, Arnavutluk dışındaki tüm Avrupa ülkeleriyle Birleşik Amerika ve Kanada'nm katıldıkla
rı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının nihai belgesi bir yıl önce bugün Helsinki'de imzalanmıştı. 
Konferansın, Helsinki'de yapılan zirve toplantısına, Tü'dye'den Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığında 
bir heyet katılmıştı. 

Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil, «Avrupa GüvenfiÜk ve işbirliği Günü» dolayısıyla bugün bir de
meç verdi. 

Konferansın, yumuşama politikasının, insanlığın geleceği bakımından daha hayırlı olacağına inanan Av
rupa devletlerince gerçekleştirildiğini belirten Çağlayangil, şöyle dedi : 

«Bütün insanlığın rahat ve güvenlik içinde yaşamalarına yararlı sayılacak ilkeler, bu toplantıda kabul edil
miştir. Geride bıraktığımız yılı Helsinki Konferansında tesbit edilen ilkelerin uygulanması baikımından ümit 
dolu bir başlangıç ve deneme sayabiliriz.» 
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Dışişleri Bakam, demecinde, özellikle balkanlarda ve Akdeniz Bölgesinde karşılıklı güvenin güçlendirilme
sine ve işbiriliğinin geliştirilmesine çalışıldığını kaydetti. Çağlayangil, Türkiye'nin kendi bölgesinde barışın ku
rulması ve korunmasının, dünya barışına sıkı sıkıya bağlı olduğuna inandığını belirttikten sonra şöyle devam 
etti : 

«Şurası da bir gerçektir ki, yumuşama politikasının kendisinden beklenen olumlu sonuçları verebilme
si, Nihai Belge ilkelerinin itam olarak ve iyiniyetle uygulanmasına ve zamana bağlı kalacaktır. Helsinki Zir
vesinden bu yana geçen ve uygulama dönemi diye adlandırdığımız sürenin ille yılını teşkil eden zaman zar
fında, milletlerarası lişkilerimizin daha da geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi için samimi gay
retler sarf etmeye devam etmekteyiz.» 

Birleşik Amerika gezisini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, Chicago ken
tinde çeşitli temaslarda bulunuyor. 

Kuzey Carolina Eyaletinden Chicago'ya bugün gelen Ecevit, yarın da Chicago'daki bazı basın ve yayın 
kuruluşlarını ziyaret edecek ve daha sonra Chicago Üniversitesinde bir konuşma yapacak. 

TRT Washington muhabirinin bildirdiğine göre, Chicago'daki Türklerle görüşen Bülent Ecevit, Türkiye' 
nln çeşitli sorunlarıyla, Türk - Amerikan ilişkilerine değindi. 

Ecevit, bir süre önce Türkiyeyle Birleşik Amerika arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının, Kasım 
ayında yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerinden önce Kongrenin onayından geçmesi olasılığının zayıf ol
duğunu, anlaşmanın seçimlerden sonra onaylanmasının ise, çok güç olduğunu söyledi. 

Ecevit, Chicago'daki Türklere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin haklı olduğu konuları Amerikalıla
ra anlatmada kendilerine büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti. 

Ecevit, 
«Sayınız az da olsa, haklılığın gücü sayıyı her zaman yener.» dedi. 
İstanbul'da, Niğde ve Sakarya yurtlarında kalan öğrenciler arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, bir öğ

renci de yaralandı. 
TRT muhabiri'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden aldığı habere göre olay, aynı caddede bulunan yurt

lardan karşılıklı ateş açılmasiyle başladı. 
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Çatışma sırasında, yoldan geçmekte olan iki kişi yaralandı. Yaralılardan, 16 yaşındaki Hüseyin Kara adlı 
genç, kaldırıldığı Haydarpaşa hastanesinde öldü. Şener Deniz adındaki yaralı lise öğrencisi ise ameliyata alın
dı. 

Güvenlik Kuvvetlerinin yurtlarda arama yaptığı ve olayla ilgili açılan soruşturmanın devam etöfiği bildirili-: 
yor. 

Lübnan'da 40 günden bu yana hıristiyanların kuşatması altında bulunan Tel Zaatar Kampında 1 400i 
kişinin öldüğü bildiriliyor. Kampta, dört bin de yaralı bulunuyor. 

Kapmtaki yaralıların tahliye işlemi, hıristiyanların ateşkesi redddtmeleri üzerine yeniden ertelendi. 
İsveçli bir doktor, Tel Zaatar Kampından dış dünyayla telsiz: bağlantısı sağladı. Doktor Lars Smedman, 

kampta üç günlük içme suyu ve gıda maddesi kaldığını, bu yüzden 30 bin kişinin ölüm tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunduğunu belirtti. 

