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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından 

ve 1 saat sonra da olması muhtemel görülmedi
ğinden, saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şime ara verildi, 

İkinci Oturum 
Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan, Hi

zan ilçesi depremi dolayısiyle Hükümetin gös
terdiği yakın ilgiye teşekkürlerini belirten, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar, Sinop ili
nin sorunları ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair, 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer, ce
za ve hukuk yargılama usulü ve Temyiz teşki
lâtı kanunlarının yeni ihtiyaçlara cevap vere
cek hale getirilmeleri hakkında, 

Manisa Milletvekili M. Orhan Daut, beledi
ye gelirleri kanunu tasarısının biran önce çı-
Vanlmasma dair ve 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner de, 
EreğH Kömürleri İmletmesi Kurumunun işçile
rinin bâzı sorunları hakkında gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, bütün 
yurttaşlara ilk öğrenim sağlanması ve bu konu
ca alınmış olan tedbirlerin tesbiti hususunda 
Mlgi edinmek maksadiyle, 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, son öğrenci olayları karşısında Hükümetin 
alacağı ve almayı düşündüğü tedbirlere ışık tut
mak maksadiyle birer genel görüşme açılması
na ve, 

Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün ya
bancı memleketlerden alınan dış borçlarla iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
bir Meclis araştırması^ yapılmasına dair öner
geleri okundu ve önergelerin gündeme alınarak 
sıraları geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lise me
zunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tu
tulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine ay
kırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesinin günde
me alınması, yapılan görüşmelerden sonra red-
dolundu. 

25 . 12 . 1970 Cuma günü saat 15.00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,13 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Mustafa Kemal Palaoğlu M. Orhan Daut 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Selçuk Er ver di'-

nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair sözlü so
ru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/165) 

2. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılarını geliş
tirme projesine» dair sözlü soru önergesi, Ma
liye ve Tarım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/166) 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğn--pı
nar in, Cumhuriyet Gazetesinde neşredil;" if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakan
daki yazıya dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/167) 

4. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair sözlü soru önerge
si, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/168) 

5. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma sebe
bine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/169) 

6. — Trabzon Milletvekeili Mehmet Arslan-
türk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledilen 
tarihiî eserlere ve yangın sebebine dair söz
lü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/170) 

— 480 
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3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, İçişleri Bakanının, talelbe, köylü ve işçi 
'hâdiseleri karşısındaki tutumuna dair yazılı 
soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/374) 

4. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, 1318 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/375) 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
1960 - 1970 yılları arasında her derecedeki 
öğretim hizmetleri için harcanan para Tnikta-
rma dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
-Bakanlığına gönderilmiştir. (7/376) 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, &u yıl üretilen elma ve kuru sofa
nın İKracma dair yazılı soru önergesi, Ticaret 

JBaKanlığına gönderilmiştir. (7/377) 

25 . 12 . 1970 O : 1 

zili soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/381) 

11. — istanbul Milletvekili Eşref Derin-
çay'm, At Yarışları yöneticelerine dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/382) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Diyarbakır'da yakalanan El Fetih ko
mandolarına sorulan soruya dair yazılı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/383) 

13. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
'Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan Sağlık 
ocağına doktor tâyin edilmesine dair yazılı 
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/384) 

14. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Amerikan sigarası kaçakçılığının önlenmesine 
dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel 
bakanlığına gönderilmiştir. (7/38Ö) 

15. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Türk parasının devalüe edilmesinden sonra tü
tün müstahsilinin uğradığı zarara dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/386) 

16. — Bursa Milletvekilli Sadr ettin Çan-
ğa'nm, 1319 sayılı Kanuna bağlı olarak va
zife gören il1 özel idare memurlarının durumu
na dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/387) 

17. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
nebati yağların fiyatına ve piyasada bulun
mayı'! sebebine dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/388) 

18. — Ankara Milletvekili Oengizhan Yo-
ruimaz'ın, Kırıkkale - Keskin üzerinden Kır* 
şehir istikametine giden Devlet karayolunun 
Kırşehir Devlet yolu ile birleştirilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlk Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/389) 

19. — Ankara Milletvekili Çengizhan Yo-
rulmaz'ın, Kırıkkale Jıçesine otomatik telefon 
santrali yapılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/390) 

20. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Resmî Gazetede neşredilen «Belediye zabıta 

yönetmeliğinin 49 ncu maddesine» dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/391) 

7. — istanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nunun yapmış olduğu boykotun iktisadi ve 
malî yönden meydana getirdiği zarara dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/378) 

'8. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Alaca ilçesi, Belediye Başkanına dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/379) 

9. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetin-
kaya'nm, 8224 sayılı Kanuna dayanarak kuru
lan bâzı inşaat şirketlerinin Türkiye'ye getir
dikleri yabancı sermaye miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/380) 

10. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Gaziantep Tekel İdaresince kuru 
Üzüm alımının durdurulma sebebine dair ya-

Yazılı sorıâm 
1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

-İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve Bakanlık-
-larda istihdam edilen basın müşavirlerine dair 
, yazılı soru Snergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (î/372) 

& — Atf&sya Milletvekili Vehbi Meshur'-
un, yurt sâışına turist veya kaçak olarak gi
den T-Ürk işçileri için af çıkarılıp çıkarılma
dığıma, dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba-

-kEİ&li'ğına gönderidmiştir. (7/373) 
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21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, istanbul Terkoz Gölünü Alibey köy ba
rajına bağlıyacak olan yatırım şirketine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/302) 

22. — Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'm, 
Maraş ve bu ile bağlı ilçeler ile yukarı Cey
han baraj ve sulama projelerine dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/393) 

23. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'ın, şoförlere verilen kredi fonundan 
şimdiye kadar, kaç kişinin istifade ettiğine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/394) s 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul iline bağlı Kurtdoğmuş ve Emirli 
köylerinin kamulaştırılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/395) 

25. — Bursa Milletvekili gadrettin Çan-
ga'nını, gençlik sorunlarının halledilmesine 

dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/396) 

26. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca, Malûllük, ih
tiyarlık ve ölüm dolayısiyle aylık bağlanan
lara dair yazılı s'oru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/397) 

27. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'-
ün, Ankara, izmir, Erzurum ve Karadeniz Tek
nik üniversiteleri ile bu illere bağlı yüksek 
'okullarda 1970 yılında yapılan tedrisata dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/398) 

28. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bir trafik kazasında 20 kişi »öldü başlıklı ya
zıya dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/399) 

29. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, yurt 
dışına turist pasaportu ile giden Türk işçileri
ne dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/400) 

II - GELEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-

lun'un, 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/420) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri

nin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
ıaporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 
2/299) (Millet Meclisi S. Sayısı : 233; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1463) 

3. — 1970 vılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
iKomisyon Başkanliklan tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/374; Cumhuriyet Senatosu (1/1141) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 238; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1473) 

- 482 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu. 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere geçiyorum. 
Sayın arkadaşlarım, gündemimizin hayli 

yüklü olması nedeniyle gündem dışı söz istem
lerini, özür diliyerek karşılıyamıyacağım. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Turhan Bilgin'e Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeylinin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/406) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı yazısı 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Turhan Bilgin'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 ncî maddesinin 4 ncü fıkrasındaki hük
mün iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi. (3/407) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının* bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki reklâm 
resmine ilişkin hükmün iptali hakkında açılan 
dâva üzerine yapılan inceleme sonunda: 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki (her 
ne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak 

diğer reklâmlardan belediye meclislerince dü
zenlenecek esas ve tarifelere göre resim alınma
sına) ilişkin hükmün Anayasaya aykırı oldu
ğuna ve iptaline 22 . 12 . 1970 gününde 
1970/29 - 48 sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğ-
lu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id-
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/11) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi
mizin 1 nci sırasında kayıtlı Afyon Milletvekili 
Sayın Hamdi Hmamçıoğlu'nun «Yüksek Denet
leme Kurulunda yapılmış olan değişikliklerin 
hukuka aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi» nin gün
deme alınıp alınmaması konusunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Denetleme Kurulunda toplu halde 
yapılmış olan değişiklikler, çeşitli yönlerden, 
idareye hâkim olması gereken dürüstlük ve hu
kuka saygı anlayışına aykırı bir seyir takilbet-

— 483 
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mistir. Bûjû$feınlerdeki hukuka aykırılık kesin 
1 bir ı hötone bağlandıktan sonra dahi haksız ve 
İ̂ -keyfî muamelede İsrar edilmesi, durumun ve-

hametini artırmıştır. 
Hatah ve haksız yolda İsrar, Devlet ciddi

yetiyle bağdaşmaz. 
Konu ile birinci derecede ilgili olan Başba

kan hakkında, Anayasanın 88 nci maddesine 
göre gensoru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Hamdi Hamaımcıoğlu 
G. P. Afyon Milletvekili 

BAŞKAN — Söz, önerge sahibi Sayın Ham
di Hamamcıoğlu'nundur. Buyurun efendim. 

HAMDİ HAMAMOIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, saygı değer milletvekille
ri; 

Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere bâzı 
olaylar nedeniyle bu kürsüde uzun tartışmaları 
yapılan Anayasamızın 132 nci maddesinin son 
fıkrası, gensorumuza konu teşkil eden ve esasın
da münferit bir olay olmaktan çok, bugün Tür
kiye'de tevali ve temadi eden kanunsuzluklar 
zincirinin bir halkasını teşkil eden Yüksek De
netleme Kurulu üyelerinin, kaza organlarının 
mütaaddit kararlarına rağmen, görevlerine za
manında iade edilmemeleri nedeniyle tereddüde 
mahal vermiyecek şekilde bir kere daha ihlâl 
edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın mezkûr maddesi «Yasama ve 
yürütme organları ile idare, mahkeme kararla
rına uymak zorunluğundadır. Bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiş
tiremez ve bunların yerine getirilmesini gecik
tiremez.» âmir hükmünü getirmiştir. 

Şimdi, bu maddenin ihlâl edilip edilmediğini 
anlıyabilmek için olayın bizi ve iddiamızı ilgi
lendiren kısmını - kronolojik seyrine göre kıs
men göz atmak suretiyle - bilgilerinize arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 3460 sayılı Kanun
la meydana getirilen ve 32 yıllık mazisi bulunan 
Yüksek Denetleme Kurulu, Kamu iktisadi Te
şekküllerinin denetimi ile görevlidir. Hazırla
dığı denetim raporları 1960 yılına kadar, çoğun
luğunu parlömanterlerin teşkil ettiği özel bir ge
nel kurulda görüşülüp karara bağlanıyordu. 
1060 ta 23 sayılı Kanunla Denetleme Kurulu 
Yısama organına bağlanmıştır. 1965 te, 440 
ve 468 sayılı kanunların getirdiği espri içinde, 

Denetleme Kurulunun Başbakanlığa Tjağlı ola
rak çalışması uygun görüldü. 

Son olaya kadar Kurulun 32 yıllık gelenek 
ve teessüs etmiş olan özerkliğine ve üyelerinin 
teminatına saygılı davranılmıştır. Adalet Parti
si, tek başına iktidara gelmeyi mümkün kılan 
oy çoğunluğunu sağladıktan sonradır ki, Kuru
lun özerkliği ve dokunulmazlığı aleyhine bâzı 
davranışlar hissedilmeye başlanmıştır. 

Bunun sebeplerine çok kısa olarak göz atmak 
gerektiği takdirde; Kurulun, bâzı iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin denetim raporlarında bir 
kısım suiistimal kokan olaylara değinmiş olma
sı; Yüksek Denetleme Kurulunun bâzı üyeleri
nin, Devlet Demiryollarına ait arsaların vâki 
satışında yolsuzluk olduğu yolundaki 20.6.1969 
tarihli raporunun haksız, hukuka aykırı tasar
rufun mesnedini teşkil ettiği yolundaki halk ef
kârında yerleşmiş kanaattir. 

Yüksek Denetleme Kurulu bu konudaki ra
porunu 20 . 6 . 1969 tarihinde tanzim etmiş ol-̂  
masına rağmen, haksızlığını ve kanunsuzluğunu 
iddia ettiğimiz idari tasarrufun, yani 9 Denet
leme Üyesinin görevlerinden alınma işleminin 
6,5 ay sonrasına tekabül eden 6 Mart 1970 ta
rihi olması muvacehesinde, bu kanıya varmak 
ne kadar kınamlması mümkün değilse de; en 
hafif mânada, bugünkü Hükümetin bu ihtimali 
dahi derpiş edemiyeeek kadar basiretsiz bir tu
tum içinde olduğunun bir delili olarak zikri 
mümkündür. 

önergemize konu olan, haksız, hukuka ay
kırı işlemin gerçek nedenleri, arz ettiğim bu iki 
sebebolmasa dahi, Hükümetin ileri sürdüğü ge
rekçe ile Danıştay kararında ileri sürülen hu
suslarla birlikte hukuk anlayışı ile bağdaştır
mak imkânsızdır. Çünkü, bugün adedi 130 un 
üstünde olan Kamu iktisadi Teşekküllerinin, 
milyarları aşan sermayeleri ile faaliyet alanla
rını en ince noktalarına kadar 16 kişilik bir De
netleme Kurulu ile ciddî mânada denetlemenin 
imkânsızlığı bir vakıa iken, sözde idari tasar
rufun, verimli çalışmayı temi** maksadiyle ya
pıldığına inanmak, bütün iyi niyetimize rağmen, 
maalesef mümkün olamamaktadır. 

Ayrıca, Mart 1970 te 14 üyeyi fazla gören, 
sayısını 9 a indiren Hükümet, Mart ve Mayıs 
aylarında 3 yeni üye daha atamış; kalan 6 eski 
üye, 3 atama ve 5 tane de görevlerine devamları 
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nihayet kabul edilen üyelerde toplam sayısı 14 e 
yükselmiştir. Hattâ, öğrendiğime göre, son gün
lerde 2 kadro daha ihdas edilmek suretiyle üye 
sayısı 16 ya çıkarılmış ve başkanın ilâvesiyle 
karar organı mevcudu 17 yi bulmuştur. 

Böylece, kadro azaltılması suretiyle Yüksek 
Denetleme Kurulunda verimin yükseltilmesi yo
lunda ilk başta Hükümetçe ileri sürülen gerek
çenin samimiyetle hiçbir ilgisi bulunmadığı, bü
tün çıplaklığı ile ortaya çıkmış bulunuyor. 

«Hikmeti Hükümet» fikrine, hissi ve politik 
her türlü düşünüş ve eylemlere son vereceğine 
inanmak istediğimiz Danıştay kararı gerekçesi
nin, gerek bilgilerinize sunmak, gerekse Meclis 
zabıtlarına geçmesini temin bakımından, lüzum
lu gördüğüm kısımlarını aynen arz ediyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 ncü 
maddesi, «idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiç
bir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz.» hükmünü koymakla tasarruflar 
tesisinde idarenin mutlak takdir yetkisinin ba
his konusu olmadığını, açıkça ifade etmiş bu
lunmaktadır. Davacının, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu üyeliğinden bir iktisadi Dev
let Teşekkülü Yönetim Kurulu Üyeliğine nak
ledilmesi yolundaki dâva konusu tasarrufuna, 
bu ilke ışığı altında incelenmesi gerekeceği ta
biîdir. 

öte yandan, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna, kuruluşundan bu yana, yurt ekono
misinde çok önemli bir yer işgal ettikleri, plânlı 
karma ekonominin ihmal edilemez üniteleri du
rumunda oldukları bilinen ve milyarlık kaynak
lara tasarruf eden Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin kanunlarla öngörülen amaçlarına uygun şe
kilde işleyip işlemediklerinin denetlemesi gibi, 
mensuplarının, bu görevin gerektirdiği ve ka
nunların öngördüğü haller dışında, ya da ken
di iradeleri lâhik olmadıkça, görevden ayrılma
larını önleyici bir teminat altında hizmet etme
lerini öngören mahiyette bir görev yüklemiştir. 

Geç verilmiş olan savunma dilekçesinde ve 
gerekse duruşma sırasında temsilcinin beyanla
rında, idarenin, davacının görevden nakli tasar
rufunun Yüksek Denetleme Kurulu üyelik kad
rolarında bir azaltme yapılması ve kadro azal
tılması sebebiyle açıkta kalacak üyelerin, hiz
metinden ve tecrübelerinden onları Kamu ikti-, 
sadi Teşebbüslerinin karar organlarında görev

lendirilmesi suretiyle yararlanmak lüzumuna 
dayandığını, iddia etmekte olduğu anlaşılmak
tadır. Her ne kadar, kamu hizmetlerinin lüzu
mu halinde görevlerinden alınmaları, bir başka 
göreve atanmaları mümkün ve tabiî ise de, bu 
lüzumun bir yandan hizmet yarar ve icaplariy-
le bağdaşır olması; öte yandan, personelin süb
jektif haklarını açıkça zedelememesi ve nihayet 
bunun gerçek bir lüzuma bağlı olması zorunlu
dur.» denilmiştir. 

Saygı değer arkadaşlarım; bugün Türkiye'
de çekilen sıkıntı ve huzursuzluğun kaynağını 
bir tek sebebe irca etmek mümkün görülmekte
dir: Sözlerle eylemler arasındaki samimiyetsiz
lik. Buna bir İM misal arz etmeme müsaadele
rinizi rica edeceğim. 

7 . 11 . 1969 tarihli oturumda, «Anayasanın 
kurduğu idare şekli, millî, demokratik, lâik ve 
sosyal hukuk Devletidir. Bu vasıfların birini 
diğerinden üstün görmeden ve hiçbirini zedele
meden, Devlet nizamının ahenkli ve dengeli ola
rak işletilmesi, icranın baş görevidir.» diyen, 
Sayın Başbakandır. 

Yine, 10 . 2 . 1969 tarihli oturumda, «Huku
kun üstünlüğü üzerinde anlaşmamız lâzım. Bu
nun için anlaşmaya ihtiyaç var mı? Anayasa
nın 8 nci maddesi, (Hukuk herkesi bağlar.) di
yor. Ama öyle olmuyor.» diyen Sayın Demirer-
in, hukuka saygıyı ifade eden bu sözleriyle 
19 . 3 . 1970 tarihinde yürütmenin durdurulma 
karan verilmesine, 27 . 3 . 1970 tarihinde ip
tal kararı alınmasına rağmen, ancak gensoru 
önergemiz üzerinedir M, 2 . 10 . 1970 tarihin
de, yani yürütmenin durdurulması kararından 
tam 6,5 ay sonra, mahkeme kararının lütfen 
yerine getirilmesi fiili ile o zamanın sorumlu 
Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin'in bu konuda 
Senatoda, «Yüksek Denetleme Kurulunun genç
leştirilmesi amaciyle bu hukukî tasarrufun ya
pıldığı» yolundaki sözleriyle Hükümetin Danış-
taya verdiği cevap lâyihasında, «Üyelik kadro
larında bir azaltma yapmanın gerekliliğini» ile
ri sürmek suretiyle gerekçedeki samimiyetsizli
ği tağdaştıramamaktayız. 

Değerli milletvekilleri; yargı organlarının 
kararlarının Anayasanın âmir hükmüne rağ
men zamanında yerine getirmemenin yaptığı 
maddi ve mânevi tahribatın sonuçlarını da, va
tandaş hukukunu olduğu kadar, kamu persone-
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linin ve dolayısiyle Devlet çarkının mâruz ka
lacağı sonuçları da gözden uzak tutmamak ge
rekir. 

Elimizde mevcut rakamlara göre, Hazine 5 
sene içerisinde, Danıştay kararlarının uygulan
maması nedeniyle iptal edilen kararlardan, 177 
si, terfi, 54 ü nakil, 48 i tâyin ve 211 i de emek
lilik olmak üzere 300 dâva için 171 000 lira mâ
nevi, 458 000 lira da maddi olmak üzere, cem'-
an 629 000 lira tazminat ödemeye mahkûm 
edilmiştir. Bu rakamlara, «Yıkılası hanede ev
lâdı ayal var.» deyip, boyun bükerek dâva aça-
mıyanlarla halen mahkeme kapılarında hakla
rının verilmesini derin bir ıstırap içinde bekli-
yen vatandaşlar dâhil değildir. 

Kazandığı hakların ihlâl edilmiyeceğinden 
emin olmıyan, yarınından devamlı endişe duyan 
personelden randıman beklemek, sanırız ki, Dev
let idaresinde bir hayal olacaktır. Kamu sek
te ründe görevli personeli, «Dürüst çalıştım da 
ne oldum?» zihniyet ve istikametine ittiğimiz 
gin, işlerin iyi yürütülmediğinden şikâyet hak
kınızı bizzat iskat etmiş olmuyor muyuz? Hele 
hukukun çiğnenmesi suretiyle mağduriyete uğ
ratılan personelin, denetleme ile görevli kimse
ler olduğu göz önüne alınırsa, vahametin cid
diyet ve büyüklüğünü, vicdan sahibi her insan 
önemle takdir edecektir, kanaatindeyim. 

Saygı değer milletvekilleri; burada men-
subolduğum Güven Partisinin belli prensipleri
nin bir icabı olarak, diğer bir görevin de ifasını 
zaruri buluyorum. Haksız bir tasarrufun düzel
tilmiş olmasından dolayı memnuniyetimizi be
lirtmekle beraber, bir hakkın iadesinde, karın
ca kararınca, küçücük bir hizmetimiz olmuşsa, 
bundan kıvanç duyma hakkının da bana lûtfe-
dilmesini rica ederim. Nihayet geç de olsa, 
sağduyunun ve hatadan dönüşün kendisini his
settirmesi, hatada İsrar ve inadın önlenmesi, 
muhakkak sevindirici bir şeydir. Ama, yasama 
organının çalışmalarına ışık tutan bir kuruluşun 
ve dolayısiyle iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
murakabesiz, 8 ay gibi uzun bir süre mefluç 
bırakılmasının sonuçlariyle buna sebebolanlar 
hakkında sorumluluğun araştırılması, Devlete 
ve millete muhakkak çok şey kazandıracaktır. 

Diğer yönden, eylemden duyduğu üzüntü 
sonucu emekliliğini istediğini öğrendiğim, ken
disini asla tanımadığım, fakat değerini kabul 

ettirmiş bulunan bir üyenin de, hakkaniyet ve 
insaf ölçüleri içerisinde davranılarak tekrar gö
reve davet edilmesini beklediğimi, arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; hâdise şekil yönün
den kapanmış ve Devletin bir kısım memurları 
görevlerine iade edilmişlerdir. Olayın altında 
yatan nedenleri, önergemize iltifat buyuruldu-
ğu takdirde, titiz ve dikkatli çalışmalarımızla 
ortaya çıkarabileceğiz. Devletin temel varlığı
nı teşkil eden kuvvetler ayrılığı prensibinde, 
idare hukukunun deyimi ile, yasama, kaza ve ic
ra organlarından müteşekkil üç ayaklı bir masa
nın ayaklarına dokunmakta veya onu zedele
mekte devam ettiğimiz takdirde, bir gün bu ma
sanın devrilmesine şahit olursak şaşmamak ge
rekir. 

