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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Enerji ve Tabiî Kaynaklar • Bakanı Nezih
Devres, Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Y.
Ziya Ayrım'm, 22 . 2 . 1972 tarihli 35 nci Bir
leşiminde, yakıt sıkıntısı konusunda yaptığı gün
dem dışı konuşmaya cevap veren bir demeçte
bulundu.
Ticaret Bakanı Naim Talû'nun, 2836 sayılı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununu tadil
eden kanun teklifinin geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi kabul olundu.
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde,
Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde ve,
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli, cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarılarının Gelen Kâğıtlardan günde
me alınarak ve öncelikle görüşülmeleri onay
landı; maddeleri kabul olunarak tümleri acık
oya sunuldu ve oyların ayrımı sonucunda kabul
edildikleri bildirildi.
Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı kabul
olunarak, kanunlaştığı bildirildi.

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı,
maddeleri kabul olunarak tümü açık oya su
nuldu. Oyların ayrımı sonucuna göre kabul edil
diği ve kanunlaştığı bildirildi.
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bası
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve
ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun
| tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü.
j
29 . 2 . 1972 Salı günü saat 15,00'te topla! nılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son ve| rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Hatay
Hayrı Mumcuoğlu
Enver Bahadırlı
Kâtip
Cumhurbaşkanınca S; Ü.
Bahriye Vçok

SORULAR
Yazılı soru
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Selâhattin Babüroğlu'nun, bazı bankaların

kamplarına dair yazılı soru önergesi, imar ve
iskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/19)

II - GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru
luş Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/599;
C. Senatosu 1/64) (Millî Eğitim ve Bütçe ve
Plan komisyonlarına) (Müddet: 10 ar gün).

2. — Atatürk Üniversitesi Kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1 590;
C. Senatosu 1/65) (Millî Eğitim ve Bütçe ve
Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün).

— 586 —

C. Senatosu

B : 37

29 . 2 . 1972

O :2

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili İskender Cenap Ege
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Si,Tas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır)

B.&ŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum.
III - YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın, uzun za
mandan beri kapalı bulunan Hakkâri ili yollarına
dair gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arka
daşlarımız var, okutuyorum efendim :
Yüksek Başkanlığa
Uzun zamandan beri kapalı bulunan Hakkâri
ilinin yolları hakkında gündem dışı söz rica edi
yorum.
Saygılarımla.
Hakkâri
Necip Seyhan
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Seyhan.
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Senatörü bulunduğum Hakkâri vilâyeti uzun
yıllar yolsuzluğun ıstırabını çekmiş ve bu ne
denle de dışardan temin etmek zorunda olduğu
ihtiyaç maddelerine diğer yerlere nispetle 3 - 4
misli para ödemek mecburiyetinde kalmış ve ay
nı zamanda hayvanı mahsullerini kıymetlendir
mek imkânından da mahrum bırakılmıştır.
Yakm bir devrede Karayolları Teşkilâtının
büyük himmeti ile yola kavuşmanın mutluluğu
na erişen vilâyetimiz, şimdi de kış mevsiminin
azizliğine boyun eğmenin acısı içindedir. Vilâ
yetimize bağlı beş kazadan birisi hariç diğer
dört kazasının her sene vilâyetle ve dolayısıyle
memleketle bağlantısı kesilmektedir.
Mardin üzerinden gelen ipek Yolunun geçen
sene Uludere'ye kadar ikmal edilmesi bu kaza