îsveçli doktor, hıristiyan güçlerin bombardımanı sonucu hergün en az yüz kişinin öldüğü kampta imkân
sızlıklar dolayısıyla cesetlerin sokaklarda yığıldığını, sağlık şartlarının dayanılmaz bir duruma geldiğini ya
ralıların tedavisinin ise ilaç yetersizliği yüzünden yapılamadığım bildirdi. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de, Tel Zaatar Kampındaki yaralıların tahliye işleminin gerçekleştirilebil
mesi için hırisltiyanlara yeniden ateşkes çağrısında bulundu. Kızılhaç, Filistinlilerle Müslümanların, ateşkes 
çağrısını kabul ettiklerini açıkladı. 

Çin Halk Hükümeti, Tangşan ve Tentsin kentlerini büyük ölçüde etkileyen beş gün önceki deprem mer
kezinin Pekin'e doğru kaydığım bildirerek, Başkentteki yabancı uyruklultan, binaların yakınından uzaklaş
maları için yeniden uyardı. 

Pekin'deki yabancı elçiliklere iletilen Hükümet bildirisinde, başkentten ayrılmak isteyen yabancı uyruk
lulardan polise başvurmaları işitendi. 

Suriye Başbakanı Mahmut Eyyubi, görevinden istifa etti. 
Mahmuit Eyyübi'nin Başbakanlıktan ayrılış nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Ajanslar, yeni hükümeti kurmakla 1971-1972 yılları arasında Başbakanlık yapan ve Suriye'deki Baas par« 
tisinin önde gelen kişilerinden biri olarak bilinen Abdurrahman Hleyfevi'nin görevlendirildiğini bildiriyor
lar. 

Federal Almanya Sosyal Demokrat Parti Başkanı Willy Brand, Bloksuz ülkelerin dünya barışının gerç»k* 
leşmesine çok önemli katkılarda bulunduklarını söyledi. 

Yugoslavya'da yayınlanan bir gazeteye demeç veren Brandt, uluslararası barışı gerçekleştirmeyi amaçlayan 
bir politikanın mantıklı hedefinin, askeri .ittifakları gereksiz kılmak olduğunu bildirdi. 

ispanya'da dün beş ayrı kentte patlamalar oldu. İki kişinin ölümüne yolaçan patlamaların sorumlulıığıı-
nu «Anti - faşist direniş grupları» adlı bir teşkilat üstlendi. 

Patlamalardan biri Başkent Madrifteki tç Savaş anıtını tahrip etti. Ayrıca Seville kentindeki patlama sıra* 
sında iki kişi öldü. Madrit'te bir gazete bürosuna te'efon ederek «Anti - faşisit direniş Gruplan» adlı teşki
latın üyesi olduğunu bildiren bir kişi, ölen iki kişinin arkadaşları olduğunu söyledi. 

Kimliği bilinmeyen kişi iki üyesini kaybetmiş olmasına rağmen, «Anti - Faşisit Direniş Grupu'nun, îspan-
ya'daki faşist rejim yıkılana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirtti. 

Aynı teşkilat, İspanya iç savaşının başlamasının yıl dönümü olan 18 Temmuz günü meydana gelen patla
maların sorumluluğunu da üslenmişti. 

Ankara Belediye Biaşkanı Vedat Dalokay, Belediye'nin halka ucuz ekmek sağlamada kararlı olduğunu söy
ledi. 

Vedat Dalokay, TRT muhabirine yaptığı açıklamada. 
Ankara'da ekmek sıkıntısının azaldığını, fırınlara kadar giden herkesin ekmek bulabildiğini bildirdi. 
Belediyenin el koyduğu 61 fırınla Adana'dan getirilen ekmeğin, şehrin ihtiyacını karşılayacak miktarda 

olduğunu kaydeden Dalokay, bu ekmeklerin bakkallara dağntılamaması yüzünden fırınların önünde kuyruk-. 
lar meydana geldiğini belirtili. 
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Ankara Beîediye Başkanı Dalokay. 
«Belediye halkın ucuz ekmek yemesinde kararlıdır ve fırıncıların haksız zam isteğini kabul etmeyecektir.» 
Kalp uzmanı Doktor Kristain Barnard yarın İstanbula geliyor. 
Türk Kalp Vakfı'nın konuğu olarak yurdumuzu ziyaret edecek olan Güney Afrika'lı Doktor Barnard 

Türkiye'de dokuz gün kalacak. 
Dünya'da kalp naklini gerçekleştiren ilk doktor olan Kristian Barnard, Türkiye'de kaldığı süre içinde 

kalp vakfında bazı kalp hastalarını muayene edecek ve ameliyatlar yapacak. 
Türkiye'deki kalp hastalıkları kliniklerini ziyaret edecek olan kalp uzmanı, Türk hekimlerine- bir de kon

ferans verecek. * 
Sayın seyirciler şimdi Siyasi Parti yöneticilerinin demeçlerini sunuyoruz. 
Cumhuriyet Halk Pariüsi Genel Başkanı Bülent Ecevit, Partisinin Türkiye'de insanca ve hakça bir düzeni 

de, barışı da gerçekleştireceğini söyledi. 
Ecevit, Partisinin bugün yapılan Ankara ti Kongresine Birleşik Amerika'dan gönderdiği mesajda, şöyle 

dedi : 
«Hükümet gücünü kullanarak demokrasiyi içinden çökertmek isteyenlerin, Türk çocuklarını sokak zorba» 

îarına öldürtenlerin, sömürii düzenini kökleştirmeye kalkışanların bütün baskısına ve zulmüne karşın, halkla 
Cumhuriyet Halk Partisi elele, demokrasiyi yaşatacaktır ve ülkemizde insanca ve hakça bir düzeni de, ba
rışı da gerçekleştirecektir.» 