Sayın Hükümetin, «Gensoru önergesinin ko
nusu kalmadığı» şeklinde bir cevap vereceğini 
de tahmin etmekteyiz. Bu ihtimal karşısında 
haksız davranışların örtbas edilmek istendiği 
kanaati Parlâmentoda ve kamu oyunda hâkim 
olabilecektir. Bu. ihtimaller göz önüne alınmak 
suretiyle önergeme müspet oy vermenizi istir
ham eder, dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize saygılarımı arz ederim. (G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına, Sayın Ahmet Du-
rakoğlu'nun. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK

OĞLU (Sivas) — ISayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

Afyon Milletvekili ISayın Hamdi Hamamcı-
oğlu tarafından, Yüksek Denetleme Kurulu üye
lerinin görevlerinden alınmaları sebebiyle, Sa
yın Başbakan hakkında gensoru açılması tale
bi üzerine, C. H. P. Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, ISayın Başbakanın ba
şında bulunduğu hükümet tarafından Yüksek 
Denetleme Kurulu üyelerinin görevden alınma
ları konusu, hemen ifade etmek gerekir ki, Türk 
siyasi ve idari hayatında, üzerinde önemle duru
lacak ve ender rastlanacak nitelikte bir seyir-
takibetmişfcir. İBu sebeple, konu, demokratik ida
relerin ve hassaten Meclisimizin bigâne kalamı-
yacağı bir siyasi nitelik de kazanmıştır. Bunla-
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rın üzerinde durmak, yalnız Yüksek Denetleme 
Kurulu üyelerinin uğradıkları işlemlerin özel
liğini ortaya koymak ne kadar faydalı ise, mem
leketin kaderini elinde tutan Hükümetin hükü
met etme anlayışını ortaya çıkarması bakımın
dan da son derece önemlidir. Ancak konuya 
bir açıklık getirmesi bakımından Yüksek De-. 
netleme Kurulu hakkında, genel hatları ile, bir 
kaç söz söylemekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

1938 yılında kurulan ve bugün tam 32 yıllık 
şerefli bir maziye saJhilbolan Yüksek Denetleme 
Kurulu, sayıları 120 yi aşan banka ve Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin 70 milyarı tecavüz eden 
varlığını denetliyen örnek bir teşekküldür. 

Denetim gibi, düzenleyici, yol gösterici, ka
nuna ve hukuka davet edici bir görevin içinde 
bulunması, Yüksek Denetleme Kurulunun getir
diği çalışmaların teşekküle şeref kazandırıcı 
bir durumda olması bu Kurulu, mütaamel hu
kuk açısı yönünden, bir dokunulmazlığa sahip 
hale getirmiştir. 

Ancak, üzüntü ile ifade etmek gerekir ki, 
Yüksek Denetleme Kurulu, gördüğü görevin 
icabı olan özerkliğe ve Yüksek Denetleme Kuru
lu üyeleri de, bu özerkliğin gereği olan temi
nata maalesef sahip değillerdir. Eğer böyle bir 
özerklik ve gerekli görülen teminat verilmiş ol
saydı, yıllarca bu kürsüden İktisadi Devlet Te
şekküllerinin israfı konusunda söylenen sözle
rin, öyle zannediyorum ki, mühim bir kısmının 
sarfına yer kalmıyacak derecede müessir neti
celer ortaya koyacaktı. En azından, yaptığı 
görevle hiçbir ilişiği bulunmıyan bir konuda 
sarflara girişen İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bu sarflarına ait kararlar verildiği anda önlen
miş olacaktı. Halbuki, tatbikat her zaman gös
teriyor, bakanların ve genel müdürlerin muay
yen tesisler yapmak suretiyle büyük sarflara 
giriştiği de inkâr kabul etmez bir gerçek olarak 
karşımızdadır. Bu önemli kurulda görev alan 
kimseler, muhtelif meslek kademelerinde Dev
let tecrübesi geçirmiş ve ehliyeti sabit olmuş 
kimselerdir. Bu kurulun, arz ettiklerimizden 
daha önemli olan bir tarafı, şimdiye kadar hiç
bir şekilde yön ve yönetimde yerilecek bir ta
rafı bulunmaması, bilâkis, bugüne kadar olan 
çalışmalarında övünülecek bir çok tasarrufları
nın saıbit olmasıdır. Kısaca ifade etmek lâzım 
gelirse, Yüksek Denetleme Kurulunun, gerek 

görevinin mahiyeti, gerekse mevcudiyetinin mâ
nasını, biz bugün Demirel Hükümetinin Mümey
yiz vasfı haline gelmiş olan kanun tatbikatı za
fiyeti karşısında, mevcudiyetine şiddetle muh-
tacolduğumuz bir teşekkül olarak görüyoruz. 

İnkâr kabul etmiyen bir tarihî tecrübe ger
çeği vardır; bâzı iktidarlar hizmet süreleri uza
dıkça kanun kayıtlarından sıkıntı duymaya 
başlarlar ve devamlı surette, başta Anayasa ol
mak üzere, kanunları zorlamaya başlarlar. Bu
günkü hükümet kanun zorlamasını ve hile-i 
şer'iye yollarını, başta Anayasa olmak üzere, bü
tün mevzuat üzerinde deneme çabası ve gayreti 
içerisinde, hattâ bu gayreti itiyat haline getire
cek bir mahiyet ve bir durum ihdas etmek gibi 
yola da girmiştir. Böyle olunca, Yüksek Denet
leme Kurulunun mevcudiyetinin her zamandan 
daha ziyade muhtacolduğumuz bir devrede bu
lunduğuna da işaret etmek mecburiyetindeyim. 

Garip olan şudur ki, iktidarda bulunanların 
siyasi düşünce ve felsefeleri Devlet Anayasası
na çapraz düştüğü zaman, Yüksek Denetleme 
Kurulu gibi, Sayıştay gibi, Yargıtay gibi, Da
nıştay gibi müesseselere o memleketin gerçek
ten büyük ihtiyacı vardır. Kanunlara uymama, 
'hiçbir Hükümet için, Hükümete bir şeyler ka
zandıran bir tutum ve tasarruf değildir. Üs
telik, kanunlara aykırı davranışlar derece de
rece genişliyerek idarenin bütün kademelerine 
'sirayet ettiği zaman, sığınacak merci arayan 
ve hakkı yenilen insanların, sağlam özerkliği 
bulunan müesseselerde haklarını almaları da, 
d'emiokr&tik idarenin bulunduğu memleketler
de başta gelen, hakkın teminatı, konusuna gi
ren büyük bir imtiyazdır. 

Demirel Hükümeti, ta başından beri kanun
lara uymamayı, Anayasa karşısında zorlama
lara girmeyi Hükümet otoritesi zannetmek gibi, 
garip bir durumu da ihdasetmiştir. Halbuki Hü
kümet otoritesi, kanunlardan alman kuvvetle 
yapılır ve icrada kuvvetli olmak, kanuna da
yanmak suretiyle yapılır. Mevcut kanunları em
rinizde bulunan insanların aleyhine kullanmak 
suretiyle ve aykırı davranışlara girdiğiniz sa
bit olduğu sürece bir otoriteden değil, otorite
min, devamlı surette demokratik müesseseler 
tarafından verilen kararlarla, ters dönüp oto-
ritesizliğe müncer olacak bir durumu ihdaiset-
tmekle izah edilebilir. 
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Bemlrei Hükümetinin işbaşında bulunduğu 
günden bugüne kadar, devamlı süratte, fiilen 
sabit olan hüviyeti, kanunlara ve Anayasaya 
aykırı davranışlardır. Nitekim, Anayasa Mah-
kemieslmden, İsrarla bozulacağı ifade edilen, 
Anayasanın felsefesine ve ruhuna uygun düş
mediği şu kürsülerden çoğu defa uzun uzun 
izidh ediîen birçiok konuların Anayasa Mahke
mesinden bozularak geldiği sabittir. Aykırı ha
reketleri itiyat halline getirdiğiniz zaman orta
ya bir Hükümet hüviyeti çıkıyor, bu Hükü
met hüviyeti; kanunlara ve Anayasaya aykırı 
davranışı ile Hükümetin ortaya çılkan hüviye
tedir. 

öte yandan bir bakıyorsunuz, Hükümetin 
başımda bulunan kimsenin beyanları ile, laf
lan ile ortaya çılkan bir hüviyeti daha var. Me-
ıselâ, bütün bu saydığımız tatbikattan sonra, 
görüyoruz ki, Sayın Demire! her konuşmasında 
kanunla saygının kendilerinden geleceğini, hu
kukun üstünlüğünün ihmal edilecek bir konu 
ıcîmadığını ve bütün partilerin bu konu üzerin
de birleşimesi gereğinde büyük fayda olacağını 
ifade ederken, bir memlekette keyfî idare var
sa, adalet yoksa, haksızlık varsa, o zaman hizmot 
ne olacak, neye yarayacaktır, gibi sözlerde 
Söylemektedir. Ancak, bu sözlerin muteber söz 
olması, tatbikata inikas etmesi vs tasarruflar
la saJbıit olmasiyle mümkündür. Şimdi bakalım, 
tutııanu ve sözleri bu olan Hükümet Yüksek 
Denetleme Kuruluna karışı nasıl davranmıştır. 

Hükümetin, Yüksek Denetleme Kurulunun 
16 kiişden ibaret olan üyelerinin 9 adedini bir
den, biri emekliye sevk olmak üzere, görevlerin
den uzaklaştırmasını intacaden bir tasarrufa gir
mesi, ük nazarda insanın aklına şunları getiri
yor : 16 üyenin 9 u gidiyor, yarından fazla, öy
le ise, bu tasarrufu gerektiren sebeplerin çok 
önemli sebepler olması lâzım. Yüksek Denetle
me Kurulu üyelerinin görevlerini yapmamasına 
kadar gidecek, ehliyetlerinin mevcudolmadı-
ğına kadar gidecek ciddî sebepler bulunması lâ
zım ki, bu derin, ağır olan operasyona da rahat
lıkla Hükümet gidebilsin. 

Bakıyoruz;, bu kesin tedbir almak zaruretini 
duyan Hükümetin bu tasarruftan sonra, bu ta
sarrufu haklı göstermek çabaları için ileri sür
düğü sebepler nelerdir ve bunların üzerinde ger
çekten bir bir durmakta da fayda vardır Zira 

tasarruf, yalnız görevden uzaklaştırmaktan iba
ret de değil. Görevden uzaklaştırmadan tam 
bir ay sonra, görevden uzaklaştırılan üyelerin 
kadrolarının da tenkisi, kaldırılması vardır. Ve 
bütün bu arada, gene bu Denetleme Kurulu ile 
ilgi kesilmemiş, hem iki üyenin de atanması var
dır. 

Bütün bu olaylar, biliyorsunuz kamu oyunda 
ve basında önemi ile mütenasibolarak üzerinde 
durulan bir konu halinde uzun süre devam etmiş
tir. Bu sırada Hükümet üyeleri bu tasarrufun ba
sında gördüğü tepkiye bakarak müdafaa etmek 
çabasına girmişlerdir. Fakat bu çaba içerisinde 
söylenen sözler ziyadeleştikçe, gerçek niyetler de 
ortaya çıkmıştır. Hükümet üyeleri tasarrufu 
müdafaa ede dursunlar, öte yandan görevlerin
den uzaklaştırılan üyeler de Danıştaya müraca
at etmek suretiyle yürütmenin durdurulmasına 
dair karar almışlar ve bu kararı gerekli merci
lere vermişler, fakat bir netice alamamışlardır. 
Zira Hükümet, görevden uzaklaştırma kararın
dan sonra kadroları ilga etmek suretiyle geri 
dönüşün imkânlarını tamamiyle ortadan kaldır
mış, yani köprüleri atmıştı. Bu kararı tatbik 
etmiyeceği kadronun ilgasından da belli idi. 

Şimdi, Hükümet üyeleri tarafından muhtelif 
vesilelerle söylenen beyanlara bir bir göz atar
sak, gerçek niyeti bulmakta zannederim kolay 
bir sonuca varacağız. 

Birincisi; gösterilen sebepler arasında «Gö
revlerinden alınan üyeler 4 ilâ 14 yıl arasında 
değişen müddetlerle üyelik yapmışlardır» deni
liyor. Yani, Yüksek Denetleme Kurulunda uzun 
süre üyelik yapanları biz Yüksek Denetleme Ku
rulundan aldık ve ortaya bir ölçü koyduk. Bu 
ölçü; 4 ilâ 14 yıl hizmet etmiş olmalarıydı. 4 ilâ 
14 yıl hizmet edenleri bu kuruldan aldık. 

Gerçekten burada üzerinde durulması gere
ken bir nokta da böyle bir kıstasın, ölçünün 
- eğer ölçü ve kıstas sayabilirsek - Yüksek De
netleme Kurulu gibi 120 yi aşkın banka ve kamu 
iktisadi teşebbüslerini denetliyen insanların 
uzun süre aynı mevkide bulunmasının bu konu
da uzmanlaşmasından dolayı hizmetlerinden edi
nilecek yararın mı bir tarafta ağır basacağı, yok
sa sık sık burada üye değiştirmek suretiyle 
daha konuya girdiği sabit olmıyan birkaç 
yılık bir tatbikattan sonra buradan uzaklaştırı
lanların veya buraya getirilenlerin mi hizmetle-
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rinin daha yararlı olacağının üzerinde durmaJk 
lâzımdır? Hiç şüphesiz mantık icapları, uzun 
süre aynı konuda uzmanlaşmış olan insanlar
dan hizmet konusunda âzami yarar sağlanaca
ğını bize emreder. 

Şimdi bütün bunlara rağmen madem ki, 4 ilâ 
14 yıl süre hizmet görmüş olanları ayırıyorsu
nuz, acaba bu konuda Hükümet olarak objek
tif bir tatbikatınız var mı? Yani «4 ilâ 14 yıl 
süre ile üyelik yapmış olanları alacağız» der-
ken gerçekten 4 ilâ 14 yıl süre içinde hizmet 
yapmış olanların hepsini aldınız mı? 

Fakat bakıyorsunuz, Sayın Hükümet ortaya 
koyduğunu iddia ettiği kıstası kendisi de tanı
mamış, 14 yıldan daha ziyade aynı Kurulda 
üye olan insanlar kalmış, daha az olanlar 
alınmıştır. E, demek ki, evvelemirde ortaya 
konulan kıstasa Hükümet itibar etmemiştir. 
Nitekim bunu bildiği içindir ^ki, yalnız bu 
sebebe sığınmakla da kalmamış daha başka se
bepler de ileri sürmüştür. 

Bakıyoruz, bir beyan - ki, bu beyan dâvanın 
görülmesi sırasında Danıştaya da ibraz edilmiş 
bir beyandır - : «16 üye ile randıman sağlana
mıyor, Randımanın sağlanması için üye adedi
nin azaltılması lâzımdır». 

Şimdi arkadaşlarım, bu konu üzerinde ger
çekten durmak lâzım. Kurulun denetlediği 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve bankaların adedi 
120 yi tecavüz ediyor -Sayın Hamamcıoğlu 
arkadaşımız «130» dediler, galiba ona yakın-
Üye adedi 16. Buna rağmen bu 16 üye 120 yi 
aşkın olan iktisadi Devlet Teşekküllerinin de
netimini yapıyor. Randıman sağlamak konu
sunda Hükümetin görüşü; «üye adedini azalt
mak suretiyle, yani her bir üyenin üzerine 
düşecek hizmet ve iş hacmini ziyadeleştirmek» 
suretiyle randıman sağlamak yolu.. Hiç bir ran
dıman hesabının bu derece gerçek hesaplara 
çapraz düşeceğini kabul etmemeye imkân yok. 

Bunu iddia eden Hükümet, tasarrufu ile bu 
beyanını da tekzibediyor. «indireceğim» iddia
sında olan Hükümet 8 e inmiş olan üye sayısı
nı, hemen alelacele 2 tane üye tâyin etmek su
retiyle 10 a çıkarıyor. E, peki siz, randıman 
sağlamak için üye adedini indirmiştiniz, neye bu 
yeni 2 tâyin? Ama yapılan tâyinlerde tâyin 
edilen kimselerin siyasi hüviyet ve felsefesini 

araştırıp bulduğumuz zaman niyetin ne olduğu
nu açıkça görebiliyoruz. Çünkü, tâyin edilen
lerden birisi; eski bir milletvekilidir. Her hal
de A. P. den. Halk Partisinden veya Güven 
Partisinden değil. 

Hükümet kaani oluyor ki, bu da tutmadı. 
Bir başka sebep ileri sürüyorlar ve bu sebep 
gayet enteresan. 

Sayın Turhan Bilginle Milliyet Gazetesi 
bir sohbet yapıyor. Burada söylenen sözler: 
«Haddizatında Yüksek Denetleme Kurulunun 
16 üye olması bir zaruretin icabı olan rakam
dır. İş hacminin gerektirdiği bir rakam değil
dir. Birçok müsteşar ve genel müdürler görev
lerinden alınınca kadrolanyla mütenasip bir 
başka göreve tâyin zarureti var, yoksa Danış
tay bu konudaki tasarrufları, yürütmeyi dur
duruyor, iptal ediyor. Bunun için tâyinler bu
raya devamlı surette yapılmış ve bu sayı bu 
zaruretle 16 ya çıkmıştır. Yoksa, işin gerektir
diği bir sayı değildir bu» diyorlar. Bu sebep 
üzerinde durduğumuz zaman sözün muallâkta 
kaldığının tipik bir örneğini görüyoruz. 

Başlangıçta da arz ettim, Yüksek Denetle
me Kurulu 1938 yılında kurulmuştur. 1938 yı
lında, yani bundan 32 yıl önce Yüksek Denet
leme Kurulunun 6 üyesi vardı. Denetlediği Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin adedi ise 15 ti. 
1965 te bu 12 ye çıkarılmıştır, 1967 de de şim
diki Demirel Hükümeti tarafından 16 ya ulaş
tırılmıştır. Fakat, bu arada Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetimi altına giren kamu İktisa
di Teşebbüslerinin yekûnu; 32 yıl içerisinde 
15 ten 120 yi tecavüz etmiştir. Bu durumda iş 
hacminin gereği olan bir üye artışının bulun
duğu inkâr kabul etmez bir gerçek olarak or
tada. 

Kaldı ki, artan iş hacmi ile artan üye ade
dini oranlı bir şekilde artırmak, daha doğrusu 
oranlamak gerekir. 32 yıl önce 15 Kamu iktisa
di teşebbüsünü denetliyen 6 Mşi ise bugün 120 
yi tecavüz eden Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
denetleyenlerin kaç Mşi olması lâzımgelir? He
sabına girdiğiniz zaman - ortaya çıkan rakamı 
tasvibetmemekle beraber - bugün Yüksek De
netleme Kurulunun 48 üyeye sahibolması gibi 
teorik bir netice ortaya çıkar. 

Bu sözlerimizle demek istemiyoruz M, Yük
sek Denetleme Kurulunun üye adedi 48 olması 
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gereklidir. Hayır.. Üzerinde bilhassa durmak 
istediğimiz husus üye adedini ziyade göster
mek suretiyle tasfiye çabalarını gizlemenin 
gerçeğe uymadığıdır. Hem o derece gerçeğe 
uymuyor ki, artan iş hacmi karşısında ne ran
dıman almak için üye adedinin azaltılmasına 
gidebilirsiniz, ne de «bu sayı zaten zaruretin 
icabı olarak yükselmiş» diyebilirsiniz. Hemen 
arkasından ilâve ediyorlar; «Bu suretle tasar
rufta, Yüksek Denetleme Kurulunu müessir 
hale getirmek çabası hakimdir» diyorlar. İşte 
asıl rakamda anormallik aramak değil, asıl bu 
iddiada anormallik aramak lâzım. Çünkü 
hem üye adedini azaltacaksınız, iş hacmi git
tikçe çoğalacak, hem de müessir hale getire
ceksiniz. O zaman işin rengi değişiyor. Müessir 
hale getirme hesapları nedir acaba, müessir 
hale getirme anlayışı nedir acaba? Bunların 
üzerinde durmak gerekiyor ki, biz bu konuyu 
da bir tarafa iteceğiz. Çünkü, bütün bu beyan
lardan son derece daha önemli olan Sayın Tur
han Bilgin'in bir beyanı ile karşılaşıyoruz ki, 
gerçek niyet bu beyanda açık açık ortaya ko
nuluyor. «Açık açık» lardan bir tanesini haz
fedelim; fazla gelir. Çünkü, bir isim zikretme-
miştir. Onu bilâhara arz edeceğim. 

Bakınız, Hükümetin bu sayın üyesi bu ta
sarrufları müdafaa ederken bu çaba içerisinde 
ne söylüyor? Aynen okuyorum; «Yüksek me
murlarla ilgili kanunlarımız icraya bâzı tasar
rufların yapılmasında büyük güçlükler çıkar
maktadır. Dünyanın hiçbir yerinde bir bakan 
siyasi felsefe tamamiyle kendisine aykırı, hat
tâ muhalif olan kimseyi müsteşar veyahut 
umum müdür olarak beraber çalıştırmaya mec
bur etmez.» 

Sohbeti yapan ıSayın İpekçi Sayın Bakana; 
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin genel 
müdür ve müsteşar olmadıklarını hatırlatınca 
Sayın Bakan biraz daha açılıyor ve diyor ki; 
«Bu üyelerin çoğu genel müdürlük ve müste
şarlıktan gelmişlerdir.» Şimdi bu sözler üze
rinde gerçekten ibretle durmak lâzımdır. Sa
yın Bakan meydan okuyor, diyor ki, «ben si
yasi felsefeme ve kanaatlerime uymıyan ve hat
tâ muhalif olan insanlarla, yüksek memurlarla 
beralber çalışmam» ve ilâve ediyor, diyor ki, 
«zaten bizim mevzualtıımız da yüksek memurlar 
hakkında bâzı tasarruflara gitmekte güçlük çı
karır.» 