mızın sıkıntısını nispeten gidermiş olmakla be
raber, vilâyetimizle olan bağlantısı sağlanama
maktadır. Kış mevsiminde Hakkâri'den Ulude
re'ye gitmek zorunda kalan bir vazifeli, Van,
Bitlis, Siirt, Mardin vilâyetinden geçmek sure
tiyle Uludere'ye ulaşmak zorunda kalmaktadır.
Beytüşşebap kazamızın vilâyetle olan bağlan
tısı kış mevsiminde tamamen kesilmektedir. Bu
sene Ocak ayında Bayındırlık Bakanı Sayın Mukadder özztekin'in hizmeti ile Uludere istika
metinden açılan Beytüşşebap yolu kazada bü
yük şenliklerle karşılanmış, ancak yeni yağan
kar yolu tekrar kapamıştır. Zap vadisini takibeden Çukurca kazamızın yolu daha çok dağlar
dan inen müteaddit çığlar tarafından kapatıl
makta ve bu çığlar aynı zamanda can ve mal
kaybına eebebolmaktadır.
Bana intikal ettirilen bilgiye göre, bu sene
Üzümlü köyüne düşen bir çığ 250 baş koyunla
bir çocuğun, Beşağaç köyüne düşen bir çiş da,
154 bas koyunla üç büyük baş hayvanın ve üç
kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına ve bir
çok evin harabolmasma sebebolmuştur.
Zap Vadisine düşen çığlar aynı zamanda tel
graf hatlarını da sürüklemiş ve Çukurca haf
talarca tam manası ile mahsur kalmıştır.
Şemdinli kazamız da aynı talihsizliğe yıllar
boyu katlanmıştır ve katlanmaktadır. Kasım
ayında Şemdinli kazasına tayin edilen hâkim ve
öğretmenler Yüksekova'da günlerce beklemiş
ve Sayın Mukadder öztekin'in özel emirleri ile
yol açıldıktan sonra bu memurların vazifelerine
gitmeleri imkânı sağlanabilmiştir.
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Değerli arkadaşlarım, bu sene olağanüstü bir
kış geçirdiğimizi bilmekteyim. Ancak, bizim
yollarımız her sene aynı durumdadır. Bu ağır
kışa rağmen, başta Bayındırlık Bakanı Sayın
Mukadder öztekin olmak üzere, Karayollarının
ve özellikle Van Onbirinci Bölgenin insanüstü
bir gayretle çaba sarf ettiklerini memnuniyetle
müşahade etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple Ka
rayolları mensuplarına şükranlarımızı arz etmek
isterim..
Sözlerime son verirken, 11 nci Bölgenin makina ve teçhizat yönünden takviye edilmesinin
lüzumuna inandığımızı ve çığdan zarar gören
vatandaşlarımıza Hükümetin âcil yardım elini
uzatmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyhan.

Benim söylemek istediklerim, organizasyo
nun iyiliği veya kötülüğünden çok, Türk güreşiyle ilgili problemleri dile getirmektir. Bu prob
lemleri de hakemler, sporcular ve antrenör ile
idareciler bakımından ele alacağım.
Şampiyona müddetince açıkça görülmüştür
ki, güreş hakemlerimiz normalin çok altında,
kifayetsizdirler. Elbette içlerinde beynelmilel
müsabakalarda muvaffak olacak olgunlukta
olanlar vardı; fakat pek çok müsabakalarda da
halkı galeyana getirecek şekilde açıkça taraf
tutmalar ve bilgisizlik örnekleri verenler de
bulunuyordu, insan bu haller karşısında gayri
ihtiyari; «Acaba bu hakemler Güreş Federas
yonunu zayıf düşürmek için mi böyle hareket
ediyorlar, yoksa bölgecilik mi yapıyorlar?» dü
2. — İzmir Üyesi Mümin Kııiı'mn, geçen haf şüncesine kapılmaktan kendisini men edemiyor.
Hakemin açık haksızlık yapması sporcuda bir
ta sona eren Türkiye Güreş Şampiyonası konu
istihkar ve infial duygusu yarattığı gibi, Türk
sunda gündem ehşı demeci.
sporuna da belli ölçüde bir zarar verdiği mu
BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
hakkaktır. Sporcular hakkında nasıl bir puan
yorum :
taj tutuluyorsa, hakemler hakkında da bir pu
antaj tutulmalı ve takdir edilecek bir puanın
Sayın Başkanlığa
altında not alan hakemler bir müddet için istiGeçen hafta sona eren Türkiye Güreş Şampi
rahate çekilmelidirler. Tekrar kifayet göstere
yonası hakkında görüşlerimi gündem dışı ola
meyen hakemlerden belgeleri temelli geri alın
rak arz etmeme müsaadelerinizi saygı ile rica
malıdır.
ederim.
izmir
Mümin Kırlı
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırlı.
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Türkiye Ser
best ve Grekoromen Güreş Şampiyonası dolayısiyle gördüklerimi ve Türk güreşi hakkında dü
şüncelerimi arz etmek üsere huzurunuzu işgal
etmiş bulunuyorum.
400'den fazla serbestçi ve 250'den fazla gre
koromendi, ki, cem'an 700'e yakın genç, Türki
ye'nin her tarafından gelerek bu çok geniş şam
piyonaya katılmak imkânını elde etmişlerdir.
Şampiyonada organizasyon bakımından aksa
yan birçok taraf bulunmakla beraber, bu çapta
yapılan ilk yurt güreş organizasyonu olması dolayısiyle, oldukça muvaffak olmuş nazariyle ba
kabiliriz. Ümide deriz ki, bundan sonraki organi
zasyonlarda bu şampiyonanın aksayan tarafla
rından gerekli tecrübeler alınarak daha başarılı
olunur.