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu, Demirel Hükümetinin, vaad ettik
lerinin tam tersini yaptığını ve geniş halk kitlelerini tahammül edemeyecekleri bir pahalılıkla karşı karşıya bırak
tığını söyledi. 

Eyüboğlu, Ankara'da verdiği demeçte, fiyatların hızla yükseldiğini, zincirleme zamların geldiğini ve darge-
lirli yurttaşların en zorunlu ihtiyaçlarının karşılanamaz olduğunu kaydetti. Eyüboğlu, 

«Demirel durmadan karşılığı, projesi olmayan temeller atadursun, halk, doğacak günün ne gibi zamlar 
getireceğini düşünmektedir.» dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu başkan vekilleri'nden Hayrettin Uysal, iktidarın, geçen 
yasama döneminde halka sadece baskı, zam ve yoksulluk armağan ettiğini söyledi. 

Hayrettin Uysal, Bakanlar Kurulu üyelerinin oynem 3 ncü yasama yılını tamamlaması dolayısıyla ver
diği demeçte, Başkanlık seçimlerinde centilmenlik anlaşmasına uyulmayışı yüzünden, parlemento'nun ça
lışmaya iki ay geç başladığını belirtti. 

Sona- eren yasama döneminde, bütçe görüşmeleri dışında Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonunu da 
yerine getiremediğini kaydeden Uysal, bu duruma Hükümeti oluşturan partilerin katı ve taraflı tutumları
nın yol açtığım öne sürdü. 

Hayrettin Uysal, Bakanlar Kurulu üyelerinin oyçoğunluğuna dayanarak, yolsuzluk iddialarının yargı 
-süzgecinden geçmesine engel olduklarını da iddia ederek, gelecek yasama döneminde bu duruma bir çare 
bulunması gerektiğini belirtti. 

Hükümet'in, ülkede bir baskı rejimi kurmak ve sadece egemen güçlere özgürlük tanımak istediğini öne 
süren Uysal, biten yasama döneminde çıkarılan sosyal kapsamlı kanunların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
çabası ile Parlamento'dan geçtiğini de sözlerine ekledi, 

Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yasama yılının, 
Cumhuriyet tarihinin en verimsiz dönemi olduğunu iddia etti, 

Bozbeyli, Partisinin Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhuriyet Senatosu'nun tatil kararı 
alacak çoğunluk olmadan, fiilen dağıldığım söyledi. 

Ferruh Bozbeyli, şöyle dedi: 
«Çalışmalarını devam ettiren bir Meclisin, çalışmalarını ertelemesi, ancak bir kararla mümkün olur. Ni

tekim Cumhuriyet Senatosu 27 Temmuz'a kadar bir ara verme kararıyla çalışmalarını ertelemişti. Tatil için 
de bir karar vermesi Anayasa gereğidir.» 
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Bözlbeyli, aksi uygulamanın Anayasa ve İçtüzük hükümlerini işlerlikten kaldırdığım savunarak, Adalet 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duram karşısındaki sessizliğinin dikkat çekici olduğunu belirtti. 

Bozbeyli, Meclislerin bu yasama yılında, yüzü aşkın araştırma ve genel görüşme önergesinin ele alına
madığını da söyledi. 

Bu yasama yılında Dernekler Kanunu'nun oylanamadığını, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu'nun 
da görüşülemediğini anlatan Bozbeyli, TRT aracılığıyla halka duyurulan, işçi ve köylülerle ilgili sosyal amaç
lı kanunlardan hiçbirinin çıkarılamadığını öne sürdü. 

Demokratik Parti Genel Başkanı Bozbeyli; 
«Hükümetin partizanlık ve işsizlikle mücadele iddiaları, fakir ve orta halli vatandaşların çektiği sıkıntı

lar karşısında gülünç duruma gelmiştir.» dedi. 
Türkiye Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Bilâ tarımsal kredi hacminin ihtiyacı karşılamadığını, 

üreticilere dağıtımında da adaletsizlikler olduğunu öne sürdü, 
Dursun Bilâ Ankara'da verdiği demeçte, 
«Resmi kurumlar tarım sektörünün kredi ihtiyacının ancak yüzde 30'nu karşılayabilmektedirler. Bu krediden 

de, toplam çiftçi sayısının ancak yüzde 45'i yararlanabilmektedir.» dedi. 
Dursun Bilâ, bu durumun düzeltilmesi için, Anayasa'nın emri olan köklü ve ciddi bir toprak reformunun 

gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. 
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