Simidi tasfiye edilmek istenen, görevlerinden 
uzaklaştırılan ve 2 ay sonra görev süresi bite
cek olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin yöne
tim kurullarına getirilen kimselere bakıyoruz, 
gerçekten eski genel müdür, gerçekten eski müs
teşar. Demek ki burada b'ir itiraf var. Bir kere 
biliyorlar ki, kanunlar Hükümete bu yetkiyi 
vermiyor. Güçlük çıkarıyor. Burnu katiyetle bi
liyorlar. Bile bile kanunum çiğnenmesi yolunda 
ısrarla !bu tasarruflara girişilmesinin eni güzel 
örneğini veriyorlar. Kanunlarımız yüksek me
murlar hakkında bâzı tasarruflara girmekte 
Hükümete, icraya güçlükler çıkarıyor ve deva
nın da genel müdürlükten ve müsteşarlıktan 
gelmiş olanların görevden ayrılması olduğunu 
da ifalde ediyorlar. Açık açık dedim,, işte bir 
açığını hazfetmekteki maksadım bu. Bir isim
leri kalıyor. Yani diyemiyorlar ki, bir Ziya Kay
na'dır, bir Selâhatıtin Bahadır oğlu'dur, bir Hal
dun Derinidir diyemiyorlar. Bunları demiyor
lar, ama genel müdürlükten ve mlüstıeşariıktam 
gelmiş olanların görevlerimden uzaklaştırılması 
için mevzuat icraya güçlük çıkarıyor. 

Şimdi, bu aruda enteresan bir beyanda da 
bulunuyorlar, diyorlar ki, «dünyanın hiçbir ye
rinde siyasi felsefesi ve kanaati iktidarım siyasi 
felsefe ve kanaatine uymıyan ve hattâ muhalif 
olan kimselerle, genel müdür ve müsteşarlarla 
Hükümet çalışmaya mecbur etmez.» 

Arkadaşlarım, hatırlarsınız, sık sık, «Ame
rikanda böyledir, iş başına gelen iktidarlar yük
sek memurlar hakkında kendi felsefelerime uy
gun insanları heırnen tutar, getirirler, mevzuat 
da buna müsaittir» derler. Yalanı ve yanlışı 
olan bir beyandır bu. Diyeceksiniz ki, bu nasıl 
şeyidir. Bir zamanlar vardı, ama şimdi yok. 

Şiimdi bakiyoruz Amerika'da bu konuda tat
bik edilen usullere, bir zamanlar bizim Osman
lı İmparatorluğu zamanındaki «Timar» ve «Zea
met» usulleri gibi ganimet sistemi tatbik edili
yor. 1800 lerde, bilhassa 1817 yılımlda bu usul 
taJtlbik ediliyor. Semra bu terk ©diliyor, liyakat 
sistemi getiriliyor. Bu sistem de bizim bugün 
tutturmaya çalıştığımız, ısrarla üzerimde dur
duğumuz birçok demokratik müesseseler, ikti
darın tasallutundan tutunuz da, diğer harici 
tasalluta kadar birçok hastalıklara tutuluyorlar 
Ve nihayet bu liyakat sistemi de bar süre sonra 
terk ediliyor. Daha sonra pozitif ve olumlu sis-
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teme geçiliyor ve 1865 yılından beri artık bizde 
tekrar ©dilmesi moda haline gelmiş olan «Ame
rikanda da böyledir, iktidar değişikliği oldu mu, 
yüksek memurları iktidar hemen tasfiye ©der, 
yerine kendi siyasi ve felsefi kanaatine uygun 
olanları getirir ve rahat çalışır» deniyor. Bu
nun da gerçek payı yoktur. 

'Arkadaşlarım, Sayım Turhan Bilgin bu be
yanı ile, tasarrufta hakim olan anaumsurun ne 
gösterildiği gibi randımanın, me 4 ilâ 14 yıl süre 
ile çalışanların uzaklaştırılmasının, ne kurulu 
mıiüessir hale getirmıenim, hiçbir şey ifade etme
diğimin en güzel, örneklerini veriyor ve asil hâ
kim unsurun siyasi sebep ve saik ile olduğunu 
da itiraf ediyor. Yalınız bu itiraf ile kalınsa, 
haydi diyelim ki içinizde bunları kâfi görmiyen-
ler de vardır. 

Söz 'buraya gelmişken, geçenlerde Başbakan 
hakkındaki Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunum, müzakeresi sırasında Sayın, Refet 
Sezgin'in Devlet Balkanı bulundukları zamana 
ait bu konunun Sayım Angın tarafıdan dile ge
tirilmesi üzerine, pürhiddet bu kürsüye geldiler, 
çok enteresan bir beyanda bulundular. Şimdi bu 
beyanını ayımen okuyayım. Sayın Sezgin burada 
aiynen şöyle dedi : «Bu tasarrufu ben yaptım. 
Yüksek Demetleme Kurulu Başkanı ile görüşme
ler yaptım.» Bu şekilde kesin ifadeler. «Terek
küp tarzı. ıbakımmdam, çailışma tarzı bakımın
dan tatminkâr olmadığını Sayın Başkan söyle
di, birlikte bir proje hazırladık. Bu sırada tah
kikat konuları hakkında bir bilgim yoktu,» 

!Bu beyanın tedai ettirdiği bir konu var, bu
rada om,a bir saplaıma yapmama müsaademizi 
diliyeceğim. Ortalık biraz karıştığı zaman, Hü
kümet üyeleri de dâhil olmak üzere ilgililerin 
de, Başlbakanın da kardeşlerinin neler yaptığı 
hakkında bilgisi yoktu. Sayın Refet iSezgin'in 
de Yüksek Demetleme Kurulunun uğraştığı ko
nularla ve tahkikat konulariyle da ilgisi yok, 
tarihî gerçektir, tecrübe gerçeği olması lâzım -
Mır Saıyın Başjbakan da bir mahkeme önünde de
vamın sureıtte ithamlara mâruz kalınca, «malû-
maltım yoktur, bilmiyorum» derdi. Köprülerin 
altından çok sular geçtiği halde aynı yollara gi
riyoruz. Bu saplamayı burada bırakalım ve de
vamı ©delim. 

Refet Sezgin, «Bu sırada tahkikat konuları 
hakkında bilgim yoktu.» diyor. «Tasarımızı Baş-

| bakana götürdüm, tensibederseniz icra edelim 
dedim, kabul ettirler, icra edildi.» diyorlar ve 
arkasından da bu tasarruftan gelecek bütün so
rumluluğu kendileri üzerine alacaklarını da ifa
de ediyorlar. Bu beyanlarının epey de alkış top
ladıklarını hatırlarsınız. 

Evvelâ, esasa girmeden önce, «Bu tasarrufu 
ben yaptım» sözü üzerinde durmak lâzım. Ta-
sarufa ait kararname burada; Cumhurbaşkanı, 
Başbakan Demirel ve bütün bakanların imza
larını taşıyor, yani Sayın Refet Sezgin diyor
lar ki, «'Sfız o imzaları önemsemeyin, tasarrufun 
gerçek saihibi benim.» Gerçekten Devlet idaresi 
ciddiyeti ile bağdaşmıyan bir beyan. 

Öte yandan üzerinde ibretle durulması ge
reken bir diğer konu, Yüksek Denetleme Kuru
lu giibj denetleyici, yol gösterici, hukuka davet 
edici, âdeta Sayıştay paralelinde çalışan bir 
müessese hakkında bir operasyona girilmesidir. 
16 üyesinin 9 unu alıyorsunuz, 8 i kalıyor. Bu 
operasyon Hükümet bünyesi içinde nasıl yapıl
mış?.. Sabık bakan ağzından bunu ditnliyorsu
nuz. Yüksek Denetleme Kurulu Sayın Başkanı
nı çağırmış, terekküp tarzı bakımından, çalış
ma bakımından bâzı konuşmalar yapmışlar, he
men oracıkta bir proje hazırlamışlar ve Başba
kana takdim etmişler. Başbakan da bunları 
dinlemiş, «olur, hay hay icra edelim», demiş; 
icra etmişler. Olmuş, bitmiş... 

Önemli bir müessesenin kaderine müessiır bir 
tasarrufta bu derece sathi ölçüler içinde kalan 
bir Hükümetin çok daha önemli olan olaylar 
karşısında ne derece sathi kalacağını kestirmek, 
bizim için mantığın normal ulaştıracağı biır ne
ticedir. Mümkün değil, yapamaz dersiniz. Mü
sait olmıyan taraflarının ağırlığı, Hükümet üye
sinin ifadeli ile sabittir. 

Burada bitr nokta üzerinde durmamız gereki
yor. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı neden 
hu derece muteber, neden?.. Bu Kurum hakkın
da bu derece önemli bir karar alırken, Kurul 
içinde bir teftişe lüzum göstermeden sözüne he
men itibar edilecek bir Sayın Başkan var bu
rada. Bir de bakıyoruz bu Sayın Başkan, Tur
han Bilgin'in biraz önce okuduğum beyanında 
sabit olan bir siyasi imtiyaza sahip. Bu, ehliyet 
imtiyazına değil, siyasi imtiyaza sahip. Bu si
yasi imtiyaz nereden geliyor? Sayın Başkan her 

I seçimde A. P. den önseçime giriyor ve bu su-
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retle aynı felsefe ve kanaati paylaştığının ve 
sadakatinin müspet delilini ortaya koyuyor, ye
rinde kalıyor. Siyasi yönü itibariyle her halde 
Refet Sezgin'den daha yakın olmiası lâzımgelen 
kimse, Sayın Başbakan olmalı. 

Denemez mi ki, Sayın Başbakan ile daha 
önce görüşüldü, iş plânlaştırıldı, Refet Beye 
sevk edildi. Refet Beyle sâfiyâne bunları tek
rar plânlaştıridılar, Başbakana geldi, hay hay 
dedi; oldu bitti.. Çünkü, gerçekten tahkikat ko
nuları var, sabit.. Tahkikat Komisyonu konu
larına ait vakıalara bugüne kadar bu kürsüden 
Başbakan dahi itiraz etmemiştir, yoktur deme
miştir. Başbakanın bir tek cümlelik dahi beyanı 
yok, yani, Yüksek Denetleme Kurulu benim 
kardeşlerim hakkında yapılan tahkikat ile ilgili 
tek karar vermemiştir diye bir şey yok. Nite
kim, bunu Hükümet üyelerinden de iddia eden
ler oldu; fakat Danıştaydaki kararın vrilmesi 
için yapılan muhakemelere bakıyoruz. O sıra
da davalı Hükümet.. O sırada demiyorlar ki, 
Yüksek Denetleme Kurulu kararlarının hepsi 
ortada, tesbit edin, göreceksiniz ki, Sayın Baş
bakanın kardeşleriyle uzaktan yakından ilgili 
olan tek konuda Yüksek Denetleme Kurulu ka
rar vermemiştir, yani, siyasi sebep ve saik yok
tur derken en kuvvetle dayanacakları şey bu 
idi. Çünkü, bir sayın üye Başbakana olan açılk 
mektubunda bunları bir bir dile getirmiştir. 
Bunlar var demişti; biz yaptık, siz bizi de bu
nun için alıyorsunuz, demişti. 

Simidi, bu beyanla artık asıl sebebin siyasi 
«olduğu, bu tasarrufun siyasi saik ile yapıldığı 
gün ışığına çıkıyor; ama sureti katiyede be
nim Hükümetim yaptı, onun için söyledikleri
nizden hiçbirisi benim Hükümetim için vârido-
lamaz, zaten sizin gruptan her hamıgi bir kim
senin söylemesi, olmaması için kâfidir gibi bir 
hüküm ile bunlar mülâhaza edilirse, tabiatdlyle 
nazara alınmamakta. O mülâhaza sahiplerinin 
kendilerine has bir çerçeve içerisinde hakları 
vardır. 

(Arkadaşlarım; siyasi saik ve sebeple böyle 
bir tasarrufun yapıldığı bu beyanlarla - bir 
isim zikretme hariç - sabit olduğuna göre, Hü
kümetin durumu nedir? Bir ameımuru siyasi 
sebep ve saik ile kanunlara ve nizamlara ay
kırı olarak bir muameleye tabi tutan Hükü-
möt, Türk Ceza Kanununum 228 nci maddesi 

karşısında suçludur. Ortaya çıkan delillerle 
de, suçluluğu sabittir. 

Bakıyoruz ki, umumi kanaat ve hava bu, 
bilâhara bu tasarrufun arz ettiği sebeplerle ya
pıldığını ileri süren Hükümet üyelerine karşı 
müdafaa sadedinde değil, zaten olamaz da, 
onlar böyle söyleyince karşı mütalâaları davet 
edecektir, karşı mütaJUâalara bakıyoruz. Di
yorlar ki, Yüksek Denetleme Kurulunun Baş
bakanın kardeşlerime Devlet Demiryolları ar
sasının verilmesi ile ilgili olarak aleyhte bir 
karar vermiş olmasından dolayı bu karar ialım-
idı, bu tasarruf yapıldı. Bakıyoruz, doğru. Yük
sek Denetleme Kurulunun bu konuda kararı 
var. Sayın Hamdi Haımamcloğlu arkadaşımız 
tarihini, numarasını verdiği için ben tekrar et
miyorum. 

öte yandan bakıyoruz; Ziraat Bankasının 
kredileriyle ilgili olarak; hattâsı var, hesap 
numarası dahi zikredilmek suretiyle yine Sa
yın Başbakanın kardeşlerime verilen krediler 
dolayısiyle ilgili karar var. Hattâ işin daha 
ibretiâmiz bir tarafı var; 1969 yılında da de-
pasman olduğuna dair Ziraat Bankasında Yük
sek Demetleme Kurulunun kararı var, 1969 yı
lında... Sanralan bırakın... 

Böyle olumca, Türk Ceza Kanunu karşısın
da Hükümetin tasarrufunun siyasi sebep ve 
saik ile yapılmış olması teşdidedici bir cezayı 
gerektirdiği sabit. Suç bir... 

Üyelerden beşi Damıştaya müracaat ediyor-
lar, yürütmenin durdurulması kararını alı
yorlar. Yürütmenin durdurulması kararını, ge-
rekfli mercilere takdim ediyorlar. Kanunlara 
herkesten önce biz uyacağız diyen Hükümet 
Başkanımın başında bulunduğu Hükümetim 
tatbikatıma bakıyoruz, Anayasaya bakıyoruz, 
Danıştay Kamumumum alâkalı maddesine bakı
yoruz, bu konuda yapılanlara bakıyoruz; Hü
kümetin yakasına bırakmama kararıma varıyo
ruz. 

Arkadaşlar, artıik bilinmesi lâzım ki, Hükü-
mıet bir tasarrufta bulunursa, Danıştay bu ta
sarruf hakkımda yürütmemin durdurulması 
hakkımda bir karar verirse, hangi yola saparsa 
sapsın, bu tasarrufumu yargı denetimimden kur
tarmasına sureti katiyede imkân yoktur. Bu
gün Danıştay da bu kanaattedir, Yargıtay da 
bu kanaattedir; ama biziım Hükümetimiz bu 
kanaatte değildir. Hükümetimiz bir taraftan 
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yüksek İbir memurunun kaderine müessir büyük 
(bir tasarrufa girer, hemen akabinde de onun 
kadriosunu kaldırmak suretiyle onu kaderi ile 
Ibaşlbaşa bırakmanın çabasına girer ve daha 
sonra ikinci (bir idari işlem yaptım hesabına 
girerek, onun (bu tasarrufunu yargı deneti
minden kurtarmaya çalışır. Buna asla imkân 
ve ilhtimal yok. (Bunu evvelâ Hükümetim bühneısi 
Sgerekir. 

Şdımidi sizlere Danıştay Dâva Daireleri Ku
rulunun gayet kısa, açık, öz olan bir kararını 
okuyacağım. Bakınız Danıştay Dâva daireleri 
Kurulu ne diyor? «İdare Hukuku ilkelerine gö
re iptal kararları, iptali istenen idari tasarrufu 
ve ona bağlı işlemleri ittihaz edildiği tarihten 
itibaren ortadan kaldırarak o tasarrufun ittiha
zından önceki hukukî durumu ortaya çıkarır. 
Bir iptal dâvasında verilmiş olan yürütmenin 
durdurulması kararı da aynı niteliktedir. He
nüz ortada iptal kararı bulunmadığı halde ip
tali istenen idari tasarrufu ve onun sonucu olan 
işlemleri durdurur. Bu tasarruf ve işlemlerin 
ittihaz ve icrasından önceki hukukî durumunun 
yürürlüğünü sağlar. Yürütmenin durdurulması 
kararlarının bu niteliği dolayısiyle artık tasar
ruf uygulanmıştır, durdurma yapılamaz, defi 
hukuka dayanan itibara değer bir defi olamaz. 
«Hükümetin defidir bu. Ben yaptım, tâyin et
tim, kadroları kaldırdım, nasıl yapayım define 
bakınız dâva daireleri ne diyor? «Bu, hukuka 
dayanan itibara değer bir defi sayılmaz» 

«Bir idari tasarrufun iptali ve yürütmenin 
durdurulması talebi daima idari tasarrufun it
tihaz ve tebliğinden sonra yapılacağı (yani 
ikinci işi daha sonra yapacağına göre) ve ida
re, yargı yerinde daha da geç bir tarihte karar 
vereceği cihetle böyle bir def in kabulü yürüt
menin durdurulması kararlarını daima kâğıt 
üzerinde bırakmak sonucunu elde etmeye yarar 
ki, bu da bir yargı kararının idarece uygulanma
ması durumunu yaratır ve böyle bir tutum ana
yasa hükümlerine de aykırı düşer.» Açıklığın
dan hiç kimsenin şüphe etmeyeceği bir karar. 
Açıkça Danıştay diyor ki; faraza Yüksek De
netleme Kurulu üyelerini görevden uzaklaştır-
dmız mı, bunlar Danıştaya müracaat ederek 
yürütmenin durdurulması kararını aldılar mı, 
siz 30 defa onların kadrolarını ilga edin, netice 
değişmez. Ben eğer yürütmenin durdurulması

na dair karar vermişsem bu karan uygulamaya 
mecbursunuz, çünkü bu karar geriye doğru iş-
liyen bir karardır, diyor. İdarenin yapacağı 
nedir burada? Engel olmamaktır. Nasıl engel 
olmuyor? Kadrolan kaldırmak suretiyle engel 
olunuyor. Öyle ise diyor, siz bu tutum ve dav
ranışınızla Anayasanın, idarenin bütün tasarruf
larının yargı denetiminden uzak kalamayacağı 
yolundaki hükmünü bertaraf etmenin çabası 
içine giriyorsunuz. Sureti mutlakada hukuktan 
en az nasibi olanın bile kabul edeceği bir şe
kilde Hükümet bu hâdiseden sonra yaptığı kad-
rolann kaldırılması işlemini yargı denetimin
den uzak tutma çabası içine girmiştir. Ama bu 
hali kurtarmış mıdır kendisini Kurtaramamış-
tır. 

Danıştayın görüşü bu, Yargıtayın görüşü 
değişik mi? Hayır. Üstelik Yargıtay yürütme 
organının, yani icra organı olan Hükümetin de 
tasarruflarının aynı çerçeve içinde mütalâa 
edileceğini ifade ediyor. Gerçekten 334 sayılı 
Anayasa 6 ncı maddesinde, yürütme görevinin 
yasalar çerçevesinde yerine getirileceğini 8 nci 
maddesinde, yasa kurallannın öteki Anayasa 
organlannda olduğu gibi yürütme organları 
ile idari makamlan da bağlıyacağını belirtmiş
tir. 

İkinci bölümünde ise, yürütmenin genel baş
lığı altında, idarenin ve onun hiyerarşisinde en 
yüksek buyurucu organ olan Bakanlar Kuru
lunun idari işler ve eylemlerinin hiçbir halde 
yargı mercinin denetimi dışında bırakılamıya-
cağını, ve garip tesadüf, meşhur 132 nci mad
desinde yürütme organları ile idarenin yargı 
kararlarına uymak zorunda olup bunların yerine 
getirilmesini geciktiremiyeceğini, buyurmuştur. 

Böylece Anayasa kendi amacının gerçekleşti
rilmesi için kurduğu değişik görevli organlar 
arasında bir dengeli düzen yaratmıştır. Bu dü
zenin uyuşmazlığı ilgilendiren yönü, idarenin ve 
onun en üst kademesi olan yürütme organının 
bir idare kademesi olarak işlem ve eylemlerinin 
yargı denetimi altında bulundurulması esasın
dan ibarettir, öngördüğü yarar dolayısı ile 
koyduğu bu kuralın dışına her hangi bir neden
le çıkılamaz. Bakanlar Kurulunun görevden al
ma konusundaki işlem de bu nitelikteki işlem
lerdendir ve hemen akabinde yürütmenin dur
durulması karan karşısında yürütme organı 
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olan icranın, Hükümetin ne yapacağını söylü
yor, savsaklamıyacaktır diyor, engel olmıya-
(caktır diyor, geciktirmiyecektir diyor. Hattâ 
bir yerinde, her şeyi bırakın da insaf ölçü
leri içinde gayet veciz bir ifadede bulunuyor; 
«Bu durumda idarenin her hangi bir yeni işlem 
yapmasına ihtiyaç yoktur.» Yani yürütmenin 
karan verildikten sonra, idarenin yeni bir işlem 
yapmasına ihtiyaç yoktur. «Engel olmaması ye
terlidir» diyor. Çünkü görevden alma işlemi ve
rildiği andan geçerli olmak üzere durdurulunca 
©na dayanan ve onu kovalıyan işlemler dahi du
rur. önceki ve sonraki atamalar yapılmamış 
«olur. Kadro kaldırırsanız, kadro kaldırılmamış 
olur. Nitekim kadronun kaldırılması üzerine, 
Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri hemen Da-
nıştaya müracaat etmişlerdir. Danıştay o yürüt
meyi de durdurmuştur. Ne tarafına bakarsanız 
bakın, Hükümet bir çaba içindedir, sağa müra
caat, sola müracaat, fakat karşısında yargı or
ganının bulur ve bulduğu anda da geri çekilir. 

Şimdi denöbilir ki, Sayın Hamdi Hamacıoğlu 
arkadaşımız da ifade ettiler, efendim ne uzun 
uzun bahsedip duruyorsunuz; biz bu görevden 
aldığımız kimseleri görevlerine iade ettik, oldu 
bitti. Yani göreve iade edilmesi bu tasarrufun 
acaipliğini, garipliğini, kanuna aykırılığını bir 
süre için umıtturabilir, o kadar. Bundan başka 
bir şey yapmaz. Ama gerek görevden alırken 
işlediğiniz suç, gerekse yargı organları tara
fından verilmiş olan kararları yerine getirme
mek, tam 7 ay Devletin yüksek memurlarını ma-
aşsız bırakmak - bir kısmı görevlerine gitmişler 
ve maaşlarını almışlardır bu ayrı mesele - hiçbir 
zaman affedilecek şey değildir, işin mânevi ta
rafı budur, öte yanda mevcut Anayasa karşı
sında, Anayasanın hükümlerinin tatbikini ge-
ciktiremiyeceksin, sürüncemede bırakmıyacak-
sın, derhal anlamına gelen yürütmenin durdu
rulması kararının geciktiremiyeceğini söyliyen 
maddesine rağmen, 7 ay uzak gibi, geciktiril
diği, savsaklandığı, ihmal edildiği sabit olan 
ikinci bir suçu da işlemek durumunda kalmıştır 
Hükümet. 