Bazı sporcuların spor ahlâk ve terbiyesiyle
bağdaştırılması imkânsız fiilleri şampiyona müd
detince sürdü gitti. Bu hale sebep, sporcunun
şahsî terbiyesi kadar, düşük bir form içinde bu
lunması ve hakemin kendisine haksızlık yaptığı
zannı içinde bulunmasıdır, kanaatindeyim. Bu
gibi sporcuların, kendilerine yapılacak ilk ihtar
dan sonra aynı halleri devam ederse, o spor daliyle ilişkilerinin kesilmesi lâzımdır. Kötü örnek
lere Türk güreşinde ve umumiyetle Türk sporun
da yer verilmemelidir.
Sporcular çok belli bir yeteneksizlik içindey
diler. üçer dakikalık üc devrenin daha ilk üç
dakikasında nefessiz kalan güreşçi, g-eriye ka
lan diğer devreleri bitirebilmek için büyük bir
ceht içine giriyordu. Rakibi güreşçi kendisinden
biraz fazla çalışmış ise derhal tuş yapıyor veya
o da nefessiz ise, müsabaka çok tatsızlaşıyor ve
sonunda her ikisine de verilmiş ikişer ihtar pua
nı ile müsabaka berabere sonuçlanıyor idi. Mil
letlerarası müsabakalarda art arda birkaç gü
reş çıkarmak lâzımgelirss, bu güreşçiler elbette
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minderden kaçacak yolları ararlar ve sonra da
suçu bir başkasına nasıl yükleyeceklerini, yükleyebileceklerini düşünürler. Kampa alınanların
pressing training denen sıkı çalışma sistemi ile
çalıştırılmaları ve yorulmadan birkaç müsaba
kayı art arda çıkaracak seviyeye ulaştırılmaları
lâzımdır.
Akdeniz oyunlarında altın madalya almış bir
çok güreşçi hiçbir olanak ve yetenek gösterme
den elendiler. Her halde şampiyon güreşçi ola
rak girdikleri şampiyonada, çok çabuk galibi
yetler alacaklarını düşünerek hasırlanmadan
müsabakaya gelmişlerdi. Halbuki şampiyon un
vanını almış 'bir kimsenin milletinin şeref ve
haysiyetini üzerinde taşıdığını hissederek kendi
sine çok iyi bakması ve o bakımlı haliyle ken
disini yenecek bir başka genç çıkarsa, bununla
iftihar etmesi gerekirdi. Çünkü, bu halde mille
ti kendisinden daha iyi bir şampiyon kazanmış
olacak idi.
Türk güreşme isimleri yeni giren bası genç
lerde bir mücadele azmi, bir galip gelme iradesi
bazı ahvalde açıkça görülüyordu; fakat, çok
büyük bir ekseriyet ile güreşçilerimizde bir bes
lenme noksanlığı, bir yanlış beslenme hali açık
ça meydanda idi. Bu hal zannediyorum ki, yal
nız güreşimizin değil, bütün spor dallarımızın,
hatta halkımızın müşterek derdidir. Müsabaka
lar müddetince bası güreşçilerin oldukça yağlı
bir bedenle müsabakaya katıldıklarını gördük.
yani şişman bir bedenle. Sanki bölgelerdeki
antrenörlerin her kiloya illâ katılmak meeburiyetindeymişler gibi, ellerinde kim varsa getir
meleri kendilerinin takdir değil, tekdir edilme
lerini gerektiren bir haldir.
Esasen antrenör meselesi Türk güreşi için
muhakkak halledilmesi gereken bir âcil mesele
dir. Olimpiyatlarda veya dünya şampiyonların
da ikincilik, üçüncülük veya daha aşağı derece
ler almış ve hata birinci olmuş pehlivanın iyi
bir antrenör olacağı inancında bulunmak yanlış
tır. Yapacak başka işi yoktur diye bu pehli
vanları bölgelere alelacele antrenör diye gön
dermek de yanlıştır. Antrenör olacakların ev
velâ uzun ve ciddî bir eğitim devresinden geçi
