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Cumhurbaşkanına verilmesi, karmaşık bir hu
kuk sorununu ve Anayasaya uygun olmamak
tereddüdünü uyandıran bir durum ortaya çı
karmaktadır.
Kanunları veto etmek yetkisini haiz bir
yüce makama kanunla görev verilmesi, kanım
ca yanlış bir hukuk anlayışıdır. Böyle bir şey
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa olmaktadır.
Anayasamızın 98 nci maddesinde söz konu
su edilen Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ve
imzaladıkları kararlardan Başbakan ile ilgili
bakanın sorumlu tutulması karşısında, TRT
Seçim Kuruluna seçilen kişilerin kararname ile
atanmaları ya da diğer bir şekilde görevlendi
rilmeleri hallerinde, bu işlemden, daha sonra
bu kişilerin tartışma yaratabilecek tasarruf ve
davranışlarından hükümeti sorumlu tutmak,
hem TRT'nin tarafsızlığına gölge düşürecek,
hem TRT üzerindeki siyasî tartışmaları yoğun
laştıracak, hem de Cumhurbaşkanlığı yüce ma
kamının tarafsızlığı hakkında yersiz kuşku ve
tartışmalara sebebolacaktır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara
man.
Efendim, tasarının tümünü oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Buyurunuz efendim, Devlet Bakanı Sayın
Ali İhsan Göğüs.
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS
(Gaziantep Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumu Kanununun bazı hükümlerini değiştiren
tasarının oylarınızla kanunlaşması nedeniyle
yüce huzurlarınızı işgal ediyorum.
Uzun ve yorucu çalışmalar ve ciddî incele
meler sonucu bu tasarıyı kanunlaştıran Yüce
Meclise ve Yüce Senatoya hükümetimiz adına
teşekkürlerimi sunarım.
Sayın senatörler,
Kanunlar, bir toplumun ihtiyacından doğar.
Yeni ihtiyaçların yeni kanunlar gerektirdiği
haller olabileceği gibi, mevcut kanunların da
değişmesini gerekli kılabilir. Kanunlaştırdığınız değişiklikler, ciddî bir ihtiyacı karşılamak
nedeninden doğduğu gibi, geniş vatandaş kit
lelerinin Yüce Meclislerden ve hükümetimizden
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istediği, beklediği bir hususu da yerine getir
mektedir. Hiç kuşkusuz, değişen toplumumuzun
yeni ihtiyaçları belirirse, yeni değişikliklerle
huzurunuza gelmekten kaçınmayacağız. Bugün
kanunlaşan değişikliklerin nedenlerini, sanı
rım ki, sayıp dökmeğe gerek yoktur. Yüce Mil
letimiz ve yasama organlarımız bunları çok iyi
bilmektedir.
Sayın senatörler,
Bu kanunun uygulanmasında Yüce Mecli
sin, Yüce Senatonun eğilimi ve belirmiş olan
düşünceleri, Hükümetimiz için başlıca kılavuz
olacaktır. Gerek Yüce Mecliste, gerek Yüce Se
natoda yapılan konuşmalarda ve komisyonlar
daki çalışmalarda ileri sürülen değerli düşün
celer, hükümetimiz tarafından her zaman dik
kate alınacaktır.
Yine hükümet olarak biliyoruz ki; Yüce
Meclisler, bu kanun değişikliğiyle, «TRT nasıl
bir toplum istiyor, nasıl bir millet istiyor» de
ğil, «Türk toplumu, Türk Milleti nasıl bir TRT
istiyor» noktasından hareket etmiştir.
Bu kanunla çizilen amaç; ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bir bütün olan lâyik, cumhuri
yetçi, Atatürk milliyetçisi ve Atatürk'ün bize
hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlığa var
sa atılımları içindeki Türkiye'nin sesi bir TRT'dir. Hiç kuşkusuz, insan haklarına dayalı, de
mokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Cum
huriyetimizin bu nitelikleri, yayınlarda dikka
te alınacak kanun hükümleridir.
Sayın senatörler,
Maruzatıma son vermeden, bir noktaya özel
likle değinmek gereğini duymaktayım.
Çok partili demokratik düzen, Atatürk'ün
bize gösterdiği çağdaş uygarlığın vardığımız
aşamalarından biridir. Çünkü, Atatürk'ün he
def gösterdiği çağdaş uygarlık, özgür, demok
ratik Batı uygarlığıdır. Demokratik düzenimiz
ile, Atatürk'ün bize gösterdiği hedefin siyasal
bir aşamasını gerçekleştirmiş bulunduğumuz
için mutluyuz. Kanunlaştırdığınız bu tasarı ile
demokratik düzeni korumak ve savunmak ira
demizi, bu suretle de Atatürk'ün çizdiği hedefe
bağlılığımızı bütün dünyaya göstermiş bulunu
yorsunuz.
Sayın senatörler,
Kanunun ikinci maddesi, «Görev ve yayın
esasları» başlığı altında yayın ilkelerini açık ve