25 . 12 . 1970 0 : 1 

edildiğine dair de bir tek tasarrufu göremiyo
ruz. 

Şimdi bakınız bunlardan bir sayın üyenin, ba
kanlar da dâhil, birçok mercilere yazdığı mek
tuptan, 7 aylık süre içinde durumunu izah 
eden mektuptan bir parça okuyorum. Ondan 
önce, hüviyet açıklanacağı için Başbakanın her 
zaman sığındığı bir tamimi var, o tamimden 
bir cümle okuyayım. Sayın üye onu da almış. 
O tamimden kısaca şöyle diyor. Yetkili merci
lerden verilmiş kararlar varsa bu kararlara 
hemen uyun, öyle uyun ki, birisi hakkında veril
miş olan bir karar diğerinin durumuna da uyu
yorsa onu boş yere mahkeme mahkeme dolaştır
mayın, onun hakkında da yargı mercilerince ve
rilmiş olan karara emsal olarak onu da kurtarın 
bu sıkıntıya sokmayın, diyor. Ama bu tamimi 
neşreden Başbakanın başında bulunduğu Hükü
metin tasarrufuna bakıyoruz, kanuna aykırı şe
kilde görevden aldığı yüksek memurları yine 
kanuna aykırı şekilde yürütme kararına rağmen 
görevlerine iade etmiyor ve 7 ay onları ıstıraba 
sevk ediyor, işte şimdi okuyacağım parça bu 
ıstırabın ifadesinden ibarettir. Sayın üye bu 
tamimdeki sözlerden bahsederek, işte bu söz 
Hükümetçe tutulmamaktadır, diyor. Dolayısiy-
le 6 aydır süregelen adalet peşinde koşma 
çabalarımız, artık sözünü tutmayıp hukuka 
karşı koyanlarla mücadele şekline dönüşmüş bu
lunuyor. Kurul başkanınca yürürlükteki mev
zuat çiğnenerek 6 aydır maaşlarım ödenmediği 
için borçlanarak ailemi geçindirmekteyim. Bu 
zulmün ortadan kalkması için uğraşıp payıma 
düşeni sonuna kadar yapmaya çalışıyorum, di
yor. 

Arkadaşlarım, bu sözlerin sahibi Devlet ka
demesinde küçük bir memur değildir. Hakkını 
araması için maaşı verilmediği zaman dâva 
parası bulamıyacak kadar fakrü zaruret için
de olan küçülk bir memur da değildir, yüksek 
bir memurdur. Reva görülen muamelelerin ne
relere kadar uzadığını bizzat bakanlara yazı
lan bu mektuptan her halde üzerinde ibretle 
duracağımız bir levhanın ortaya çıktığını kim-
senin inkâr edeceğini zannetmiyorum. 

Şimdi sayın arkadaşlarını, bütün bunların 
karşısında göreve 7 ay sonra iade edilmiş ol
ması ve Danışmaya müracaat etmiyenlerin de 
10 ay sonra görevlerine iade edilmiş olmaları ve 

Bu işin ayrıca bir de şahsi kusur yönü var
dır, bu kararları tatbik etmiyenlerin şahsi ku
sur yönü vardır. Bu konuda da birçok tazminat 
kararları verilmiştir. Ne acıdır ki, tazminat 
kararlarını çok görüyoruz. Fakat ilgililere rûcu 
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Ibaşkanm da bu ayrılanlarla birlikte çalışma
sının mümkün olamıyacağını da besaplıyan Hü
kümet Sayın Başkanı da oradan alarak bir 
»başka başkanlığa sevketmesi karşısında bugün 
randıman sağlıyacağlm, müessir hale getirece
ğim iddiaları ile tamamiyle çelişik bir durum 
ortaya çıkıyor. Bugün Yüksek Denetleme Ku
rulunun üye adedi 17 dir ve bugün Hükümet 
Yüksek Deeritleme Kurulu hakkında yaptık
ları tasarrufun Danıştaydan iptal edildiğini de 
biliyor, karar da iptal edildi ve bu kararda 
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin ehliyeti 
tecrübeyle salbit olan insanlar olduğu da zik
rediliyor, sebepsiz yere bu muamelelere tabi 
tutulduğu da zikrediliyor. Bütün bunları zik
rettikten sonra, âyrilari Üyelerin şahıslarına 
müteveccih bir durumun da artık bahis konu
su olmıyacağını sureti katiyede ortaya çıkar
arak idin bunları söylüyorum. 

Oynanan oyunun, yapılan tasarrufun zararı 
ne olmuştur? Aylarca toplanamamıştır bu Ku
rul ve birçok raporlar bilhassa banka genel 
kurullarına zamanında verilememiştir. Verim
siz bir çalışma düzeyine girilmiştir ve telâfisi 
çok güç zararlar da ortaya çıkmıştır. 

Aziz arkadaşlarını; Hükümet, emrindeki 
insanları mahkeme mahkeme dolaştırmak sure
tiyle hasretini çektiği otoriteye saihibolamaz. 
Aksine bağımsız mahkemelerin verdiği karar
larla bu tasarruflar yürümez hale gelir. Bu 
tutumla kaybedilenleri telâfi etmek kolay ol
maz. Hakları çiğneyenin Hükümet olduğu mem
lekette, geç de olsa, bugün olduğu gibi mah
kûm olan da Hükümet olur. Devlet müessese 
ve kurumlarını tahrilbedenlere karşı himaye 
etmesi gereken Hükümet onları bizzat tahribe-
derse, bu memlekette Devlet için, rejim için 
(franka tahrip unsuru aramaya da lüzum kal
maz. Hukukun üstünlüğüne gerçekten inanmak 
ve onun faziletine gerçekten sığınmak lâzım
dır. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet müesseselerine 
karşı Hükümetin tutumunun daima saygılı ol
masında fayda vardır. Bu saygıyı Hükümet 
esirgediği zaman, hiçbir vatandaşından bu 
müesseselere saygıyı davet edici sözler duya-
ıuaz ve ona itibar gösterecek merci bulamaz. 
Katiyen hiçbir vatandaş, Hükümetin, kendisi-
;C?JI yapmadığı şeyi yapmaya icbar edildiği za

man bu sözlere uyarak hareket etmez. Hükü
meti yüceleşltirecek olan, müesseselerine karşı 
davranışıdır. Aksi hal ise hizmet sayılmıyacak 
bir tutum olur. 

Bütün bunlardan sonra, bu konuyla ilgisini 
gördüğüm, Batılı bir düşünür'ün «Hürriyet» 
adlı kitabından bir cümle okuyarak sözlerime 
son vereceğim. Bakınız bu düşünür ne diyor: 

«İnsanların kendi elinde daha itaatkâr bir 
alet haline gelmelerini sağlamak için, onları cü-
celeştliren bir Devlet, sonunda anlıyacaktır ki; 
küçük insanlarla gerçekten büyük işler başar
maya imkân yoktur.» 

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

BAŞKAN — Diğer siyasi parti grupları adı
na söz isitiyenler? G. P. Grupu adına Sayın ih
san Kabadayı. Buyurun Sayın Kafbadayı. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, saygı değer milet-
vekilleri; 

Bâzı hâdiseler sebebiyle tartışması yapılan 
Anayasamızın 132 nci maddesinin son fıkrası, 
gensorumuza konu teşkil eden ve esasında mün
ferit bir olay olmaktan çok, bugün Türkiye'de 
tevali ve temadi eden kanunsuzluklar zincirin
den bir halkayı teşkil eder. Anayasamızın 132 
nci maddesi Yüksek Denetleme Kurulu üyele
rinin, kaza organlarının müteaddit kararları
na rağmen, görevlerine zamanında verilmeme
si nedeniyle bir kere daha ihlâl edilmiş bulun
maktadır. Anayasamızın mezkûr maddesi ay
nen şöyle der: «Yasama ve yürütme organları 
ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme karar
larını hiçbir suretle değiştiremez ve (bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez.» Anayasa
mız böyle bir âmir hüküm getirmiş bulunmak
tadır. 

Önerge sahibi arkadaşımızın huzurlarınız
da okuduğu Danıştay ilâmınıdaki İM noktaya 
işaret etmek isterim. 

İdari tasarrufta objektiviteden uzaklaşıl-
mış, plânlı karma ekonominin ihlâl edilmez 
üniteleri durumunda oldukları bilinen ve mil
yarlık kaynakları tasarruf eden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin, kanunlarla öngörülen amaç
lara uygun şekilde işleyip işlemediğinin, denet
lemesiyle görevli bu personelin gayrisamimî 
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gerekçelere dayanılarak görevlerinden alınmış 
bulunmaları, hukukun anaprensibi esasına gö
re de müktesep hakları ihlâl derecesine var
mış; düşük kadrolarla başka göreve aktarılma
ları sübjektif haklan ihlâl etmiştir. 

Bu gerekçeler kabili münakaşa olmıyan bir 
kaza organı ilâmına müstenidolmasına binaen, 
Hükümetin, bilhassa Anayasanın 105 nci mad
desinin sarahati karşısında, mesuliyetinden şüp
he etmemek icabeder. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bugün iktisadi bir bunalım içinde oldukla

rı bir vakıa olan Devlet personeli bir de ka
nunsuz nakil ve tâyinlerle huzursuz etmeye hiç 
kimsenin hakkı olmamak lâzımgelir. 

Hukukî tasarrufla, Sayın Başbakanın kar
deşlerinin arsa iktisabı olayı arasındaki tarih 
yakınlığını iktidar için bir talihsizlik olarak 
nitelemek mümkündür. Bu itibarla, deliller ve 
resmî belgelere müsteniden huzurumuza getiri
len gensoru önergesinin gündeme alınmasına 
G. P. olarak müspet oy vereceğiz. 

Daha evvel sayın değerli hatiplerin vuzuh
la belirttikleri gibi, malûmları olduğu üzere, 
gensoruya konu teşkil eden Yüksek Denetleme 
Kuruludur. Yüksek Denetleme Kurulu 1360 
sayılı Kanunla kurulmuş, 32 senelik bir maziye 
dayanan, iktisadi Devlet Teşekküllerini denet
lemekle görevli kıymetli bir müessesedir. 1960 
yılma kadar aynı statüyle görevine devam 
eden, 1960 da çıkan 23 sayılı Kanunla bünyesi 
değiştirilerek yasama organlarına bağlanan, 
1965 te 440 ve 468 sayılı kanunların esprisiyle 
de Başbakanlığa bağlanan bu teşekkül 32 yıl 
vukufla vazife görmüştür. Bu müddet içinde te
essüs eden bir teamüle göre de, sureti katiyede 
Yüksek Denetleme Kurulunun üyelerinin temi
natına dokunulmadığı gibi, özerklikleri de te
şekkül etmiş bulunmakta idi. Bu tasarruf 32 
yıllık teamülü bozmuş, üyelerin teminatları ve 
bu müessesenin özerkliği de ihlâl edilmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin, Dev
let Demiryolları arsası mevzuunda vermiş ol
duğu rapor tarihinden, 6,5 ay sonra, yani 6 
Mart 1970 tarihinde 9 üyenin vazifelerinden 
alınmış olması, işin ciddiyetini ve üzüntülü ta
rafını teşkil etmektedir. Her ne kadar bunun
la irtibatı ve alâkası yok derseniz deyiniz, ma
şerî vicdan bu mevzuda dertli, âmme vicdanı 
üzüntülüdür. 
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9 üyenin alınış sebebini; daha evvel de kıy
metli' arkadaşlarımın belirttiği gibi, üye sayısı 
fazla imiş, kadrosu çokmuş, randıman veremi-
yormuş, azaltılması lüzumu görülmüş gerekçe
leri teşkil eder. Halbuki İktisadi Devlet Teşek
külleri dediğimiz kurumların sayısı 130 a var
maktadır. 130 kuruma 16 denetleme kurulu 
üyesi kifayet etmez iken, zayıf gelen, gönül
lerde, kafada mantıkta yer etmiyen bir esbabı 
mucibe ile fazlalığından ötürü sayılarının in
dirilmiş olması ciddî olmaktan ötedir. 

Üstelik bu kararında Hükümet de ısrar ede
memiştir. Kalan 6 üyenin yanına üç yeni üye 
atamış, beş tanesini de vazifelerine iade etmiş, 
iki tane de yeni kadro ihdas etmek suretiyle 
sayılarını 16 ya çıkarmış ve bir de başkanla sa
yıları 17 yi bulmuştur. 

Denetleme Kurulu üyeleri 19 . 3 . 1970 ta
rihinde Danıştaya müracaatla yürütmenin dur
durulması için karar almışlardır ve 27.6.1970 
tarihinde de bu karar iptal edilmiştir. 2.10.1970 
tarihinde, yürütmenin durdurulması kararın
dan 6,5 ay sonra mahkemenin kararı ancak ye
rine getirilmiş bulunuyor. 

Bu tasarrufu yapmalarının ayrı bir sebebi 
de, Denetleme Kurulu üyelerinin ihtiyar olduk
ları ve kurulun gençleştirilmeye gidileceğidir 
ki, hâdiselerin tevalisinde bunun hiç de böyle ol
madığı, bu hususa da riayet edilmediği göze 
çarpmaktadır. 

Elimizdeki rakamlara bakarsak Hazine beş 
sene içerisinde Danıştay kararlarının uygulan
maması nedeniyle, iptal edilen kararlar dolayı-
;siyle 177 terfi, 54 nakil, 48 tâyin, 211 emekli
lik olmak üzere 300 dâva için 171 000 lira mâ
nevi, 458 000 lira da maddi olmak üzere oem'an 
629 000 lira bir tazminat ödemek zorunda kal
mıştır. Bu rakamlara, evlâdü ıyal var düşünce
sine kapılarak dâva açmıyanları da eklersek 
Yüce mahkemelerin kararlarının infaz edilme
mesi miktarı bunun üzerine inzimam ederek art
mış olacaktır. 

Muhterem Hükümet haksız bir tasarrufun 
düzeltilmiş olmasında G. P. olarak bize bir nok
tada sevinç ve teselli vermektedir. Gerçi Hü
kümet basiret göstermiş, sağduyu ile hareket 
ederek, verdiği kararda ısrar etmemiş, sekiz ay 
sonra da yerine getirmiş; ama böyle ciddî bir 
kurulun geleneklerinin bozulmuş olması, teamü-
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lün yıkılması, Yüksek Denetleme Kurulu gibi 
ciddî bir yerde vazife gören kişilerin teminatla
rının zedelenmiş olması, bu sekiz ay içerisinde, 
yasama organına ciddî deliller veren bir organın 
hizmetlerinden yasama organlarının mahrum 
edilmesi ve miktarı 130 u aşan ve seksen milya
rın üzerinde malî varlığı olan müesseselerin de
netiminin bir boşluk içerisinde kalmış olması 
memleket için büyük zarar tevlidettiğinden; bu 
mevzuda huzurlarınıza gelmiş olan gensoruya 
diğer arkadaşlar iltifat ederlerse, derinliğine 
inerek ve bundan böyle gelecek hâdiselerde bu
nun önü kapanmış, memleket için de iyi bir 
adım atılmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan hukukçu arkadaşlarım vukufla meselenin 
hukukî yönlerini izah ettiler. Ben bir hukuk
çu değilim. Bunun dışında, bir Parlömanter 
olarak tarihin gelmiş geçmiş örneklerinden ib
ret alınması gereken hususları zikrederek ko
nuşmalarımı bağlamış olacağım, 

İlim dalları zamanla tekâmül eder ve ede
cektir. Ancak, tarih boyunca insan ve adalet 
ve hak duyguları arasındaki münasebet hiçbir 
zaman değişmiyeoek, aynı ciddiyet, aynı ulvi
yette kıymet ve değerini muhafaza edecektir. 
insan yapısı bu... İnsanı alelade bir madde ya-
pısiyle alamazsınız. İnsanoğlu'nun bütün mah-
lûkattan üstün bir vasfı mümeyyizi vardır ki, 
bundan dolayı insana «eşrefi mahlûk» derler. 
Bu eşref olan mahlûkun saadetini yediği yağ
lı ballı nimetlerde, giydiği samur kürkte, otur
duğu köşkte aramamak gerek. Bu varlığı 
gönülde doyurup, mânada tezyin etmek gerek. 
Gönülde, mânada doyuruup, onu saadete götü
recek varlık da hak duygusu, adalet görgüsü-
dür. Bu yollariyle insanı tezyin etmezseniz, 
insanların birikiminden meydana gelen cemiye
ti bu veçheleriyle geliştirmezseriiz, o cemiyette 
huzur bulmaya, o cemiyette saadet kurmaya im
kân yoktur. İnsanı ve cemiyeti bu yollarla tez
yin etmek gereği, tarihin ısrarla kabul ve kay
dettiği bir gerçekir. Yüce Meclis de Türk ce
miyetini ve Türk miileltini huzur ve saadete gö
türecek olan bir organdır. Başka bir varlık, 
başka bir müessese olmadığına göre, bunun so
rumluluğu cümlemize ve hepimize yüklenmekte
dir. Ta Konfüoyüs zamanından beri insanların 

ve cemiyetlerin dert ve ıstırapları kanunların 
eksikliğinden, noksanlığından doğmamıştır. İn
sanın ve cemiyetin dert ve ıstırapları, kanun
ları, hissî, gayriâdil tatbik eden kişilerin; ic
raatlarından doğmuştur. Bu anlayış içerisinde 
hareket edildiğinde, eksik ve noksan olan ka
nunlar iyi ve ciddî ellerde hak ve adalet duy
guları ile dolu olan kişiler elinde tatbik edil
diğinde cemiyet ve insanoğlu için bir huzurun, 
saadetin vasıtası olmuştur. 

İyi kanunlar, mükemmel kanunlar ne kadar 
üstün olursa olsun, gayriciddî ellerde, hissî ya
pılarla dolmuş kişiler elinde tatbikiyle, ancak 
ve ancak cemiyetlere ısdırapın, sıkıntının, dert
lerin kaynağı olmuştur. 

Tarih boyunca yine iktidarların tipi, şekli 
ne olursa olsun, bu iktidarlarının ve Devlet 
adamlarının hakka olan saygılarında, hukuka 
olan vukuflarında ve bunlara olan hürmetlerinde 
zenginlik, iyilik varsa; o iktidarlar, o şah, 
hakan veyahut da o kişiler, yönettikleri cemi
yet ve milletlere huşur getirmişler, saadet ge
tirmişlerdir. Tarihte bunların pek çok örnek
lerini saymak mümkündür. Meselâ Âdil Nûşi-
revan bir padişahtır ama, hakka olan saygısın
dan dolayı tarih onu hürmetle kaydeder; nesil
ler ve hepimiz hürmetle okumaktayız. Hazreti 
Ömer adaletini hayırla anar, şerefle yâdederiz. 

Türkiye'de kişilerin siyasi forsu, siyasi güç 
ve kuvveti ne olursa olsun, bir haksızlık yapmış 
ise, bunun alarmını çalmalıyız. Gaspettiği hak
kı sahibine verinceye kadar o kişiler zayıf kal
malıdır. Hakkı kaybolan kişiler de, gücü kuv
veti ne kadar zayıf olursa olsun, kaybolan hak
kı kendisine verilinceye kadar en güçlü kılınma
lıdır. G. P. olarak bütün özlemimiz, bütün işti
yakımız budur. Hiçbir parti ve hiçbir kimseye 
sitem etmeden bunun iştiyakiyle yanan, bu arzu 
ile tutuşan siyasi teşekkül olarak bunu görmek 
istiyoruz. Arzumuz bu. 

«Büyük Fredric ve Değirmenci» hikâyesini 
nâçiz arkadaşınız gözüm dolu dolu, buğulu 
buğulu okurum. Hak duygusu kişiyi Allabma 
getiren, huzura getiren, ibadetlerin de en ev-
lâsıdır. 

Yattığı yer nur olsun, Sayın Atatürk'ün 
Bozkurt ve Lotus hâdisesinde Türk hâkiminin 
vermiş olduğu kararı korumak için, Fransız 
Hükümetinin protestosuna karşı harbi göze ala-
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lak vermiş olduğu cevap, hâkimin ve mahkeme
nin kararının yüceliğini korumak babında bü
tün dünya milletlerine en iyi örnektir. Bu Tür
kiye'nin kuruluğunda en büyük baş Atatürk ol
duğuna göre, niçin ve neden yüce mahkeme
lerin vermiş olduğu kararların tatbikatında, ka
bulünde saygılı olmuyoruz? Güven Partisi ola
rak üzüntülerimiz ancak bundan ibarettir. 

Hangi dinden, hangi yoldan olursa olsun. 
Allanma inanan bir kişi, Allah emrini ne kadar 
rizia ve muhterem bilirse; Anayasa devletinde, 
hnlsuk devletinde, kanun hâkimiyetinde siyasi 
iktidarlar, makam ve mevkii ne olursa olsun 
hâkim kararını huşu ile, şimdi çizdiğim ta=?lo 
içerisinde kabul etmelidir. Bugün Türkiye'de 
en çok hukuk devletinden, kanun hâkimiyetin
den bahsedilir; ama ıstırapla söylemeye, açıkça 
belirtmeye mecburuz ki, hukuk devleti, kanun 
hâkimiyeti çok kere kişilerin hakkını almakta, 
makamlarının hakkını verip kendisinin dilediği 
gibi hizmet etmesi babında ondan kuvvet almak
ta, ancak ve ancak mesuliyetinin idraiknde, 
hakkın sahibine verilişinde maalesef şahin gibi 
değil de karga gibi davranışından, umursamaz 
davranışından biz Güven Partisi olarak ıstırap 
duymaktayız. 

Geçen geçti, sorumluluk üzerinde kesin duru
şumuz olmıyacak, geç de olsa tashih edilmiştir. 
Bundan dolayı müteşekkiriz. Ancak geçen za
man süresi içerisinde memleketin ve İktisadi 
Devlet Tevekküllerinin zararı kötü olmuştur. Bu 
bir kötü emsal olur da, gelecekte hep böyle 
yapılıp gelecek mi diye üzüntülü bulunmaktayız. 
Eğer gensoru kabul edilir, derinliğine inilir, bir 
daha yapılmaması yolunda Yüce Meclis karar 
alır, tenevvür edilirse Güven Partisi olarak mem
nun olacağız. 