rilmeleri şarttır. Yalnız pratik olanaklarla iyi
antrenör olmak mümkün müdür? Derece almış
şampiyonlarımızın hayatlarını gözleri arkada
kalmayacak bir seviyeye getirecek tedbirlere ve
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hatta gerekirse bu meseleyi bir tüzük içinde
halletmeye kimsenin itirazı olamaz. Ama herke
sin antrenör olamayacağı hakikatini de kabul
etmeliyiz.
Muhterem arkadaşlarım, gördüğümüz kadariyle Türk güreşi içinde bulunduğu çöküntüden
çıkamamıştır, idareciler ile idareci namzetleri
arasındaki sen - ben kavgası devam ettiği müd
detçe ve idareci bulunanların muvaffak olma
maları için türlü komplolar her devirde devam
ettiği sürece bu çöküntünün artacağı muhakkak
tır. Gazetelerimizde görmeye alışageldiğimiz
tahripkâr beyanların bir son bulması lâzımdır.
Gazeteci haber araştıracaktır, bu onun görevi
dir, ama ona bu haber yapıcı olarak verilmeli
dir. Eski güreş şampiyonlarında salkım saçak
dolu gördüğümüz salonlardaki halk, azala asa
la gecan şampiyonadaki fakir durum meydana
gelmiştir. Boks finallerinde elindeki numaralı
biletiyle salona giremeyen halkın kalabalığını
güreş finallerinde çok aradık. Güreşçilerin, ant
renörlerin ve idarecilerin bu tutumları devam
ederse, korkarım güreş salonlarında geçen gün
kü kalabalığı göremeyeceğiz.
Sayın antrenör arkadaşlarım, bugünkü Türk
güreşinin bu perişanlığı ile cınümüzdeki Avrupa
şampiyonasında dereceye takım olarak girme
miz bir yana, ferdî olarak da başarı gösterebile
ceğimize inanmıyorum ve kur'alarda kendilerine
bizim güreşçiler çıktığında sevinen milletleri
haklı buluyorum. Ne tedbir alınması lazımsa;
uzak ve yakın vadeli olarak ne tedbir alınması
lazımsa derhal alınmaya başlanmalıdır. Parla
mento olarak, Hükümet ve güreş muhiti olarak
Türk güreşini eski imrenilir durumuna getir
mek için gerekli şartları hazırlamada bir ve be
raber olmalıyız.
Sözlerimi Türk güreşine, bayrağımız Dünya
birincilikleri ve Olimpiyatlarda şeref direğine
çektirerek hizmet eden eski büyük şampiyonla
rımızı minnet duygularıyle anarak bitiriyorum.
Hürmetler sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Kırlı.
3. — Erzincan Üyesi Fehmi Bay soy'un, Gü
ney illerinde çekilen gübre sıkıntısı ve alınması
gereken tedbirler konusunda gündem dm demeci
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Güney illerinin ekim ve gübre durumu üze
rinde kısa bir gündem dışı konuşma yapmak is
tiyorum.
Gereğini arzederim.
Erzincan
Fehmi Baysoy
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Baysoy.
FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
Hepinizin bildiği gibi, gerek Birinci, gerekse
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarımızda ta
rımdan temin edilen millî gelirimizin arttırılma
sı ve buna bağlı olarak halkımızın beslenmesi
problemlerinin halledilmesi, tarımla iştigal eden
nüfusun gelir ve refah seviyesinin yükseltilme
sini sağlamak amacı ile çiftçilerimiz tarafından
ıslâh edilmiş yüksek verimli tohumluklar ve
bunlarla birlikte kimyevî gübre kullanılması
hususu büyük bir önem kazanmış bulunmakta
idi.
Yıllardan beri Tarım Bakanlığı Teşkilâtın