İnşallah gensoru huzurlarınızda iltifata maz-
har olur. Saygılarımla efendim. (G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Sayın Abdülkadir Kcrmooğlu, bu
yurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR KER-
MOOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Hamamcıoğlu'nun, Başbakan hakkın
da gensoru açılması talebi üzerinde A. P. Gru
pu adına siyasi ve hukukî görüşlerimizi açık
layacağım. 

Şunu berveçhi peşin arz edeyim ki, siyaset
le hukuk birbirinden ayrılmaz, mukaddes yu
va olan modern Devletin iki eşidir. Siyaseti 
hukuktan, hukuku siyasetten ayrı mütalâa 
edersek doğru neticeye vasılolmanın,, modern 
devlet vatandaşı olarak mümkün olmadığı ka
nısındayım. 

Bu mukaddemeden sonra Sayın Hamamcı
oğlu'nun iddiasını iki noktada tahlile tabi tu
tacağım : 

1. Hükümetin idari tasarrufunun hukukî 
neticeleri ve 

Hükümet tasarrufunu geri alıp Denetleme 
Kurulunun sekiz üyesini tekrar vazifelerine 
iade ettikten sonraki netice. 

Bu objektif izahım, Türkiye Cumhuriyetinin 
hukuk sistemi çerçevesi içinde olacaktır. Hu
kuk sistemiyle Anayasa münasebetlerinin bam
başka bir mahiyet arz ettiğini de pek muh
terem hukukçu arkadaşlar ve ilim adamları, 
Türkiye'de işlenmiş bir mevzu olarak bilirler. 

Girişe, Yüksek Denetleme Kurulunun teş
kilâtından bahsetmekle başhyacağım. Yüksek 
Denetleme Kurulu 1939 da kurulmuştur. Bu
nun üye adedi 1969 a kadar 9 idi. 1960 tan son
ra, Millî Birlik Komitesinin vazettiği 23 sayı
lı Kanunla, Yüksek Denetleme Kurulunun dene
timine tabi kuruluş adedi 124 iken 132 ye çıka
rılmış, buna rağmen Denetleme Kurulunun üye
lerinin adedi 9 da ipka edilmiştir. Demek M, 
440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu 
23 sayılı Kanunu ilga edince dahi bu üyelik sa
yısı muhafaza edilince, üyeliğin artırılmasın
da Yüksek Denetleme Kurulunun çalışma siste
mi bakımından bir fayda görülmemiştir. Ne
den?. Sayın milletvekilleri,, Yüksek Denetleme 
Kurulunun, çalışma prosedürünü tahlil" eder
sek doğru neticeye varacağız. 

Yüksek Denetle Kurulu, kurul olarak kolek
tif çalışır ve çalışma sisteminde, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin raporlarını bir ay içinde 
çıkarır. Yine Yüksek Denetleme Kurulunun 
bünyesi içinde uzmanlar vardır. Bu 104 uzman 
nasıl çalışır? 104 uzman, Yüksek Denetleme Ku
rulunun murakabe ettiği İktisadi Devlet Te
şekküllerinin raporlarını fiilen hazırlıyan, ye
rinde gidip tetkik eden uzman heyetidir. Bu yön
den muhterem arkadaşlarımın tebarüz ettir
dikleri; «Üye adedinin azaltılmasında fayda 
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yoktur» iddiası çürüktür. Esas raporları ha-
zırlıyan bu 104 uzmandır, bu uzmanların ha
zırladığı raporu Yüksek Murakabe Heyetinin 
üyelerinin bir ay içinde geçirebilmesi için üye 
adedinin azaltılmasında fayda vardır. Malûmu-
âliniz; bir kolektif heyette üye adedi çoğa
lınca fikir ihtilâfı çoğalacak ve fikir ihtilâ
fı çoğalınca, bir ayda çıkması lâzımgelen ra
porlar çıkmaz olur veyahut da çıkarsa da hu
kukî murakabe dışında kalıi', rasyonel bir 
murakabe dışında kalır. Bunu peşinen izah et
mekte fayda vardır; çünkü idare hukukunun 
hukukî tasarrufta aradığı unsurların hukuki
liğinin tahlili için Yüksek Denetleme Kurulu 
teşkilâtının ve bünyesinin izahında büyük fay
da vardır. 

Antırparantez, istitraden bir hâdiseyi de nak
letmekte fayda vardır. 1965 te Sayın inönü'nün 
Koaliasyon Hükümeti düştü. Sayın İnönü'nün 
Koaliasyon Hükümeti düşüp de yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar icrai Hükümet ettiği bir 
hafta veya 8 - 10 gün zarfında Yüksek Denet
leme Kurulunun 9 üyesine ait bütçe Başbakan
lık Müsteşarlığına geliyor, bütçe tasdik edil
miyor veya ediliyor, bu haber ve istihbarat ke
sin değildir, ama deniliyor ki kadroya üç üyelik 
ilâve edilmezse tasdik edilmiyecek ve doğrudur 
bu. Bütçe dönüyor, üç üyelik ilâve ediliyor, 12 
ye çıkarılıyor ve ondan sonra bütçe tasdik edi
liyor. İsim de vermekte mahzur yoksa veri
rim; o zamanki Başbakanlık Müsteşarı muh
terem zat Haldun Derin Bey ve iki arkadaşı, 
Müsteşar olarak iade ettiği, tasdik etmediği 
bütçenin tasdikinden sonra kendini ve iki ar
kadaşını Yüksek Murakabe Heyeti üyeliğine tâ
yin ettiriyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Müs
teşar olmadan da üye idli orada. 

ABDÜLKADİB KERMOOĞLU (Devamla) 
— Bu benim tenkid ettiğim, bir konu değildir. 
tenkid etmem de A. P. Grupu adına. O zamanki 
Hükümetin bir tasarrufudur, bunun karşısın
da hürmetle eğilirim. Yeter ki hukukî ve ob
jektif unsurlar bakımından salih olsun bu 
tasarruf. Kadro artırabilir, Hükümetin yetki
sidir. Bunun tenkidi içine gtirmiyoruz. Yalnız 
bariz olarak belirtmek istediğim husus, Yük
sek Denetleme Kurulunun üye adedinin azal
tılmasında fayda vardır, rasyonel ve hukukî 

çalışması için artırılacak olan üye adedi de
ğil, uzman kadrosudur. Politik olan saikte 
de üye adedinin değiştirilmesinde fayda yoktur. 
Çünkü, uzman fiilen İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bizzat binalarına gidip bütün hesaplarını 
tetkik eder ve bu uzmanların hazırladığı rapor
lar da, 124 teşekkülün raporları da Yüksek Mu
rakabe Heyetinde kolay kolay bir ay içinde de
ğiştirilmez. Çünkü kıymetli, memleketin; en az 
Yüksek Murakabe Heyeti üyeleri kadar, en az 
benim kadar bilgili, kıymetli çocukları gidip 
orada uzman olarak murakaibeyi yaparlar. 

Hukukî tahlil bakımından, yani idare huku
kunun bir tasarrufta aradığı ve hepimizin ve 
bütün hukukçu arkadaşlarımızın bildiği meşhur 
beş unsur bakımından tasarrufa gelelim. Bura
da bir yetki saptırması var mı, yani (detourne-
ment du pouvoir) dedikleri bir iktidar saptır
ması var mı? Mevzu bakımından bir sakatlık 
var mı, saikte suiniyet var mı, zarar var mı?.. 
Neticeye gelmek bakımından bunu tahlil etmek
te fayda vardır. Çünkü mevzu derken; idari ta
sarrufun mevzuu kanun maddesidir, taşıdığı 
mâna ve hükümdür. 

Yüksek Denetleme Kurulunun üyeleri, 788 
sayılı Kanunun değişik 42 nci maddesi şümulü
ne giren memurlar durumundadırlar. İdarenin 
veya Hükümetin gerektiği z&man, idari zaruret 
tahakkuk ettiği zaman bir memuru bir yerden 
diğer bir yere tahvil etmesinde, tâyin etmesinde 
bir hukuk dışı hareket, vaJhîm bir hareket yok
tur. Her şeyde suiniye ararsak bu konuşmanın 
mânası çıkmaz. Hükümetin de yaptığı bundan 
başka bir şey değildir. 

Aynı kanunun mahfuz tutmak istediği hu
sus, memurun menfaati bakımından unvan mu
adeleti ve maaştır. Yüksek Denetleme Kurulu 
üyeliği ile, İktisadi Devlet Teşekkülleri Yöne
tim Kurulu üyeliğinin unvan muadeleti mevcut
tur, muadil unvanlardır, unvanda bir tenzili du
rumu yoktur. Hükümetin tâyin kararnamesinde 
aynen şöyle diyor : «Aldıkları maaşla» tâbiri 
mevcuttur. Maaşta da bir eksiklik yoktur. O 
halde tasarrufun mevzuunda, salâhiyetin kendi
sinde bir tamamlık ve hukuka uygunluk vardır. 
Ne kalıyor? Saik. Saik; efendim Süleyman De-
mirel'in, Sayın Başbakanın kardeşlerinin kredi
sine kalıyor, başka bir saik yok. 

Şimdi ben demin Yüksek Denetleme Kuru
lunun teşkilâtını arz ettim, 104 uzman dedim ve 

— 499 — 
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'bu uzmanlar fiilen raporu hazırlar ve bu uz
manların hazırladığı raporlar Yüksek Denetle
me Kurulu üyelerinin karşısına gelir, bir ay 
içinde kanunu mahsuslarına göre çıkarırlar. 
8 - 9 tane üyeyi değiştirdiniz, peki o 104 uzma
nı nasıl değiştireceksiniz, bu raporu istediğiniz 
gibi verdirtmek yönünden?.. Değiştiremezsiniz. 
Bu memlekette ben senden vatanperverim, sen 
benden vatanperversin diye kimse kimseye diye
mez. Bu Anayasa nizamı içinde, bu hukuk sis
temi içinde, bu memlekette muhtardan en bü
yük mevkie kadar, dışardâkiler ve Parlâmento 
içinddki ©ok kıymetli muhalefet mensuplariyle 
iktidar mensubu arkadaşlarımız hepimiz Parlâ
mentonun çalışma sistemi içinde parlâmenterizm 
ki, bence Batılılaşmanın en büyülk devrimi, Ata
türk'ün en büyük devrimi parlâmanterizmdir,, 
kimse kimseden daha fazla vatanperverlik iddi
asında bulunup suiniyetli düşünme yoluna gide
mez. Suiniyetli düşünme yoluna gidersek bence 
Anayasamızın tasvilbetmediği hakkın gaspı ve 
hakkın suiistimali olur. Bu bakımdan önergele
rin gelişi - güzel verilmesinde - mazur görsün
ler sayın arkadaşlarım - hafif de olsa şu hak
kın suiistimali veya hakkın gaspı yoluna gidil
memelidir. 

Ben konuşmalarımı Anayasa Mahkemesinin 
bir karan ile özetliyeceğim. 11725 sayılı Resmî 
Gazete, 11 Haziran 1964, Anayasa Mahkemesi
nin kararı : 

«Esas 963/163, karar 964/19, karar tarihi : 
13 . 3 . 1964». Sayın 0. H. P. Grupu 4753 sa
yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 25 ve 
bir diğer maddesinin Anayasamıza ay'kın oldu
ğu iddiasiyle bir dâva açmış. Anayasa Mahke
mesinin karan : 

«Yürütmenin durdurulması..» yani bizim 
tedbir dediğimiz tedbir kararı, «..kararının yar
gı erki kavramı içinde bulunup bulunmadığının 
belli edilmesi gerekir...» «... Kamu hizmetleri
nin araMcsız, eksiksiz ve düzenli şekilde yürü
tülmesi esastır. Kamu hizmetlerinin ihdası ve 
yürütlmeısi amaciyle idarenin yetkili organla
rınca ahnan icrai kararlar özel hukuktakinin 
tersine, bir hâkim tarafından teyidedilmesıine 
ihtiyacolmalksızm yürütülür. Bu kararlardan 
zarar görenlere karanın kanuna aykmlığı selbe-
Ibiyle iptalini istemek konusunda tanınmış olan 
hak arama hürriyeti ve idarenin bütün eylem 

ve işlemlerinin hiçjbir halde yangı denetiminim 
dışında bırakılmıyacağı ilkesi, kendiliğinden 
yürütmenin yargı mercilerince durdurulması 
yetkisini de kapsayıcı nitelikte sayılmaz. Bu
nun aksi düşünüldüğü takdirde idarenin fonk
siyonumu yerine getirmesi ve kamu hizmetleri
nin düzenli ve aralıksız olarak yürütülmesi 
mümkün olamaz. Bu hal ose idarede anarşi ya
ratılmasına yol açar. Kanun koyucu lüzumlu 
görürse yargı organına bu yetkiyi verebileceği 
gibi kamu hizmetinin niteliği bakımından kul
lanılmasını sakıncalı gördüğü hallerde bu yet
kiyi vermemesi de mümkündür...» 

EMtN PAKSÜT (Ankara) — Danışjtaya 
vermiş mi? 

ABDÜLKADİR KERMOOĞLU (Devamla) 
— «... İdare hukukunun ilkelerine göre idari 
eylem ve işlemler dolayısiyle kişinin uğrayaca
ğı zararların para ile tazmin edilmesi gerekli 
olup...» Bu hususa bilhassa dikkat buyurulma-
sını istirham ederim. Tekrar okuyorum : «ida
re hukukunun ilkellerime göre idari eylem ve 
işlemler dolayısiyle kişinin uğrayacağı zarar
ların ancak para ile tazmin edilmesi gerekli 
olup, uğranılan zararın aynen giderilmesi ve 
eski halin geri geitirilmesi ısöz konusu değildir...» 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Tabiî parayı siz veriyorsunuz. 

ABDÜLKADİR KERMOOĞLU (Devamla) 
— Bunu diyen Anaiyasa Mahkemesidir, ben 
değilim. Anayasa Mahkemesi bu kararında ne 
kasdediyor? Anayasa Mahkemesi kasdediyor 
ki, dünyada ıbir anayasacılık vardır. Dünyada 
bir yanda Anayasa düzeni ve (bir yanda hukuk 
düzeni çarpışma halindedir. Bugünkü dünya
da Anayasacılık ve hukuk düzeni çarpışma ha
lindedir. Anayasayı bütün haliyle bu memleke
tin hukuk sisteminin dışına çıkarırsak, çıkara
bilir miyiz? Hayır. O halde Anayasa Mahke
mesinin, bu kanunun maddelerinin iptali dola
yısiyle demek istediği, idarenin elastikiyeti ve 
kamu hizmetlinin görülmesi için idarenin kar
şısına her zaman «ıSenin tasarrufların sakattır» 
diye çıkmamak lâzımıgeldiğidir. Biz idarenin 
sakat olan tasarruflarının karşısına çıkılması
nın tıaraıfllsıyız, yanlış anlaşılmasın. 

Görülüyor iki, idare hukukunun prensipleri 
bakımından, hukuk sistemi bakımından Yük
sek Denetleme Kurulu üyelerinin vazifelerin-
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den alınıp Yüksek iktisadi Devlet Teşekkülle
ri murakabe üyeliğine tâyinlerinde bir hukuM 
sakatlık, hukuka aykırılık yoktur. 

Muhterem üyeler dâva dilekçelerinde diyor
lar ki, «Bizi müddetli vazifeye aldırlar» di
yorlar. Yani «Yüksek Denetletme Kurulundan 
alıp iktisadi Deıvlet Teşekkülleri Yönıelfaim Ku^ 
roüu üyeliğine, muvakkat vazifeye aldılar ki, 
açıkta bıraksınlar» diyorlar. Hükümet bu gö
rüşü de çürütecek bir tasarrufla altı aylık dev
re için atananları, üç senelik devre için ataya
rak iyi niyetini göstermdışıtir. Bu arkadaşlar 
arasında, isim zikretmiyeceğim, bu üç yıl içinde 
tekaüdolacak arkadaşlar da vardır. Demek ida
renin, Hükümetin gayesi bunları açıkta bırak
mak değildir. Demin arz ettiğim gibi, üye ade
dinin fazla olmasında Kurulun rasyonel ve hu
kukî çalışma imkânları yoktur. Esas raporları 
hazırlıyanlar da uzmanlar olduğuna göre, uz
manların hazırlıyacağı raporu Kurulun huzuru
na getirip bir ay içinde bu raporları çıkarma ka
nuni zaruretinden gelmektedir. Şûrayı Devlet 
ilâmı, Anayasa Mahkemesinin bu görüşü çelişki 
halinde değildir ki, illâ dâvanın 132 nci madde 
için açılmış olması lâzım gelsin, muhterem arka
daşlarım. 

Saik üzerinde; Sayın Başbakan, Yüksek De
netleme Kurulunun demin arz ettiğimiz raporla
rı mevzuunda, Ulaştırma Bakanlığına, 1969 un 
11 nci ayında arsa mevzuunda tahkik konusu 
yapılması için emretmişlerdir. Yani 1969 un 
11 nci ayında; o zaman Yüksek Denetleme Ku
rulu üyelerinin tâyin tasarrufu merzuubahis de
ğildi. Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin tâ
yin tasarrufu 9 Şubatta olmuş, Riyaseti Cum
hurdan birbuçuk ay sonra çıkmıştır, Martta 
çıkmıştır. Daha evvel arz ettiğim durum şudur: 
Bütün arsa mevzularının Ulaştırma Bakanlığı 
müfettişleri tarafından tetkiki için 1969 un 11 
nci ayında emir verilmiş, müfettişler tetkik et
miş ve suç unsuru görülmediği raporla belirtil
miştir. 

Bu hususta Yüksek Denetleme Kurulunun 
bir fonksiyonunu da açıklamakta fayda var. 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporu anonim
dir, isim zikretmez. Suiistimal, suç unsuru da 
izah etmez. Onların verdikleri ara raporları ile 
(bu ara raporlarını ilgili Bakanlığa verirler) il
gili Bakanlık müfettişleri tahkik konusu rapor 

ve hazırlık tahkikatı mahiyetinde suç unsuru 
varsa savcılığa verir. Demek ki, prosedür böy
le. Yüksek Murakabe Heyetinin başka bir pro
sedürü yok ki hem raporları tetkik edecek, hem 
Kuruldan heyet olarak kolektife geçirecek, hem 
de savcılığa diyecek ki, «Burada suç var». Böy
le bir prosedür Yüksek Murakabe Heyeti statü
sünde, hukuk sistemimizde yoktur, yetkileri de 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bu hususu böylece zik
rettikten sonra, görülüyor ki, hukuk düzenimiz 
içinde idarenin tasarrufunda bir sakatlık yok. 
Unvan muadeleti var, maaş müktesep hakkı var, 
yetki Hükümetin... Kaldı, «Efendim, illâ da saik 
kötüdür» deniliyor. Saik kötüdür; bunu nere
den biliyoruz? Biraz objektif düşünelim canım. 
Başbakan Süleyman Demirel şu mevzuda şöyle
dir, şu mevzuda şöyledir de, illâ burada da saik 
kötü mü olsun isterim? iste objektif tahliller. 
İşte benim aldığım deliller. Bu delilleri politika 
yapmak için almadım. Bunun dışında olsaydı 
huzurunuza gelip konuşmazdım. A. P. G-rupu 
adma dahi olsa, kendi parti grupum adma dahi 
olsa konuşmazdım. Bu deliller müsbettir sayın 
milletvekilleri. Konuşmazdım, açık konuşuyo
rum. Hepimizin illâ saikte kötü niyet arama has
talığından vazgeçmemiz lâzım. Bunu istitraten 
söyliyeyim ki, sayın önerge sahibi arakdaşıma 
karşı matuf bir lâf olarak söylemiyorum. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Elimde ilâm var. Hilafı hakikat konuşu
yorsunuz !. 

ABDÜLKADİR KERMOOĞLU (Devamla) 
— Bir noktayı da belirtmekte fayda var. Şûrayı 
Devlet ilâmlarının icrası hakkında demin bir 
Anayasa hükmü okudum. Bu Anayasa hükmü 
dışında 95 nci madde var. Anayasamızı tümü ile 
ele alalım. Anayasamızı tümü ile ele alırsak hu
kuk otoritelerimize de müracaat edelim. 

Sayın Sıddık Sami Onar'in idari Kaza kitabının 
1351 nci sayfasında iptal hükümlerinin tenfiz 
ve icrası halckmda (Bugünkü Anayasamızın ha
zırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Sıddık 
Sami Onar benim hocamdır, hürmet ettiğim, 
saydığım bir kimsedir.) şöyle diyor: «iptaldan 
sonra iptal edilen kararın ihdas ettiği vaziyetle
rin ıslahı, ihlâl edilen hakların tazminle telâfisi 
mümkün olmuyorsa veya tanzim ve telâfi edil-
memişse...» Nedir bu edilmeme? Bugünkü Ana-
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yasamızın getirdiği kuvvetler ayrılığı prensibine 
göre idareye, Hükümete elastikiyet tanıyor. 
Elastikiyet tanımazsanız Hükümet çalışmaz. Bu 
hukuk düzeni içinde Anayasaya ihtilâlci bir 
Anayasa mânasını vermek istersek bu hukuk 
düzenini kuramayız. 

Tekrar okuyorum: «İptalden sonra iptal edi
len kararın ihdas ettiği vaziyetlerin ıslahı, ihlâl 
edilen haklarm tazmin ve telâfisi mümkün ol
muyorsa veya tazmin ve telâfi edilememişse yi
ne bir tam kaza dâvası açılır.» Bunun misalle
rini de göstermiştir ve netice görülüyor ki, ip
tal hükümlerinin müeyyidesi tazminat talebi 
ve tam kaza davasıdır. 

Peki Anayasa sistemi bu, hukuk sistemi bu. 
Ben grup adına konuştuğum bu mevzuda saik 
kötü değilse, (saik kötü derseniz çok ayyaka 
gider, arşa gider, ebede, ezele gider neticeler 
çıkarırız.) hukuk illâ kötü saik aramadıysa, hu
kuk sistemimizde Hükümet, Şûrayı Devletin ka
rarlarını âmme hizmetini görme inancı içinde 
infaz etmiyebilir. Neden bu hukuk sistemi için
de bunu garip karşılıyoruz? Hukuk mevzuatımız 
ve hukuk sistemimiz bakımından garip karşıla
nacak hiçbir yönü yoktur. Hukukumuzun temel 
direklerinden olan Medeni Kanunda hakkın sui
istimali yönüne gidersek Türkiye'de cerh ede-
miyeceğimiz bir tasarruf yoktur. 

Sayın milletvekilleri, topyekûn Batılılaşma 
hareketi Atatürk'le başlamıştır. Çok zaman bu
nun peşinde kalmışız. Batılılaşmanın en derin 
mânası Atatürk devrimlerinde kendini hissettir
miştir. Atatürk devrimlerine tek başına, bir te
şekkül, bir müessese, bir şahıs hiç kimse sahip 
çıkamaz. Hepimiz sahibiyiz. En az hepimiz, her-
birimiz diğerinden daha fazla bunların sahibi
yiz, hürmetkarıyız, devamcısıyız. Birisi çıkar da 
bana derse ki; bu birisi çok saydığım çok üstün 
makamda birisi olabilir, çok küçük makamda 
olabilir, otuzbeş milyondan birisi kim olursa ol
sun ; «Ben senden daha iyi Atatürk'çüyüm.» der
se ben ona «Sen Atatürkçü değilsin.» derim. 
Atatürk devrimlerinin getirdiği en büyük yeni
lik «Parlementarisme» dir. Atatürk Mussolini 
değildi, Hitler de değildi, Stalin de değildi. Tek 
parti bu devre içindi. Tek partiyi kuran Ata
türk bu devrenin tahassürü içinde kurmuştur. 
Onda bir aşırılık göremezsiniz. 

1950 seçimleri Atatürk'ün eseridir. Bu 1950 
seçimlerinin getirdiği nedir? Farlömanterism-

dir. 1960 Anayasası nedir? Parlömanterismi ge
tirmiştir. 

Parlömanterizm nedir? Meclis - Hükümet mü
nasebetleri, üç kuvvet münasebetleridir. Bir kuv
vet diğer kuvvet üzerine çıkmaya kalkarsa bu 
porlömanterizm yürümez. Kuvvetin içindeki, 
kuvveti temsil eden organların hizmeti bizim eli
mizdedir. insan unsurunun elindedir. Parlâmen
toda veya dışarıda asgari müşterek, benim ka
naatime göre, Anayasa müesseselerini eşit dere
cede mânalandırmak ve hürmet etmek ve birbi
rimizin bilhassa iyi niyetine hürmetkar olmak
tır. İnsan münasebetlerinde başka asgari müş
terek yoktur. Her tasarrufta ben sizi suçlar-
sam, ben size itimat etmezsem, siz bana itimat 
etmezsiniz, hiçbir şey halledemeyiz. Ben Toyn-
bee'yi tanımam, ama iki lâfı aklımda kalmıştır: 
«Şarklı şüphecidir, her evde bir Nasrettin Hoca 
yatar ve Şarklı felâketten ders alır.» diyor. 
Şarklı olarak birbirimizden şüphe ederek bu yo
la gitmenin ıstırabı içinde mi kalacağız? Her 
tasarruftan bir mâna çıkarmamalıyız. Objektif 
tahlilleri yapmaya mecburuz, ilim birdir., ilmin 
metodu birdir. Hukuk da bir ilimdir. Matema
tiksel bir edâ ile hukukta katiyet vardır. Hu
kukta şarlatanlık, demagoji yoktur. Hukuk sis
teminde, Atatürk'ün getirdiği Medeni Kanun öz 
kanunumuzdur. Hattâ malûmuâliniz, bütün 
boşluklar Medeni Kanunun hükümleri ile doldu
rulmaktadır. O halde bu sistemin izahını ben 
başka, siz başka şekilde yaparsanız doğruya ve 
memlekete hizmet yollarına koyulanlayız. 

Her hangi bir medeniyet tarzını seçme duru
munda olan 1920 Türkiye'si bütünü ile bir Av
rupalılaşmayı seçmeseydi iflah eder miydi? O 
halde bütünü ile müesseseler birbirine saygılı 
olsun, bütünü ile müesseseler birbirlerinin haki
ki değerlerini versinler; bu memlekette hiçbir 
huzursuzluk olmaz. Yoksa her gün Parlâmento
da, «Senin yaptığın tasarruf Anayasa dışında
dır, senin yaptığın tasarruf şu hukuk kaidesi
ne aykırıdır.» denirse olmaz. Olanlar varsa hep 
beraber oturup neticesine varalım. Fakat görü
yorsunuz ki, doğru ile yanlış arasında, iyi ile 
kötü arasında, güzel ile çirkin arasında Türki
ye'de bir fark kalmadı. Evvelâ hukuk düzeni
mizin anlayışında ittifak, karşılıklı iyi niyet sahi
bi olduğumuzda anlaşma ve hiç kimsenin diğe
rinden daha çok vatanperver, daha çok bu meni-
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lekete hizmet etmek durumunda olmadığı inan
cı olduğu takdirde bütün bu meseleleri bu Par
lâmentoda hallederiz. 

Anayasa - Anayasacılık teorilerini yazanlar 
tarafından hukuk sisteminden ayrılmıştır. Ana
yasaya en çok hürmetkar olan kadar en az ben 
de hürmetkarım, grupum da hürmetkardır. 
Anayasaya hürmet etmediğimizin misalini şu 
veya bu tasarrufla her gün bu kürsüden söyli-
yen arkadaşlardan istirham ediyorum; her gün 
Anayasacılık oyunu oynamıyalım. O zaman Ana
yasa hukuk sisteminden ayrılır. Hukuk sistemi 
ile Anayasa arasında bir irtibat kurmaya mec
buruz. Mevcut hukuk sistemimizde Osmanlılar
dan gelen hukuk sistemi var, Atatürk'ün getir
diği devrimlerin hukuk kaideleri, hukuk siste
mi, hukuk müesseseleri var. Bunları Anayasa 
ile meczetmeye mecburuz. Meczetmezsek, Dev
let olarak ve Devletin organları olarak birbiri
mizle anlaşmazsak, o zaman aşırı uçlar, yeraltı 
faaliyeti, kötü niyetler, dış ve iç düşmanlar bi
zi yer. 

Bu bakımdan ben bu tasarrufta hukuka ay
kırılık görmediğim inancı içinde gensorunun, 
Parlâmentonun çalışmasına mâni olmaması ba
kımından, açılmasına lüzum olmadığı kararının 
verilmesini reylerinizle izhar etmenizi saygı ile 
arz ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Bakamlar Kurulu adına Devlet 
Bakanı Sayın Hasan Dinçer. Buyurunuz Sayım 
Dinçer. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (Af-
ycra, Karahiisar) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, 

Sayın Haımdi Hamamcıoğlu arkadaşım tara
fından verilmiş olan gensoru önergesine cevap
larımı, konuşulanların üzerinde anaihatlariyle 
tevakkuf etmek suretiyle, arz etmeye çalışaca
ğım. 

Evvelâ yapılmış olan tasarrufun gerçek bir 
hulâsasını yapmakta fayda var. 

Yüksek Denetleme Kurulu, 1965 te Halk 
Partisi iktidardan ayrıldığı sırada, yeni Hükü
met daha kurulurken acele yapılan tasarruf
larla kabartılmış ve Adalet Parltiai iktidara gel
dikten sonria da itiraf edeyim ki, bâzı ilâveler 
yapılmak suretiyle bu aded 16 ya yükseltilmiş
tir. 9 dan 16 ya yükseltmişinin gerçek nedenleri 

budur. Sonra, bu müessesenin çalışmasında da
ha ralsyonel bir sisteme gidilmesi düşünülmüş, 
daire başkam tarafınjdan teklif getirilmiş ve 16 
üye ile meselelerin müzakere edilmesi, dikkat 
buyurum, kontrol değil, teftiş murakabe değil, 
müzakere edilmesidir. Murakabe edilmiş olan 
müesseselerin raporlarının müzakere edilmesi
nin verimli olmadığı, bâzı müşküller arz ettiği, 
bu adedin daha aşağı indirilmesinde fayda ol
duğu mülâhazası hâkim olmuştur ve bu mülâ
haza ile, «o halde bu adedi nasıl azaltırız?» me
selesi üzerine eğilinsmiş, adedi azaltmakta keyfî
lik lolduğu iddiası bulunmasın mülâlhazasiyle de 
bâzı objektif kıstaslar kuHanılımııştır. Böylece 
başka vazifelere atananlar içerisinde bugün Baş
kanlığa kadar getirdiğimiz, bu kurulun başkan
lığını tevdi ettiğimiz kimseler de bulunmakta
dır. Yani, iktidarca beğenilmiyen veya davra
nışları iktidarın aleyhimde olan kimselerin bu 
kuruldan uzaklaştırılması iddiası mücerret. 
Uzaklaştırılmış kimselerin içerisinden birisinin 
ahiren başkanlığa getirilmiş olması keyfiyeti bu 
İddiaları reddedecek kadar kuvvetlidir. Yani 
objektif bâzı kıstaslar üzerinde durulmuş, yaş 
bakımmidam,, müddeti hizmet bakımından ve 
böylece 1 üye kendi isteği ile emekliye sevk edil
miş, 1 üye ayrıca emekli edilmiş, diğerleri de 
muhtelif tktisadi Devlet Teşekküllerinin idare 
meclisleri üyeliklerine atanmıştır. Ahiren Danış-
taya müracaat edilmiş, bunlardan 5 i karar al
mış, 2 si müracaat etmemiş, karar alanlar bi
rinci posta bir kararname ile, müracaat etmi-
yenler de ikinci bir kararname ile vazifelerine 
iade edilmişlerdir. 

Şimdi, kısa izahı bundan ibaret olan bu hâ
diseye, muhalefet ve umumi efkârı yaratanıya 
matuf neşriyat yapan, bâzı gazeteler şöyle biır 
mahiyet veriyorlar : «Bunlar aıiçin oldu? Bun
lar, bu heyet Başbakanın kardeşlerinin arsa 
satışından ve banka kredisinden bahsettikleri 
için buradan, uzaklaştırıldılar...» E... Yakışıyor. 
Böyle bir uzaklaştırma var ve böyle bir de id
dia var. 

Bu heyetin fonksiyonu nedir ve rapcırllann-
da yazdığı nedir meselesini şöyle teltkJk edecek 
olursak bu iddianın gerçekle bağdaşır tarafı 
olup olmadığı kendiliğinden meydana çıkar. 
Bir kere bu heyet uzmanları ve üyeleri vasıta-
siyle muhtelif müesseseleri murakabe ederler ve 
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"bu murakabenin neticesinde raporlarını verir
ler. Bu raporlar sadece üyelerden müteşekkil 
Iheyette tetkik edilir ve bir karar haline getiri
lir. Bu karar kimin olur? 16 kişilik heyetin. 

Eğer bu 16 kişilik heyetim aldığı karamdan 
dolayı iktidar tehevvüre gelmiş de bunlara bir 
ceza vermek istiyor ise, manjtıkan gerekir ki, ev
velâ heyetin başkanı oradan uaaklaş tırılsın, 
çünkü karar almada birinci derecede âmil olan 
o heyetin başkam oradan uzaklaştırılsm, sonra 
(da bu heyetin hepsi değiştirilsin. Ama böyle ol
mamış, başkam oradadır ve heyetin içerisinde 
muayyem kıstaslara göre bâzı zevat bâzı vazife
lere nakledilmişlerdir. 

• S B P K "" • ' 
Şu izahatım, zannediyorum ki, bu tasarrufun 

Sayın Başbakanın kardeşleriyle ilgili tfapor ve
rilmesi ile irtibaitlandırılmıasma mamtik yönün
den, ve gerçek yönünden bir imkân vermemek
tedir. 

Kaldı ki, «bunlar her şeyi meydama çıkar
dılar» şeklinde takdim edilen raporların muh
tevası acalba nedir? Bunlara bir göz attığımız
da, ki bunlara göz atılmıştır, soruşturma vesi
lesiyle bunlar bu kürsüde ısöylemmiştir, ama ha
fızalarınızı tazelemek için ben bir kere daha 
arz ©deyim : Arsa satışı dolayısiyle verilmiş 
olan raporda isim zikredilmeksizin, Devlet De-
mir'yolları arsa satışlarında çeşitli usullerin tat
bik edilmesinin. doğru olmadığı ve ekspertiz 
usulüne iltifat edilmesi lâzımgeldiği tavsiye 
edilmiş. 

O halde isimdi bu tavsiyeden, rutubetten nem 
kapan, havada bulut var gibi bir mantığı içe
risinde, «işte bu, Başbakanım kardeşlerinin sui
istimalini ortaya çikaran bir kayıttır» şeklinde 
takdim ©diliyor. 

Ziraat Bankasına aidolan kısma gelince : 
Kredi limitlerinin tecavüzü tenkid edilmiş ve bu 
tecavüzün badema yapılmaması tavsiye edilmiş 
ve pek çok olan bu tecavüzler karşısında, adedi 
fazla olan bu misaller karşısında altı tane de 
misal vermiş. Bu altı misal arasımda Sayım Baş
bakanın kardeşinin s'aihJlbolduğu özel Yükseliş 
Kolejinin ismi de geçmökte, ama başka kimseler 
de var ve aynı rapor/da misalin mütaaddit ol
duğu da yazılı. 

Şimdi bu raporlar nasıl bir işleme tabi tu
tuluyor? Bu raporlar alâkalı bakanlığa gönderi
liyor, bu raporlar alâkalı müesseselere gcrade-

riliyor. Tıpkı müfettişlerin vesayası gibi onlar 
da bunlara karşı cevaplarını veriyor ve düzel
tilmesi lâzımgelenler düzeltiliyor, isabetli olmı-
yanilar yine aynı işlemie tabi tutuluyor. 

Şimdi, hal böyle olunca, Yüksek Murakabe 
Heyetindeki tasarrufları, bu tasarruflandaki isa
betsizlik (iddiaları bir kenara, çüınkü artık mah
keme kararıma (bağlandığı için onu m'ünıa'kaşa 
öiaiîielın burada - yargı kararları kabili müna
kaşa değildir - ama bu tasarrufun Sayın Başba
kanın kardeşleriyle ilgili bir raporun verilmiş 
olması gibi bir ,sebebe bağlanmış olması, şu ver
diğim izahat ve rapor mulhteviyaltı karşKsında, 
zannediyorum ki bir zorlamadır. 

Burada arkadaşlarım, adedin azaltılmasını 
tenkid ettiler. Vaktiyle 16 müesseseye bakarken 
aded şöyleydi, 40 a çıktığı zamıan böyleydi, şim
di 120 nin üstündedir, adedin daha çoğaltılması 
lâzımgalinken indiriliyor gibi bir iadedi mantık 
yürüttüler. Ama bir şeyi söylemediler veya 
unuttular. O da şu : Yüksek Mutfakabe Teşkilâtı 
yalnız üyelerden ibaret değildir. Yüksek Mu
rakabe Teşkilâtının kadrosunu arz edeyim. 16 
üye, 1 başkan, 93 uzman, 7 uzman yardımcısı 
ve lüzumu kadar memur ve müstahdem. 

Aslında müesseseleri murakabe ©den, raporu 
tanzim eden uzmanlardır. Üyeler, bu raporlar 
üzerinde otururlar, karar verirler. Üyelerin va
zifesi, murakabeden daha çok budur. Binaena
leyh meseleyi yalnız üyelerle yürütülür bir me
sele olarak takdim edip o mantık silsilesi içeri
sinde, işte müessesenin adedi çoğalmışken üye
yi emdiriyorsunuz gibi bir mantıkta isabet yok
tur ve zarf ile malûldür bu mantık. Çünkü, uz
manların mevcudiyetâ, uzman adedinin çoğalışı 
ve uzman faaliyeti bu hesaba katılmamıştır, bu
rada dile getirilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; meseleyi faz
la uzatmaya niyetli değilim. Yalnız her vesile 
itle Adalet Partisi İktidarına yargı kararlarına 
karşı saygısız davranış içinde bulunmak töhme
ti yapılmaktadır. 

Burada açıkça ifade etmek isterim ki, Ada
let Partisi İktidarı yangı kararlarına karşı say
gılıdır ve saygılı olmakta devam ödeoektir, şia
rı budur ve bunu bir hukuk devletinin tabiî ve 
zaruri bir icabı olarak kabul eder. Ama bâzı 
hâdiseleri bir nevi tamim hastalığı içerisinde 
mütalâa etmek suretiyle, habbeyi kubbe yap-
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mak suretiyle meseleyi iktidarın Anayasa dışı
na çıkışı, mahkeme kararlarına karşı saygısız 
davranışı şeklinde takdim etmekte zannediıyo-
rum ki, ifade bakımından gerçek yoktur. 

Gayet net ve objektif olarak arz edeceğim. 
Şimdiye kadar muhtelif daire ve müesseseler ta
sarrufları bakımından Danıştaydan verilmiş 
olan kararların büyük bir kısmı, büyük bir ek
seriyeti uygulanmıştır. Uygulanmıyanların, uy-
gulanamıyanların nedenler^ üzerinde şöylece 
maruzatta bulunmak isterim : 

Uygulanamıyanlar derken eski hali tama
men iade imkânı bulunmıyan ve fakat muadil 
ve her türlü hukuku ve müktesep hakları iade 
eden yeni bir tasarrufa tabi olanları kasdediyo-
rum, onları da bir uygulama olarak kabul ede
cek olursanız, bize söylenecek söz hemen he
men bulunmaz. 

Şimdi, Anayasamızın 114 ncü maddesiı, Ana
yasamızın 132 nci maddesi, bunlar hakikaten 
yürütmeye, icraya tatbik zorunluğu tevdi eden 
maddeleridir. Güzel, ama icranın, mahkeme karar
larını yerine getirmek mecburiyeti yanında ka
mu düzenini, kamu intizamını ve memleket asa
yişini muhafaza gi)bi yine Anayasadan neşet 
eden bir mecburiyeti de vardır, işte bu mecbu
riyettir ki, yargı kararlarının aynen tatbiki 
mümkün olmadığı ahvalde, kararı alanın hakkı
nı tesl:'m eder, bir hukukî netice doğuracak şe
kilde muadilini tatbik ve her türlü hukukunu 
teslim etmek suretiyle bir tatbikata gitmektedir. 
Aynen verilmediği zaman kıyamet kopmakta, 
bütün hukuku muadil olarak tanıdığı ve muadil 
b:ır vazifeye atandığı zaman da iktidar hukuka 
aykırı davranışla itham edilmektedir. 

Şimdi, zihniyetimizi, A. P. iktidarının zihni
yetini yalnız bu sözle değjl, fiilî tamimlerimizle 
de ifade etmek isterim. Burada bir arkadaşım, 
bu tamimi okudu. Sayın Başbakan, 8 .11.1968 
de 87-27/8270 sayılı tamimi ile yarigı kararla
rının yerine getirilmesini emretmiştir ve bunun 
yerine getirilmiyenlerinin nedenlerini takdirde 
müesseselerin yetküli olmaJdığını, bunun siyasi 
sorumluluğunun Başbakana aidolduğunu, Ba
kanlar Kuruluna aidolduğunu, binaenaleyh tat
bik edilmiyenlerin de mutlaka bildirilmesi lâ-
zımıgeldiğini teşkilâta tamim etmiştir. 

Şimdi, meselenin biraz hukukî durumunu 
siyaset yapma arzularımızdan teoerrüdetmek 

suretiyle bir hukuk mihrakına oturtmamızda 
fayda vardır. 

Demin arkadaşım okudu; bakın Anayasa 
Mahkemesi bir başka sebeple de olsa verdiği bir 
kararda - ki tabiî kararın muhtevası, umumun, 
biı: prensibin ifadesidir - diyor ki: «İptal ka
rarlan kendiliğinden eski hali geri getirecek 
hukukî bir sonuç doğurmaz.» ille de eski diye
mez, diyor. «Yargı mercii idareyi belli bi»r hal 
ve şekil uygulamaya zorlıyamaz.» Çünkü ida
renin de kendine göre mesuliyeti var. O mesu
liyet nedir? Amme intizamını korumak ve dü
zeni muhafaza mesuliyeti. 

«İdare, kamu hizmetinin gereklerini goz-
önüne alarak iptal kararının ışığı altında hak
kaniyet esaslarına göre yeni bir karar vermek 
zorundadır.» O halde idareye düşen nedir? Yar
gı kararını yerine getirmeye mecbur, nasıl ye-
nne getirecek? Hakkaniyet esaslarına göre yeni 
bir karar vererek yerine getirecek. Bu karar, 
eskiyi tamamen iade olabileceği gibi, hukuku 
muhtemel olmamak şartiyle bir yeni tasarrufu 
da mümkün kılar. İşte yapılan şey bu. Bu nok
tada anlaşabildiğimiz takdirde meseleler mih
rakına oturur muhterem arkadaşlarım. 

Ayrıca idarenin 114 ncü maddeye göre bir 
ma/lî sorumluluğu var. Bu da idare etme im
kanının mahfuz tutulması için konmuş bir em
niyet subaJbıdır. 

Şimdi, kötü emsal elbette bir mâna ifade 
etmez, ama gelmiş geçmiş iktidarların ve ba
ğımsız müesseselerin meseleyi şu arz ettiğim 
şekilde anladığını ve bâzı ahvalde Danıştay 
kararını aynen uygulama imkânına sahibolma-
idığını, bunu, hakları mahfuz tutulmak sure
tiyle bir başka kalıpta uygulama suretiyle Ana
yasanın hükmünün yerine getirilmesi cihetine 
gittiğimi gösterecek misaller vereceğim. Yani 
bununla bir sebebi mazeret arz etmeye çalış
mıyorum, ama gerçekçi olmak için bunları da 
ıhatırlatmakda fayda var. 

Şimdi, ikinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da bir Naci Gürol meselesi oldu. Sanayi Ba
kanlığı Teftiş Heyeti Başkanı vazifesinden 
uzaklaştırıldı. Danışitay nihai kararını yerdi, 
«tatbik edilmedi, tazminat ödendi, yani Anaya
sanın 114 ncü maddesinin son fıkrasındaki malî 
sorumluluğa bağlandı mesele. 

Bu bir Hükümet tasarrufu. Misalleri çoktur, 
ama ben hatırlayabildiklerimi not ettim. 
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Şimdi, bağımsız müesseselerin bu Danış
tay kanarları karşısındaki mecburiyetlerini arz 
edeyim. Size, Yangitay'dan bir misal arz ede
yim, o da bir yangı müessesesi, Danıştay da bir 
yargı müessesesi, Yargıtay üçüncü Ceza Baş
kâtibi reteen emekliye sevkedilm)iş;tdr, 1963 te. 
Danışltaya başvurmuştur. Danıştay, 63 - 2073 
(karar ve 64 - 299 sayılı ve 28 . 1 . 1964 tarihli 
karariyle bu re's'en emekliye sevkı iptal etmiş
tir. Güzel ani? 

Şimdi, bir yangı müessesesinin yapacağı şey 
arkadaşlarıımızm mutlaka yerine getirilmesi ve 
eski halin mıotamio tekrarı lâzımdır, şeklindeki 
görüşleri bakımımdan mesele ne olmuş? Çünkü 
eski hale avdet etmek, çok zaman hukukî ve 
fiilî imkânsızlık- mevcudolduğu için mümkün 
olmuyor. 