ca yayımı yapılan konuların artık çiftçilerimiz
ce de benimsenmiş, öğrenilmiş olması bize bü
yük memnuniyet vermektedir. Ancak; son gün
lerde Çukurova bölgesinde yaptığım bir gezide
kimyevî gübre konusunda dinlediğim bilgileri
henüz zamanı geçmemişken huzurunuza getir
meyi ve bu konuda âcil tedbirler alınması husu
sunda Hükümeti uyarmayı bir vazife saydım.
Adana bölgesinde 1971 sonibaharında kimye
vî gübre ve ihtiyaç gösteren 2,5 milyon dekar
civarında yüksek verimli ve yabancı menşeli
buğday ekimi yapılmıştır. Uzmanların tespitine
göre, bunlardan beklenilen yüksek verimin elde
edilebilmesi, tarlalara en geç 10 Mart tarihine
kadar lüzumlu miktarda azotlu gübre verilmesi
ne bağlı bulunmakta ve bunun için de 50 bin
ton gübreye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Yine bu bölgede Mart ayı içinde pamuk eki
mine başlanacaktır. Yapılan tahminlere göre,
ekim sahası 2 milyon dekar civarında olup,
bunda da aynen buğdayda olduğu gibi, ekim
sırasında azot ve fosfat karışımı kompoze, bilâhara de gelişme devresinde yalnız azotlu gübre
ye ihtiyaç vardır ki, bunlar da miktar olarak 86
bin ton azotlu, ve 71 ton da fosfatlı olmak üzere
ceman 157 bin ton gübre eder.
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Çiftçilerimize bu gübreyi temin ile görevli
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu bölge teşkilâ
tının elinde maalesef bu ihtiyacı karşılıyacak
hiç bir stok olmadığından, çiftçiler büyük bir
sıkıntı içinde bulunmaktadırlar. Kütahya Azot
Fabrikasından vagon yokluğu nedeniyle bölge
ye sevkiyat yapılmadığı söylenmekte ise de,
fabrikanın da yeterli bir stoka sahip olup ol
madığını bilmiyoruz.
Donatımın bu durumunu bilen bazı fırsatçı
ların çok önceden yaptıkları stokları bugün
çiftçilere karaborsadan yüksek fiyatlarla sat
tıkları bölgede büyük bir şikâyet konusu olarak
ileri sürülmektedir.
Meselâ, normal fiyatı 70 kuruş civarında
Kütahya menşeli azotlu gübrenin peşin 1 lira
nın üstünde, veresiye ise 135 kuruştan satıldığı,
sıkıntı sebebiyle de alıcı buluduğu görülmek
tedir.
Son günlerde gerek basında çıkan 'haiberlerde ve gerekse Ziraat Odaları ilgililerinin beyan
larından »gübre sıkıntısının bütün yurt sathında
yaygın bir halde olduğu anlaşılmaktadır. Bu
konuda âcil tedbirlerin alınması zamanı geç
mek üzeredir. Tarım işleri ihmale gelmez ve
zamanında kullanılmayan Igübreden 'hiç foir ve
rim ve artış da [beklenemez.
Çiftçilerimizin bu sıkışık durumunu gider
mek ve kötü niyetli kimselere fırsat vermemek
amacıyle konunun Hükümetçe ele alınması,
Ulaştırma Bakanlığınca Kütahya'dan Çukur
ova bölgesine günde en az 1 000 ton gübre nak
lini yapacak kapasitede vagon tahsisi ile ayrı
ca bölgede mevcut Sıkıyönetim komutanlığınca
gübre satıcılarının elindeki stokların beyana
mecbur tutulmaları ve bunların valilik kanalıyle verilecek ihtiyaç belgeleri mukabilinde
hakikî ihtiyaç sahibi kişilere normal fiyatlar
üzerinden tevziinin sağlanması hatırımıza gelen
tedbirlendendir.
Durumu bir daha yüksek takdirlerinize arz
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz
soy.