Yargıtay ne yapmıştır? Çünkü, bu tasarruf
ları Yargıtay yapar, düzeltmesini de Yargıtay 
yapar; Daire Başkanı inha eder, Başreis onay
lar ve tekemmül eder. 

infaz edilememiş, fiilî sebeple, kadrolar do
lu olduğu için. Tazminat dâvası açmış ve 1964 
ten 1966 ya kadarki süre içinde maaşı, tazmi
natı ve diğer hakları kendisine tazminat olarak 
Danıştay kararı ile ödenmiştir ve üç sene sonra, 
tekaütlüğüne iki ay kala, memuriyetten tekaüt 
olsun ve geçen müddetlerinden de faydalansın 
diye memuriyete alınmış, sonra tekaüte sevk 
edilmiştir. 

Demek ki, yargıda da bu mecburiyetler doğu
yor. Yani, iktidarı daima töhmet altında bu
lundurmak kolay şey, ama idareyi deruhte eden
lerin durumunu da ve fiilî, hukukî engelleri de 
hesaba katmak mecburiyeti vardır. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulundan bir 
misâl vereyim: Bir hâkim re'sen emekliye sevk 
edilmiş, - isim vermiyorum - 10 ncu Daireye 
dâva açmış. 10 ncu Daire, 20 . 2 . 1969 tarih ve 
965-200 sayılı karariyle bu emekliliği iptal et
miştir. Yeniden hâkimliğe iadesi lâzım değil mi? 
Edilmemiş. Neticede tekrar Danıştaya müracaat 
ediyor ve iki defa tazminat kararı alıyor; 12 000 
maddi, 5 000 mânevi olmak üzere. Mesele 
malî sorumluluk müessesesini işletmek suretiyle 
karara bağlanmış durumdadır. 

Yine Yüksek Hâkimler Kurulundan bir mi
sâl vereyim: Bir hâkim bir yerden bir yere nak
lediliyor; bu nakli beğenmiyor; Danıştaya mü

racaat ediyor, Danıştay nakli iptal ediyor. İp
tal kararının tarihi şöyle: 18 . 11 . 1965 gün ve 
G5/338 esas, 65/359 karar. İptal kararı uygu
lanmıyor. Tazminat dâvası açıyor ve tazminata 
hüküm alıyor. Hüküm aldığı tarih 7 . 10 . 1966 
gün- ve esas 965/197, karar 966/956. iki defa 
tazminat dâvası açıyor; birisi 3 000, diğeri 
5 000 lira olarak bu tazminat taleplerini de ka
zanıyor. 

Şimdi, arkadaşlar, yani Yargıtayda vaı, Yük
sek Hâkimler Kurulunda var, bizde de olsun 
için söylemiyorum, ama kararların aynen ye
rine getirilmesi, eski halin aynen iadesi çok 
ahvalde gayrimümkün olduğu için, bunların 
bütün haklan mahfuz tutulmak suretiyle muadil 

. bir tatbikata gidilmesi de yine kararın uygulan
masıdır ve Adalet Partisi iktidarı süresince me
stle böyle düşünülmüş ve tatbikata böyle devam 
edilmiştir. 

Vaktinizi fazla almamak için sözlerimi bura
da kesiyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Afyon Ka-
rahisar Milletvekili Sayın Hamdi Hamamcıoğ-
lu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu iddi-
asiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin 
görüşmeler burada sona ermiş bulunmaktadır. 

Şimdi, önergenin gündeme alınıp alınmaması
nı oylarınıza sunacağım. Afyon Karahisar Mil
letvekili Sayın Hamdi Hamacıoğlu'nun, Yüksek 
Denetleme Kurulunda yapılmış olan değişiklik
lerin hukuka aykırı olduğu iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınmasını kabul edenler. Kabul etmiyenler.... 
önergenin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

4. —• Gruplar Başkanveldilerinin, yılbaşı do
lay isiyle Millet Meclisi çalışmalarına 30 . 12 . 1970 
Çarşamba gününden 4 Ocak 1971 Pazartesi günü 
saat 15,00 e kadar ara verilmesine dair önergesi. 
(4/104) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir önerge 
var, okutuyorum. 
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Milelt Meclisi Başkanlığına 
Yılbaşı dolayısiyle Millet Meclisi çalışma

larına, 30 Aralık 1970 Çarşamba gününden baş
lamak üzere, 4 Ocak 1971 Pazartesi saat 15,00 e 
kadar araverilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Bşk. V. O. H. P. Grup Bşk. V. 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 

G. P. Grup Bşk. V. 
Vefa Tanır 

BURHANETTtN ASUTAY (izmir) — Okun
muş bulunan önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Uç Grup Başkanvekilinin imzasını taşıyan 

önergeyi okuttum. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

zaten tatildir, sanırım anlaşılamadı. Onun için 
bir daha okumanızı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bir daha okuyorum efendim. 
(Grup Başkanvekillerinin önergesi tekrar 

okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Burhanettin Asutay, buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — De
ğerli arkadaşlar; dört günlük tatili çok gör
memek lâzımgelir gibi bir görüş var. O kadar 
ehemmiyetli kanunlarımız var ki; bu görüşmele
ri yapmak, bu kanunlara girmek imkânını eli
mizden alıyor. (A. P. sıralarından, «Gensorular 
ne oluyor» sesleri) 

Arkadaşların tarizde bulunmaları benim 
zevkimi artırır, bilhassa tarizlere devamı rica 
ederim. 

Gensoru önergeleri bir gün dahi görüşülse, 
kanunların müzakeresi de bir gün evvel gele
cek. 931 sayılı Kanun bekliyor. Çıraklık Ka
nunu bekliyor, sırada sair kanunlarımız var. 
Milyonlarca işçi bu kanunlar ne zaman görüşü
lecek diye Meclise bakıyorlar. Bizim bir gün 
de olsa fazladan tatile girmememiz lâzım. Çar
şamba günü çalışmalıyız. Perşembe gününden 
itibaren tatile girmeliyiz. Hiç olmazsa bir gün 
gensoru önergelerinin görüşülmesi için vakit 
ayıralım, ama kanunları bir gün evvel müzakere 
edelim. 

Bir gün eksik tatil yapmamız hususunda oy 
vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın iarîkadaşlarım, tatili ön
gören önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakit 18,30 a gelmektedir. 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Daha 40 

dakikamız var devam edelim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, devam 

edersek bir başka konuya geçmiş olacağız.. 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, saat 18,25 tir. Daha önümüzde 35 da
kika var. Hem, arkadaşlarımız arzu ediyorlar, 
Meclisin çalışmasını istiyorlar. Zatıâliniz de 
yardımcı olunuz lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, önerlgeyi okutaca
ğız, ancak önerge sahibini konusturaMeceğiz. 
Takdir buyurursunuz ki; 35 dakika çok bir za
man değil. (A. P. sıralarından, «devam edelim» 
sesleri) 

'Gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nvn, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiy-
le Başbakan hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/12) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Celâl Kargıh'-
nın; kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Başbakan hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesinin gündeme alınıp alınmaması
na ilişkin müzakerelere geçeceğiz, önergeyi oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de yapılan çok büyük çaptaki kredi 
yolsuzluğu olaylarına Başbakan Süleyman De
mirdin adının karışmış olduğunu duymıyan 
kalmamıştır. 

Demire! kardeşlerin bankalardan altmış ol
dukları 20 milyon TL. civarındaki kredinin çe
kilişinde Başbakanın ilişkisinin bulunduğuna 
dair Türk kamu oyunda kesin ve reddedilmez 
bir kanaat mevcuttur. 

iddialara göre, bankalardan karşılıksız ola
rak 20 milyon TL. kredi çekerek Türkiye'yi 
terkeden Mıgırdıç Şellefyan'ın da Demirel ile 
çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Mıgırdıç 
Selllefyan'ın bankalardan çektiği bu kredilerde 
Demirel ile arkadaşlığının rolü olduğu ileri sü
rülmektedir. 
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Türkiye'de kurulmuş birçok ticari şirketler
de Demirel kardeşlerin hissedar olmaları ve De-
mirel kardeşlerin hissedar bulundukları bu ti
cari şirketlerin de diğer şirketlere nazaran kisa 
zamanda astronomik inkişaf ve gelişmeler kay
detmesi dikkati çekecek bir husustur. 

Domirel kardeşlere ait bâzı arsaların satma-
lmışmda da, usulsüzlük, yolsuzluk ve adaletsiz
liklerin mevcudolduğu ortaya atılan iddialarla 
ispatlanmış durumdadır. 

Bütün dünya, Türk Başlbakanı Süleyman 
Demirel hakkında ortaya atılan bu yolsuzluk 
olaylarını bilmektedir. Bu durum ise, Türk Dev
letinin en yüksek siyasal makamlarından biri 
olan Başbakanlık makamını telâfisi mümkün 
olmıyacak şekilde zedelemektedir. 

Başbakan Demirel, bugüne kadar türlü de
lilleriyle hakkında ortaya atılmış olan, bu bü
yük çaptaki kredi ve ticari yolsuzluk iddiaları
nın mevcudolmadığina dair inandırıcı bir be
yanat yapmamış ve hiçbir zaman bu yolda tat
minkâr bir cevapta ve davranışta bulunmamış
tır. Aksine Başbakanın bu konuda, bugüne ka
darki, yaptığı davranışlar hep bu meseleden 
kaçmak ve bu meseleyi örtbas etmek şeklinde 
tezahür etmiştir. Bu yolda, bu hâdiselerin bu
güne kadarki, gelişimi ise, Türk toplumunun her 
katında ve her ferdinde fakir fukaranın sırtın
da döndürülmüş olan; bu büyük çaptaki kredi 
ve yolsuzluk olaylarında Başbakan Demirel'in 
Ibiazat rolünün ve hakkının (bulunduğuna dair 
yerleşmiş olan inancı kesinleştirecek mahiyette
dir. 

Başbakanlık mevkiini kişisel çıkarlarına 
araç olarak kullanan bir Başlbakanm halen bu 
görevde kalmasındaki nedeni, asil Türk Milleti 
şaşkınlıkla karşılamaktadır. 

'Bugün, Başbakanın kardeşlerinden, Başba
kanın yakın arkadaşı Mıigırdıç Sellefyan'dan, 
veya Demirel kardeşlerin ortak oldukları şirket 
ortaklarımdan nice nice, zeki, akıllı, atılgan, ka
biliyetli, çalışkan ve üstün vasıflı insanlar bir ek
mek parası için kapı, kapı dolaşırlarken Demi
rel kardeşlerin ve Süleyman Demirel yakınları
nın milletin sırtından milyonlar denizinde yüz-
dürülmesi elbette hak ve adalet duyguları ile 
bağdaşmamaktadır. 

Yukardan beri ortaya koymuş olduğumuz 
nedenler, Başjbakan Süleyman Demirerin Tür

kiye'de yapılan çok büyük çaptaki ve milyon
lar seviyesindeki ticari ve kredi yolsuzlukların
da rolünün bulunduğuna dair ortaya atılmış 
olan kesin iddialara dayanmaktadır. 

Bütün bunlara dayanarak Başlbakan Süley
man Demirel hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince bir gensoru açılmasını teklif ede
rim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsız İçel Milletvekili 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Anayasa
lınızın 89 ncu maddesi uyaranca önergenin gün-
demıe alınıp alınmamasınla ilişkin görüşmelere 
geçiyoruz. 

tik söz önerge sahibi Sayın Celâl Kargılı
nındır. Buyurunuz efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayım Başkan, şu 
anda saat 19 a yanım saat var. Benim konuş
mam 4 saat sürecek. 

MUSA DOĞAN (Kars) — On saat sürsün 
isterse, gelsin konuşsun. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayım Başkan, 
konuşmam 3 - 4 saat süreMir. Eğer arkadaş
lar muhakkak benim görüşümü istiyorlarsa, 
şu elimdeki önerge görüşmelerin devamı konu
sunun karara (bağlanmasına mütedairdir. Etv-
velâ (bu önergeyi muameleye koyarak görüşme^ 
lerin devamı hakkında bir karar alalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın 
önerge sahibi konuşmasının çok uzun olacağı
nı ifade etmektedir, bunu Yüce Heyetinize du
yurmaya mecburum. (A. P. sıralarından «Ol
sun olsun, gelsin konuşsun» sesleri) 

Buyurunuz Sayın Karigılı. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında, gö

revini kötüye kullanarak kardeşlerine çıkar 
sağladığı gerekçesiyle verilen Meclis soruşlfcur-
ması açıılmasiyle ilgili 13 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun görüşülmesini 
Jbaşmdan sonuna kadar büyük bir dikkatle iz
ledim. Çünkü, benim de Başbakanın kardeşle
rine ve Şeleıyan gilbi yakınlarına çıkar sağla
dığı gerekçesiyle Meclis Başkanlığına verilmiş 
/bir (gensoru önergem bulunuyordu. Şayet izle
diğim hu görüşmeler sırasında Başbakan Sü
leyman Demirel, o güne kadar gerek Meclis 
kürsüsünden, gerek Obasından; görevini kötü-
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ye ümlüamarak kardeşlerine ve yakınlarıma çı
kar sağladığı gerekçesiyle ortaya atılan iddia
lara 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporunun görüşülmesi sırasında tatmin 
edici cevaplar vermiş olsa ve bu iddiaların (ger
çekle hiçbir ilgileri bulunmadığını, bu yolsuz
luklarda kendisinin hiçbir katkısı olmadığını 
inandırıcı delil ve doğru bir mantıkla ortaya 
koyabilmiş olsaydı, elbette benim de vicdanım
da Benirel'in bu işlerle ilgisi bulunmadığına 
dair bir kanaat yer edecek ve hiç tereddüıdet-
meden Meclis Başkanlığına vermıiş olduğum bu 
gensoru önergesini geri alacaktım, fakat şunu 
tam bir vicdan rahatlığı içerisinde belirtmek 
isterim ki; Deımirel'in bu görüşmeler sırasında 
yaptığı konuşmalar sonucunda bendim vicda
nımda, Demirel'in bu yolsuzluk iddialariyle il
gisi olmadığına dair bir kanaat asla uyanma-
mıştır. Bu nedenle gensoru önergemin görü
şülmesini, bu konunun aydınlığa kavuşması ba
kımından, bütün Türk kamuoyunun bu mese
leyi doğru olarak değerlendirmesi ve kamu 
vicdanında uyanan şüphelerin açıklığa kavuş
ması yönünden arzu ettiğimi belirtmekle sözle
rimi başlamak isterim. 

Şimdi, gerçekleri ve olayları tek tek huzu
runuza getiriyorum. 

Bilindiği gibi, Mart aylarında, Başbakanın; 
©ski en yakın arkadaşlarından eski Gümrük 
ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin; Başbakan 
Demdrel'e aşağıdaki telgrafı çekmiş ve bâzı 
sorularına cevaplar istemiştir. Sayın ibrahim 
Tekin Un telgrafı aynen şöyledir : 

«(Kardeşlerimin ne yaptığını bilmem) demiş
siniz. 1 Kasım 1967 tarihinde ben daha Güm
rük ve Tekel Bakanı iken sizinle Çiftlik Lo
kantasında başbaşa yemek yiyorduk. Size kar
deşleriniz hakkında birçok dedikodu olduğunu, 
bunlara mâni olmanız gerektiğini, aksi tak
dirde partinin ve sizin başınıza iş açacaklarını 
söylemiştim. Bana; (Kardeşlerim ticaret yap
masınlar mı?) diye cevap vermeniz üzerine, 
(Ticaret yapsınlar, ama Devletle ticaret yapa
mazlar ve dikkatli olmaya mecburdurlar) de
miştim. Bunun üzerine siz de bana (Kardeşle
rim Devletle ticaret yapmıyor ve Devletle hiç
bir alış verişleri yoktur) demiştiniz. 

«Şimdi, Türk Milleti huzurunda, kardeşle
rimizin ne yaptığını bilmediğinizi nasıl söyliye-

bilmektesiniz? Ayrıca, Meclis ve Senato mü
zakerelerinde, Başbakan Yardımcısı olurken, 
taahhüdünüzde bulunan 50 milyon liralık işini
zi başkalarına devrettiğinizi söylemiştiniz. Bu 
50 milyon liralık işin hangi müesseselere aidlol-
duğunu ve herbirinin kaçar liralık bulunduğu
nu ve bunları kimlere devrettiğinizi açıklıya-
bilir misiniz?» 

Bu, Sayın ibrahim Tekin'in, Sayın Başba
kana yolladığı telgrafın metni. 

Şayet Demire!, eski Gümrük ve Tekel )Ba-
kanı, aynı zamanda eski arkadaşı Sayın ib
rahim Tekin'in sorularına bugüne kadar ve 13 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
porunun görüşülmesi sırasında yaptığı konuş
mada doğru cevaplar vermiş bulunsaydı ve 
iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını 
açıklıkla ispat etmiş olsaydı, ben bu gensoru 
önergemin görüşülmesini elbette gereksiz bu
lurdum. 

Süleyman Demirel 20 . 1 . 1962 de, hakiki şa
hıs firması olarak mütaahhitlik, müşavirlik, 
mühendislik, mümessillik, ithalât, ihracat ol
mak üzere 50 000 lira sermayeli Demirel Fir
masını kurmuştur. Bu firma, 10674 sayılı Tica
ret Sicili Gazetesinin o nüshasında yayınlan
mıştır ve Süleyman Demirel 50 000 lira serma
yeli bu şirketi ile tam 60 milyon lira civarın
da taahhüt işleri almayı başarabilmiştir. Sü
leyman Demirel 19 . 2 . 1965 te terki ticaret 
eylemiştir. 

Adalet Partisi Genel Başkanı olan Demirel'
in iddiasına göre, üzerinde bulunan taahhüt iş
lerini Klima, Tim ve Anter şirketlerine, her 
hangi bir kâr almadan, kâr ve zarar hanele-
riyle devretmiştir, fakat bu şirketlerin kimlere 
aidolduğunu açıklamaktan da kaçınmıştır. Oy
sa, Ticaret Sicili Gazetesine bakılınca, 16.3.1965 
te kurulan Anter Limited İnşaat Ticaret ve Sa
nayi Şirketi hakkında aynen şunlar yazılıdır: 

«Ortaklar: Terakki Kollektif Şirketi İspar
ta, 600 000 lira; Şevket Demirel, miktar 200 000 
lira; Ali Demirel, miktar 200 000 lira.» 

Demek ki, Terakki Kollektif, Demirel kar
deşlerle, hanımının kardeşlerinin ortak bir aile 
şirketi olduğuna göre, bir milyon lira sermaye
li Anter, tamamen Demirellere ait. 

Demirel, taahhütlerinin bir kısmını Anter'e 
kârsız devretmiştir. Hem de Devletten aldığı 
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taahhütleri Anter'e aktarmıştır. Demek ki, De-
mirel Hükümette bulunurken, Demirel ailesi
nin şirketi, Devlete taahhüt işleri yapmıştır. 

Bir gazeteye servet beyanında bulunun De
mirel kardeşlerden Şevket ve Hacı Ali Demirel, 
Anter'e ortak olduklarını saklamışlardır. Bu 
mal beyanı sırasında Şevket Demirel, ortağı 

'bulunduğu 6 şirketten biri olan ve 10 000 lira
lık hissesi bulunan Pe-Re-Ja'yı açıklamış, fa
kat nedense bir milyon sermayeli ve tamamen 
aileye ait Anter'e ortak olduğunu kamu oyun
dan gizlemiştir. 

Bu şirketin faaliyet alanı, Sicilli Ticaret 
Gazetesine göre çok geniştir. Bu şirketin faali
yet alanını, İSicilli Ticaret Gazetesinden aynen 
okuyorum! : 

«Her türlü inşaat malzemesi, imalât ve ti
caret, her nevi imalâthane, tamirhane kurup 
işletmek, her nevi inşaat, ziraat, ormancılık, 
fabrika, halıcılık, gül yağcılık ile ilgili maki-
na aksamımın ham, yarı mamul ve mamul emti
anın ithalât ve ihracatı, bunların mümessilliği 
ve komisyonculuğu ile iştigal, mühendislik ya
pıları taahhüt ve inşa etmek. Her nevi gayri
menkul sahibi olmak, arazi alım ve satımı, bi-< 
na yapımı ve bina alımı, maden keşfetmek ve 
işletmek, nakliyecilik, Anter'in iştigal sahası
na giren işlerdir.» 

Şayet Demirel, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinde yaptığı açıklamalarda, taah
hüdünde bulunan 50 milyonluk işleri, kârsız 
başkalarına devrettiğine dair kendi sözlerinin 
aksine, bu konuda ortaya konulan iddialara 
doğru cevap verebilmiş olsa ve bu iddiaların 
gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını, 13 numara
lı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada ispat 
edebilmiş bulunsaydı, ben, gensoru önergemin 
görüşülmesini elbette gereksiz bulurdum. 

Doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı ve 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından bizzat 
yönetilen Devlet Plânlama Teşkilâtının kayıt
larına ve basına intikal eden haberlere göre, 
Başbakanın küçük kardeşi Ali Demirel'in, 
özel Yükseliş Kolejine kanunsuz ve usulsüz 
olarak, her türlü vergiden 600 000 liralık yatı
rım indirimi sağlanmıştır. 

Şayet Demirel, bugüne kadar ve 13 numara
lı Hazırlık Komisyonu raporunun bu Yüce Mec

liste görüşülmesi esnasında yaptığı konuşmada, 
bu konuda ortaya atılan iddiaların gerçekle hiç
bir ilişkisi olmadığını doğru olarak ortaya ko-
yabilseydi, ben, bu gensoru önergemin görüşül
mesini elbette gereksiz bulurdum. (A. P. sıra
larından «Zaten gereksiz» sesleri) 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Verdiğin genso-
ru ne kadar oluyor? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Türk Mil
letinin ne kadar çok derdi varsa, o kadar çok 
meseleyi buraya vicdanen getirmeye kendimi 
görevli addediyorum, o prosedür içerisinde ça
lışıyorum, en aşağı 50 tane de Başkanlığa ka
nun teklifi vermişim... 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin 
efenid'<m. Karşılıklı konuşmıyalım. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben, bu
raya sırada oturup, seçmene selâm göndermek 
için gelmedim beyefendi senin gibi. Ben, bura
da kendime... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, karşılıklı konuş
mayınız; konuşmanıza devam buyurun. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın İbrahim 
Tekin'e, «Sayın İbrahim Tekin» diye hitabedi-
yorsun, Sayın Demire!'e lütfen ismi ile hitabet
ine, biraz konuşma adabına riayet et. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ankara 
Gar sahası dâhilinde Devlet Demir Yollarına 
ait bir arsa, Demir ellerin kardeşlerine ihale 
edilmeden taksitle 702 000 liraya satılmıştır. 
Aynı arsanın metrekaresi, Demirel kardeşler ta
rafından 350 liraya satmalınırken, Ziraat Ban
kasına aynı arsanın metrekaresi 1 000 liradan 
ipotek edilmiş ve bu suretle Demirel kardeşler, 
bankadan kendilerine 2 milyon liralık bir temi
nat artışı sağlamışlardır. 