Sayın Bay

4. — Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in, Hakkâri Üyesi Xecip Seyhan'ın gündem dışı
konuşmasına cevabı.
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Mu
kadder öztekin. Buyurun efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (Adana) — Saym Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun pek muhterem üyeleri;
Saym Hakkâri Senatörü Necip Seyhan'ın
Hakkâri'nin yolları ile ilgili konuşmasına biraz
daha fazla vuzuh getirmek için söz aldım.
Biz, bu sene Hakkâri iline kış dolayısıyle
verdiğimiz söz gereğince özel ihtimam göster
dik. Fakat, Hakkâri'nin tabiat şartları ve kışın
çok şiddetli geçmesi belki sayın arkadaşımın
arzu ettiği seviyede görevimizi yerine getirme
mizi mümkün kılmadı. Buna rağmen, bu sene
bir - iki gün hariç, Van - Hakkâri yolu devamlı
açık tutulmuştur. Bir - iki gün hariç diyorum;
devamlı kar mücadelesine alınmıştır.
Bizim Hakkâri'de başlıca üç büyük sorunu
muz var. Bu sorunlardan birincisi, Hakkâri Çukurca arasında çığ nedeniyle kar çalışmaları
nın gerektiği ciddiyette yapılamamasıdır. Sa
yın senatör arkadaşımın da hatırlayacağı veç
hile, geçen sene Hakkâri'ye çok yakın olan
Sümbül dağı civarında bir karayolu mühendisi
miz kışın kar mücadelesi sırasında çığ altında
kaldı ve vefat etti. Bu sene de aynı yerin biraz
daha yakınında bir mühendis arkadaşımız aynı
şekilde kazaya kurdan gitti.
Biz, bu sorunu şu şekilde halletmek istiyo
ruz:
Önümüzdeki Üçüncü Beş Yıllık Planda Çu
kurca - Hakkâri arasının ciddî bir etüdünü ya
pıp, çığ tünelleriyle mücadeleyi asgariye indi
receğiz.
Halen oradaki durum hakkında da arkada
şıma bilgi vermek isterim, bir - iki gün zarfında
4 dozerimiz Çukurca yolunda çalışmaktadır,
burayı açacaklar.
ikinci büyük sorunumuz; Hakkâri ilinde,
Yüksekova - Şemdinli arasıdır ve burada maz
but değil, doğru dürüst yol bile yoktur. G-ayet
tabiî bir kar mücadelesi de yapılmıyor. Esasen
programımıza dahil değil, il yoludur. Bu yolun
da etütlerini arkadaşlarımıza yaptırdık; kaba
bir hesapla 54 Km. lik Yüksekova - Şemdinli
yolu 30 milyona ancak ikmal edilebiliyor, bü
yük bir projedir. Bunu Üçüncü Beş Yıllık Pla
na daJha sağlam, ciddî, etüdü yapıldıktan sonra
almak kararındayız.
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Sayın arkadaşımın temas ettiği en önemli
konulardan biri de ipek yolu diye tesmiye et
tiği Uludere - Çukurca'nm Beytüşşebap üzerin
den giden yoludur. Bu yolu maalesef açamıyo
ruz. Çünkü, bu yol bir yerde 2 400 diğer bir
yerde 2 160 metre irtifadan geçiyor. Kışın şid
detli yağışlar, tipi ve fırtınalar bu yolun kış
aylarında kullanılmamasını daima ortaya koy
muştur. Vaktiyle çeşitli sebeplerle, stratejik se
beplerle bu yol bu şekilde öngörülmüş; fakat
yeni yapılan teşebbüsler neicesinde, Uludere Çığlı üzerinden Çukurca'ya yeni bir yol yapar
sak, yol seviyesini 1 600 metreye düşüreceğiz
ve kış şartlar içerisinde daha müsait bir yol
olacaktır. Bunu da 3 ncü Beş Yıllık Plana alı
yoruz.
Bu sene Beytüşşebap yolunu bir kere açabil
dik; 10 gün süre ile ekibimiz Beytüşşabap'ta
mahsur kaldı. Bunu saym arkadaşımın da bildi
ğini tahmin ediyorum. Çukurca - Hakkâri ara
sını da bir kere açtık. Bunu kendileri de bilir
ler. Hatta bir hâkimle bir öğretmenin tayini
(Şemdinli idi galiba) özel bir çalışma muame
lesine orada tabi tutuldu.
Burada arkadaşıma bir konuyu da söylemek
isterim; ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planının
ilk dört yılında Hakkâriye hiç de küçümsen
meyecek bir karayolu yatırımı yapılmıştır. Meb
lağını kalem kalem vereceğim.
Cizre - Şirnak - Uludere yolu 20 400 000; Çu
kurca ayrımı-Beytüşşebap-Uludere 12 800 000;
Hakkâri ayrımı - Çukurca 3 000 000; Livin - Su
kavşağı - Livin 3.555 000; Yüksekova - Dağlar
ca 7 200 000; Ayrım - Gürpınar, Ayrım - Van
12 000 000 olmak üzere 60 000 000 lira para
harcanmıştır Hakkâri yollarına.
Buna şunu da ilâve etmek isterim; Emane
ten yapıldığı için Hakkâri ilindeki yollar, makina amortismanı ve diğer işçi ücretleri bu
meblağa dahil değildir. Ayrıca köprüler de bu
hesabın içinde değildir. Hakkâri bölgesine 14
milyonluk da köprü yapılmıştır. Arkadaşım ar
zu ederse ceman yekûn bunları da isim isim;
hangi köprülere ne miktar harcandı, kendisine
bildirebiliriz.
Mühim olan Hakkâri'nin taibiat şartlarıdır.
Burada yapılacak her yol çok pahalıya mal ol
maktadır. iyi etüt edilmesi ve lüzumsuz israf
lardan kaçınılması da gerekiyor.
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Bu arada Van - Hakkâri arasının asfaltlan
masını da programa aldık ve bu sene Van'dan
Başkaleye kadar 42 kilometre ve 1975'te de
Hakkâriye varmak suretiyle asfalt programının
tahakkuk ettireceğiz. Bunu da kendisine ayrı
ca yazılı olarak seneler itibariyle bildireceğim.
Arkadşımm Karayolları Teşkilâtı hakkında
ki iyi temenni ve şükran ifade eden sözlerine
ben de ayrıca teşekkür ederim.
Cumhuriyet
Senatosunu saygıyle selâmla
rına (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mu
kadder öztekin.
5. — Devlet Bahanı D iğ an Kitaph'nın, Er
zincan Üyesi Fehmi Baysoy'un gündem dışı ko
nuşmasına cevabı
BAŞKAN — Buyurun Devlet Bakanı Sayın
Doğan Kitaplı.
DEVLET BAKANI
DOĞAN
KİTAPLI
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler;
Sayın Fe'hmi Baysoy arkadaşımızın gübre sı
kıntısı konusundaki görüşlerini birlikte takibettik. Hakikaten Dır süredir gübre sıkıntımız
vardır. Bunun iki sebebi vardı. Birisi, Akdeniz
gübre fabrikalarının ümidettiğimiz tarihte is
tihsale başlayamamasıdır. Biz, bayramdan ön
ce Akdeniz gübre fabrikalarının istihsale ge
çeceğini tahmin etmiştik ve programımızı da
buna göre ayarlamıştık. Bilirsiniz, yerli güb
re istihsali ile, ithal edilecek gübre bir koordone içinde Tarım Bakanlığınca muayyen devre
lerde tespit edilir ve hangi müesseselerin ne
miktar gübre tevzi ve ithal edecekleri bir
programa bağlanır. Bunların içinde büyük ağır
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lığı olan Ziraî Donatım Kurumu, Tarım Kredi
Kooperatifleri Tesisi, Tarım Kredi Kooperatif
leri ve bir kaç şirket vardır. Bu yıl, kışın çok
şiddetli geçmesi sebebiyle vagonlarımızı kömür
sevkiyatında kullanmak zorunluğu hasıl oldu.
Bu bakımdan, bir müddet gübre sevkıyatı mec
burî olarak ihmale uğradı. Şu anda bu sıkıntı
mızı hallettiğimiz için büyük ölçüde vagon tah
sisi imkânını bulduk ve bilhassa belirttikleri
Çukurova bölgesine büyük ağırlık vererek sevkiyatımızı devam ettirmekteyiz.
Bunun yanında, evvelce yapılan anlaşma
ları öne almak ve Avrupadan gübre ithal et
mek için bundan 15 gün kadar önce Ziraî Do
natım Kurumu Genel Müdürünü Avrupaya gön
derdik. Gitti, anlaşmaları öne aldı ve bir kısım
da ithalâtı tahakkuk ettirdi. Halen bu anlaş
manın neticesinde gerek Trakya'ya Tekirdağ
dan, gerek Çukurova'ya, Antalya'ya ve İzmir'e
gübre vapurları gelmiş, boşaltmaya devam et
mektedirler. öyle zannediyoruz ki, çok kısa za
manda böylece bunu halletmek imkânını bula
cağız.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kitaplı.
Muhterem arkadaşlarım gündeme geçiyoruz.
6. — Komisyonlarda açık bulunan
üyelik
lere seçim.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu komis
yonlarında açık bulunan üyeliklere seçim ya
pılamamaktadır. Dilekçe Karma Komisyonun
da bir açık vardır; bağımsız bir adaya ihtiyaç
var. Bir de Bütçe ve Plan Komisyonuna bağım
sız bir adaya ihtiyaç vardır. Aday gösterileme
miştir. Bu yüzden bu iki Komisyona maalesef
seçim yapamıyoruz, arz ederim.