Şayet Demirel,.bugüne kadar ve 13 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
Yüce Mecliste görüşülmesi esnasında yaptığı 
konuşmada, bu arsaların satmalınışmda bar yol
suzluk ve nüfuz suiistimali yapılmadığını inan
dırıcı delillerle ortaya koyabilmiş olsaydı, ben, 
bu gensoru önergemin görüşülmesini elbette 
gereksiz bulurdum. 

(A. P. sıralarından, «Bdız gereksiz buluyoruz.» 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, ben prensiplere o de
rece sadıkım ki, sizlerin, bu gensorunun bu sa* 
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atte görüşülmesinde türlü yararlar umduğunuz 
benim vicdanımda yer etmiş olmasına rağmen, 
alman her kararın prensipler yönünden itiraz
sız; tatbikcisi olduğumu göstermek için, şurada 
Türk kamu oyamın villam dâhil... 

BAHÂTT İN UZUNOĞLU (Samsun) — Mec-
,lis bir sene sana çalışacak zaten. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — ... Türk ka
mu oyunun kulaklarını çınlatılacaktır ki, Mec
lisin en az insanının bir arada bulunduğu bir 
arda, böylesine önemli bir konuyu bu saatte ve 
bu konunun muhatabı olan Başbakanın burada 
olmadığı bir saatte konuşturmayı fırsat bilme
niz, elbette ki, Türk kamu oyunun vicdanların
da doğru yenini bulacaktır. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Hükümet var burada. 
(A. P. sıralacından gürültüler) 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Eğer, ba
na sataşmakla beni yıldıracağınızı düşünüyor
sanız, çok yanlış bir yolu tercih etmiş olursu
nuz. Siz, bana sataşmaya devam ettikçe, ben 
sizleri Türk halkının... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Meydan okuma
yın, devam edin... 

"BAŞKAN — Sayın Kargılı, muhatabolma-
yın. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, cevap vermeye mecbur kalıyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın hati
bin sözünü lütfen kesmeyin. 

Buyurun Kargılı. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — İsparta Te

rakki Kollektif Şirkete ortaklarınca kurulmuş 
Orma Türk Anonim Şirketi, Demirel ka'deşlerin 
hissedar olduğu bir şirkettir. Bu şirket, Avrupa 
Yatırımlar Bankasının, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlin taahhüdü altında, Türkiye'ye aç
mış bulunduğu 2 500 000 dolarlık kredinin, 
1 200 000 dolarını Demirel'ler ailesine vermiş
tir ve bu şirket bu krediyi almıştır. 

Sermayesi 500 000 T.L. iken, 1 200 000 do
lar kredi alan bir şirketin, aldığı kredinin ser
mayeye oranı yüzde 3 200 ü bulmaktadır. Oy
sa, bu konuda bu fondan kredi alan 32 proje
nin, bir tanesi hariç, diğerlerinin aldığı kredi 
miktarlarının, sermayelerini aşmadığı görül
mektedir. Orma Türk Anonim Şirketinin hisse
lerinin yüzde 30 u Başbakanın kardeşi Şevket 

Demirel'e, yüzde 30 u Terakki Kolektif Şirketi
ne, yüzde 40 ı da Isparfcalı tüccarlara ait bulun
makta olup, Terakki Kolektif Şirketinin hissele
rinin ise yüzde 24 ü Şevket Demirel'e, yüzde 
İö sı Ali Demirel'e, yüzde 36 sı Başbakanın 
kayınbiraderi Yılmaz Şener'e, yüzde 24 ü de 
Başbaıkamn eski iş ortağı ve köylüsü Mehmet 
Özdemir'e ait bulunmaktadır. 

Orma Şirketine verilen bu kredinin onayın
dan sorumlu olan Devle i Plânlama Teşkilâtı
nın Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı ol
ması ve Sınai Kallanma Bankasının ise, yine 
HükümDtin denetimine tabi bulunması karşısın
da ve Türk Hükümetinin taahhüdü altında Tür
kiye'ye verilen bu kredilerden de, Başbakanın 
kardeşlerinin yararlandıkları bir gerçektir. 

Şayet Damirel, bugüne kadar ve 13 numara
lı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
burada görüşülmesi esnasında yaptığı konuşma
da, ortaya atılan bu iddiaların gerçekle hiç
bir ilgisi olmadığını ve bu işlerde şahsının 
sorumluluğu ve haberinin bulunmadığını açık
ça ispat edebilmiş olsaydı, ben, bu gensoru 
Önergemin görüşülmesini elbette yersiz bulur
dum.. 

Değerli arkadaşlarım, aranızdan, bu genso
ru önergesinin verilmesinin yerinde olmadığını, 
doğru bir şey olmadığını iddia edenler olacak. 
Arkadaşlarımdan çoğu diyecekler ki, «Zaten bu 
konuda bir Meclis soruşturması önergesi veril
di ve bu Hazırlık Komisyonu raporu, Başba
kanın isteğine rağmen Adalet partililerin oyla-
riyle, Adalet Partisi Grupunun oylariyle (A. P. 
sıralarından «Meclisin kararı» sesleri) ve sonun
da Meclis karariyle kabul olunmadı. 

Çok değerli arkadaşlarım, çok güzel bir şe
kilde ve haklı olarak, «O halde, reddedilen 
bir meseleyi tekrar gensoru olarak getirip niçin 
Meclisi meşgul ediyorsun?» diyebilirler. 

Onların bana söylemek istedikleri konuyu, 
ben dilim döndüğü kadar kendi kendime ifade-
ediyorum. Hepimizin bir vicdan rahatlığı içe
risinde şahıslar ve olaylar hakkındaki ön fikirle
rimizi bir tarafa koyarak, yalın bir şekilde, arı 
bir şekilde meseleyi vaz'etmemiz gerekir. 

Sayın Başbakan, Meclis soruşturması açıl
ması isteminde bulunulduğu günden itibaren 
her yerde, «Soruşturma isteminde bulunanlar 
delil getirsinler iddialarını ispat etsinler, kar-
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deşlerim hakkında ileri sürülen yolsuzluk olay
larına benim, görevimi suiistimal ederek karış
tığımı ispat etsinler» demiştir. 

Meclis soruşturması prosedürü içerisinde 
Sayın Demirel böyle bir talepte bulunabilir; 
bu her zaman için mümkündür, delillerin kür
süye getirilmesini talebetmekte kendisinde her 
ızanıan hak görebilir; hattâ, kendisinin suçlu 
lolduğunu iddia eden şahıslara ispat hakkı ta
nıyarak, onları mahkemeye verebilir ve bu pro
sedür içerisinde verilen cevaplar, konuşmalar, 
Mecls soruşturmasının gelişimi devam eder. 
Soruşturma açılmasını talebedenler, buna mu-
hatabolan Sayın Başbakan, karşılıklı olarak bu 
işin diyaloğlunu yapanlar, denetim unsuru içe
risinde gelişimi izlerler. 

Ama bir şey ifade etmek istiyorum; ben, Sa
yın Başbakanın, kardeşlerine, görevini suiisti
mal ederek çıkar sağladığı hususundaki, sa
dece Türk kamu oyunda değil, dünya kamu 
oyunda işitilmiş iddiaların mevcudiyetini gör
müş bir insanım. Mesele nedir? Sayın Başba
kanın, görevini suiistimal ederek kardeşlerine 
çıkar sağladığı iddiası.. Bir kısmını şurada 
saydığım, az bir kısmını da sayacağım husus
lar.. Neler bunlar? Varit olaylar, söyleniyor; 
'iddia ediliyor, yazılıyor ve söyleniyor. Meclis 
denetim unsuruna göre bu konuda, hakkında 
Meclis soruşturması isteniyor ve ben de bugün 
aynı konuda Sayın Başbakan hakkında gensoru 
açılmasını istiyorum. 

Mesele nedir? Meseleyi çok doğru olarak 
teşhis etmek istiyorum. Ortada, ta kuş uçmaz, 
tavan geçmez yerlerde yaşıyan vatandaşların 
dahi işitmediğini hiç kimsenin iddia edemiye-
ceği bir iddia, bir problem var. Nedir bu prob
lem? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başba
kanının görevini suiistimal ettiği iddialariyle, 
(kardeşlerine çıkar sağladığı problemi, iddiala
rı.. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, bütün olayların her 
tiürlü parti düşüncelerinden uzak bir şekilde, 
vicdan ve gönül rahatlığı içerisinde ortaya ko
nulup konulmadığını teşhis edelim. Müsaade 
ledıiniz, meseleyi doğru mu, yanlış mı getiriyo-
ıuz? Onu araştırıp, bulalım. Ben sizin biraz ev
velki kararınıza zerrece itiraz etmeden gecenin 
ıbu vaiktinde buraya çıktım, müsaade ediniz, 
meselenin doğru mu yanlış mı getirildiğini 
araştıralım. 

Bu meseleyi nerede bağlayacağız? Türk 
Ikamu oyunu, vicdanını ve kafasını bir yıla 
yatan bir zamandır işgal eden ve uyandırılan 
şüphelerin doğru bir noktada değerlendirilme
sini sağlamak için hangi yoldan gitmemiz lâ-
zımigelir? Türk kamu oyunda ve vicdanında bir 
yıla yakın zamandır şüpheli olarak duran bir 
karar beklemesini nasıl kapatırız? 

©en, şimdi söyliyeoeğim, yarası olmıyanla-
nn gocunmıyacağı en güzel yolu teşhis etmek 
istüyorum. Benim hakkımda her türlü reaksi-
yoner haleti ruhiyenizi bir saat için bırakınız, 
beni hiç tanımamış, benimle hiç karşılaşma
mış gibi davranınız, hiç olmazsa bir saat için. 
Reaksiyonlarınızın haricinde, «Bu adam ne 
diyor?» diye düşününüz. Ben size aynı şekilde 
saygılıyım, söylediğim şekilde düşünmenizi is
tirham ©diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, denetim yol
larını göstermiş; gensoru, Meclis araştırması, 
Meclis soruşturması, genel görüşme. 

Şimdi, burada önemli bir konu var.. Ben 
tarafsız olarak konuşuyorum, haklı ve haksız 
tarafları ifade ediyorum. (A. P. sıralarından 
«Allah için» sesleri) Sayın Başbakan hakkında 
ortaya atılan iddialar, söylentiler, gerçekler, 
gerçek dışı şeyler, meseleler var. Nedir bun
lar? Çok önemli bir mesele. Hangi mesele? 

Sayın arkadaşlarım, şunu vicdan rahatlığı 
içerisinde söylüyorum M, ben bu kürsüden 
'Sayın Süleyman Demirel'in kişisel davranışları 
yüzünden bir meseleyi şöyle veya böyle izah 
etmek istemiyorum. 

Bugün T. C. Hükümeti Başbakanlık maka
mı üzerine bir şaibe düşürülmüştür. Bizler hep 
beraber, Sayın Süleyman Demirel'in sırtındaki 
şaibenin değil, T. 0. Hükümeti Başbakanlık 
makamı üzerindeki şaibenin kaldırılması için 
uğraşmaya mecburuz. Bütün mesele burada. Ve 
bu konuda, dünya ve Türk Kamu oyunda ve 
vicdanında yer eden şüpheleri en doğru bir şe
kilde yargılandırmaya ve değerlendirmeye mec
buruz. Meselenin esası burada. Yanlış anlama
yınız. Bu çok önemli bir meseledir. Mesele, 
Sayın Süleyman Demirerin kişisel meselesi de
ğildir. Mesele, T. O. Hükümeti Başbakanlığı 
üzerine düşen bir şaibe meselesidir. 

Ben bunu günlerce, haftalarca düşündüm. 
Arkadaşlarım,, «Niçin bu kadar gensoru veri-
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yorsun?» demekte haklıdırlar; fakat, ben bura
da kişisel çalışmalarımın izahını yaparak vak
tinizi almak istemiyorum, fakat, inanınız ki 
ben bunun en güzel şekilde kalloımıabimn yo
lunun ne olduğunu aylarca düşündüm ve .söy
lenenleri, karşılıklı söylenenleri vicdan tera
zimde en doğru şekilde tartmaya kendi ken
dime karar verdim. Ve düşündüm ki; olay iki.. 
iddialar var, iddialara muhatabolan Sayın Baş
bakan Süleyman Demirel var. 

İddialar ne? Açık. Söylediğim, söyliyeceğim 
meseleler.. Bu iddialar nereye bağlanıyor? T. 
O. Hükümetinin Başbakanı Sayın Süleyman 
Demirel'in yakınlarına ve kardeşlerine göre
vini suiistimal ederek çıkar sağladığı iddiala
rına bağlanıyor. 

BAŞKAN — Bir saniyenizi istirham ede
ceğim Sayın Kargılı. Normal çalışma süremiz 
bitmiştir. Ancak bir önerge var, Okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmesine başlanan önerge sommçla-

ıımcıya kadar devamının oylanmasını rica ede
rim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

(0. H. P. sıralarından beş üye ayağa kalka
rak çoğunluk bulunmadığını ifade ettiler) 

BAŞKAN — isimleri rica ediyorum. Aya
ğa kalkarak çoğunluk bulunmadığını iddia eden 

beş arkadaşımız var: Sayın Kemal Önder, Sa
yın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın Ömer Buyruk
çu, Sayın Süleyman Mutlu, Sayın Hayrettin 
Hanağası ayağa kalkarak çoğunluk bulunmadı
ğını iddia etmişlerdir. Usulen yoklama icra edi
lecektir. Saym Kargılı, yoklama yapacağız, ye
rinize buyurmanızı rica edeceğim. (A. P. sıra
larından, «önergeyi geri istiyoruz» sesleri) 

Önerge Sayın Rona'nındır, ancak o alabilir. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Bu konuşma

nın sonuna kadar.. 

BAŞKAN — Ama önergeniz o mahiyette de
ğil Sayın Rona. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Değiştiriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Ama oylamaya geçtik ve bu 
talep vâki oldu efendim. Önergeyi okuttum, 
«Oyunuza arz ediyorum» dedim ve bu talep vâ
ki oldu efendim. Tamamen geri alıyorsanız o 
mümkün efendim. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Tamamen ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Rona önergesini geri al
mışlardır. Normal çalışma müddetimiz sona er
miştir. 

28 Aralık 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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GÜNDEMİ 
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Saat : (15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA (SUNUŞLARI 
1. — Afyon İMillefcvekili tHamdi Hamamcı-

•oğlu'nun, Yüksek Denetleme 'Kuralımda yapıl
mış olan. değişikliklerim (hukuka 'aykırı olduğu 
iddiasiiyle Anayalsaum i89 oncu maddesi uyarınca 
(Başbakan /hakkında (bir Igensora açılmasına dair 
önerlgesi ( İ l /Tl ) 

2. — İçel Milletvekili 'Celâl Karigılı'nın, kar
deşlerine ve yakınlarına çılkar (sağladığı iddia
siyle Anayasanın '89 ncu maddesi Igereğince Baş
bakan (hakkında bir ıgensoru açılmasına dair 
önergesi (İÜ/112) 

3. — İçel (Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ls-
Ttanfburıuın Sağmalcılar semtinde ortaya 'çıkan 
klolera hastalığının (önlenimesi konusunda 'za
manında 'gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca 'davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince ıSağlik ve Sosyal Yardım 
Bakanı 'hakkında (bir ıgensoru açılmasına dair 
önergesi (lıl/13) 

4. — 'Maraş (Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu kanun
ların çıkarılmasında gerekli 'çalışmayı yapma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ucu maddesi uya
rınca Hükümet hakkında 'bir ıgensoru açılması
na dair önerlgesi'(Dİ/14) 

'5. —• İçel Milletvekili 'Celâl 'Kargıh'nın, son 
öğrenci 'hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
taletoeler konusunda igereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın ı89 ncu • maddesi 
rulyarmca Başlbakan, (İçişleri ve 'Millî Eğitim Sa
fkanları (hakkında (bir ıgensoru açılmasına dair 
önergesi (Kİ/15) 

6. •— Afyon KaraJhisar Milletvekili Süley-
ıman IMutkı'nun, millî servetimizi ve "beslenme 
ihtiyacımızı 'temelden taihrilbeden, diğer 'hay
van Ihastalılklarında olduğu ıgilbi sığır vebasın
d a da ıgerekii ve etlkiili tedlbirleri almadığı iddi

asiyle Anayasanın İ89 mcu maddesi uyarınca Ta
rım ive İçişleri (bakanları (hakkında feir gensoru 
açılmasına dair önergesi '(Hll/16) 

7. — Manisa Milletvekili iMusltafa Ok'un,. 
kura üzümün 'kuraituiması ve 'ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ania-
ya'sanm 89 ncu (maddesi uyarınca Ticaret ve Ta
rım Ibakanları (hakkında (bir ıgensoru açıllmasına 
dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMiEıSl KARARLAŞTI
RILAN (İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEOEK İŞLER 

1. — :Su förtünleri (kanunu tasarısıma dair 
Cumhuriyet (Senatosu (Başkanlığı teskeresi Ve 
Cumhuriyet (Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında (Millet Meclisi Plân (Komisyonu ırapo^ 
ru ('1/174) ,(ıS. (Sayısı /: HI5'7 ve (107 y e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : '23 . U2 . 1970') 

2. — Bursa (Milletvekili ıMustafa Tayyar'ın, 
670 sayılı Kanunla (değişik I54İ34 ' ısayılı T. O. 
Emekli Sandığı (Kanununun U2 nci madde'sine 
Ibir fıkra eklenmesine (dair kanon teklifi Ve Ma
liye ve Plân komisyonları «raporları > (2/190) 
(S. 'Sayısı : 2)18 Ve 218 ie '1 inci ek) )(Dağıt<ma ta
rihi : '2İ3 . 1112 . 1970) 

V 
İKİ DEIFA GÖRÜŞÜLECEK 'İŞLER 

A - ÜKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK • 
İŞLER 



İB - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zalb itası kurulması 
[hakkında Kanunun d ive '3 u'cü ım'addelerinm de
ğiştirilmesine 'dair kanun Hasamı ive içişleri ve 
Plân komisyonları raporları '(1/78) (!S. Sayısı : 
127 ve '27 ye 1 inci ıek) (Dağıtma talihi : 
123 . 12 . 1970) 

2. —• Erzurulm ıMilletlvekili O e vat önder ve 
9 arka'daışının, '49)26 sayılı (Kanuna (bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar 'eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak (Teknoloji ve -Ev Ekono
misi Araştırma ve ' Yayıim Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve 'Yayım (Çiftliği İşlet-
,mesi Ihakkunda kanun teklifi ve 'Millî Eğitim Ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (İS. Sayısı : 
lOÖ ve 1109 a U m'ci ek) (Dağütma tarihi : 
23 . 12 . 11970) 

;3. — 2 2 J 3 1 926 tarih ive (789 sayılı (Maarif Teş
kilâtına 'dair Kanunun 121 niei 'maddesinin değiş
tirilmesine 'dair kanun tasarısı ile TJlşalk Millet
vekili ;M. Falhri UğraisiMoğlu'nun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu '(1/227, '2/178) (8. 
Saynsı : 1119 ve 1119 >a II inici ıek) (Dağıtma tarihi : 
'23.12.1970) 

4. -—• ITloıprak Madisuilleri Ofisi Kanununun 
3 ncü m'addesinin değiştirilmesine dair kanun. 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (l/2)3'4) (S. (Sayısı : 1129 -ve 1129 ıa 1 ucl ek) 
(Dağıtma 'tariki : (20 . 112 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu iSaımsum üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzıim Kap'a 
vatani 'hizmet tertibinden aylık Ibağlanımasma 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/48) <ıS. iSayı'sı : !1'64 ve 164 ,e 1 
moi ek) (Dağıtma tarihi : 213 . 12 . H9İ70) 

6. — Osman ISalmankutft'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanimasına dair kanun tasarısı 
vo Maliye ve Plân Ikoımisyonları raporları 
(1/2014) (İS. Sayışa : 11(05 ve 1166 e 1 mi ek) (Da
ğılma tarihi : 123 . 1112 . 11970) 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve & 
arkadaişmın, ŞaJbamoğlu 'îsllâim Kulaç'a vatani 
'hizmet tertibinden aylık (bağlanması (hakkında 
kanun teklifi ve (Maliye ve Plân komisyonları 
raporları -((2/87) (iS. »Sayısı : 11616 ve 106 ya 1 nci 
ek) ('Dağıtma tarihi : (23 . 112 . 1970) 

8. — Makbule Ikıızı Ferdiye Demir'oğlu'na 
vatani Ihizimet tertibinden laylık Ibağlanımasma 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları -raporları (11/21)2) (S. <SayıSı : 167 ve 167 
ye 1 «nci ek) (-Dağıtana 'tarihi : 23 . 12 . 11(970) 

X 19. — 13.'5.19'61 tarihinde 209 sayılı iKa-
•niunla yürürlüğe ıgiren «Nükleer 'Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair ISözle'şme»' de yet- al
ım adığı anlaşılan 11 nci 'maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve 'Dışişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları 'raporları (1/121) (S. Sayısı : 170 
ve 170 o 1 inci ek) (Dağıtma 'tarihi : I23.12.1970) 

10. — ıllarcıralh Kanununa ek kanun tasarısı -
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
'(1/11918) ('S. Sayısı.: '21(9 ve 1219 ra )1 nci .ek) (Da
ğıtma tarihi :23 . 12 . 1970) 

11. <—• (Bâzı İktisadi ıDevlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komis
yonları ıraıporları (11/275) '(iS. (Sayısı : 2121 ve 
'221 'e 1 uci ek) (Dağıtıma 'tarihi >: l23.l2.1l97ı0) 

12. — Yeniden açılacak (Devlet Mülhcndislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, (hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân1 komisyonları raporları (1/34$) (S. 
iSayisı : 222 ve 02(2 ye II nci dk) (Dağıltma tari
hi :'23 . 12 . 1970) 

X 13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
vo Kütahya Milletvekili llllhan Ersoy ve 34 arfca-
dalşının, Belediye (gelirleri kanunu teklifi ve 
'Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
'(1/312(9, 2/3128) (S. ISayısı : l2!24 ve 224 e 1 nci 
ek) ((Dağıtma 'tarihi : 23 . 112 . (19(70) 