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Badyo - Televizyon Kurumu
Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi re bu Kanuna
ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri. Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Millî
Eğitim,
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadî
İşler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kuru

lan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/537;
C. Senatosu 1/52) (S. Sayısı : 71) (1)
BAŞKAN — Efendim, geçen birleşimde mü
zakeresin 3 başlanmış olan 359 sayılı Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu Kanununun bazı
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maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek
ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki ka
nun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler
son bulmuş, maddelere geçilmesi oylanmıştı.
Şimdi maddelerin müzakeresine başlıyoruz.
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek
geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 18, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 46 ve 47 nci
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
BAŞKAN — Bu çerçeve maddeye bağlı,
maddeleri okutuyorum;
Kuruluş :
Madde 1. — Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumu adiyle, tarafsız bir kamu tüzel kişisi
kurulmuştur. Kurumun kısa adı TRT'dir. Mer
kezi Ankara'dadır.
BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerin
de Sayın özgüneş söz istemişler. Ancak, daha
evvel bir noktayı ifade edeyim. Geçen defaki
birleşimde TRT kanun tasarısı üzerinde şahıs
ları adına konuşacakların onar dakika ile takyidedilmesi karara bağlanmış. O bakımdan, söz
alan arkadaşlarımızın 10 dakika içerisinde be
yanda bulunmaları gerekiyor.
Buyurunuz Sayın özgüneş. Saat, 15,40.
IMEEDMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) —Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri;
Kanaatimce görüşülmekte olan tasarının
en önemli maddesi 1 nci maddedir. Çünkü, şim
diye kadar en büyük münakaşa ve TRT üzerin
deki çeşitli görüş ayrılıkları bu madde üzerin
de meydana gelmiştir. Malum, Anayasanın eski
maddesi buranın bir özerk kurum olmasını ile
ri sHirüyordu, şimdi tarafsız bir kurum geti
rilmektedir. Gerek eski madde ve gerekse ye
ni madde okunursa görülür ki, her ikisinde de
hedef olarak TRT'nin tarafsızlığı ileri sürül
müştür. Şu halde, eski Anayasa maddesi ile ye
ni Anayasa maddesi arasında hedef bakımın
dan bir fark yoktur. Her ikisi de, TRT'nin
mutlaka tarafsız olması lâzımgeldiğini ve öyle
çalışması icabettiğini ortaya koymuştur. An
cak, eski madde bunu bir özerk kurum, yeni
madde de tarafsız bir kurum yapmayı düşün
müştür.
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özerklik meselesi iyi tarif edilmediği, şü
mul ve tazammunu iyi tespit edilmediği içindir
ki, çok münakaşalar olmuş, herkes kendi mez
hep ve meşrebine göre özerkliği anlamak te
mayülüne doğru gitmiştir. Şimdi eğer taraf
sızlık ela iyi anlaşılmazsa, bu konu ve bu te
rim üzerinde iyi anlaşma olmazsa sanırım, ki,
yine karışıklık ortaya çıkar, öyle ise, ben şah
san şu tasarıyı Millet Meclisi Geçici Komis
yonunda müdaf a ederken, Hükümet adına be
lirttiğim bazı fikirleri burada özet halinde
açıklamak istiyorum. Bunlardan değişmeyen
lerinde Sayın Bakana teyietme imkânını, şayet
değişmiş olanları varsa açıklama imkânı da
böylelikle vermiş olurum sanıyorum.
Arkadaşlarım, TRT'nin görevleri, program
larını veya yayınlarını üç anagrupta toplamak
mümkündür. Bunlardan birisi haber programla
rı, ikincisi kültür ve eğitim programları, üçün
cüsü de eğlence programlarıdır.
Hiç şek ve şüphe yoktur ki, habre prog
ramları mutlak bir tarafsızlık içerisinde ola
caktır. Ama, kültür ve eğitim programlarının
tarafsız olmasına imkân yoktur. Çünkü, her
eğitim bir etkidir, her etkinin de bir yönü var
dır. Tarafsız bir eğitim mümkün değildir. Mut
laka TRT'nin kültür ve eğitim yayınlarında ta
raf tutulacaktır; taraflı olmak zorundadır
TRT. Hasıl okul kendi eğitiminde bir taraf
tutuyorsa, bir eğitim felsefesi
istikâmetinde
eğitim yapıyorsa; TRT'de elbette ki yayınla
rında bu Türk Devletinin eğitim felsefesine mu
vazi olarak bir eğitim yapacaktır. Bu felse
fede anlaşamayanlar, bunun zıddmdaki gö
rüş sahipleri bundan dolayı TRT'yi tarafsız
olmamakla itham edemezler. Çünkü, Anayasa
da vardır. Anayasanın temel ilkeleri, bilindiği
gibi, Kurucu Meclisin bir kanadı olan Temsil
ciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesi arasında
tespit edilirken ihtilâfa düşülmüştür. Ve ni
hayet 14 kişiden müteşekkil bir komisyon 70
saat sürekli çalışarak, başlangıçta 2 nci ve 3
ncü maddede Ana.yasanın temel ilkelerini orta
ya koymuştur, öyle ise, TRT eğitim ve kültür
yayınlarında mutlaka bu temel ilkeler istikâ
metinde yayın yapmak zorundadır. Bu temel
ilkelerinden en çok münakaşa edilen bir ikisi
üzerinde kısaca durmak istiyorum.
Bunlardan birisi, Millî Devlet meselesidir.
Arkadaşlarım, bilindiği gibi, bugün devlet593 —
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ler iki anagruba ayrılmaktadır. Bunlardan bi
risi, tek milletli devletler, ikincisi çok millet
li devletler. Yani, nasyonel devletler, (millî
devletler), multinasyonel devletler. Bizim Ana
yasamız tek
milleti devlet esasını, Sivas
Konıg'resinde varılan karara göre kabul etmiş
tir. Şu hale göre, Türkiye'de halklar olduğunu
iddia etmek, Türkiye'nin birtakım halklardan
teşekkül ettiğini iddia etmek Anayasaya taban
tabana zıttır. Tarihî gerçeklere zıt olduğu ka
dar, Anayasaya da zıttır. Rus sosyalizminin
Orta - Doğu stratejisi Türkiye'de halklar gör
mek isteyebilir; onun menfaatine uygun düşe
bilir. Ama, tarihî gerçekler ve bugünkü sosyo
lojik realite, Türkiye'de bir tek millet vardır.
Binaenaleyh, Türkiye'yi halklardan müteşekkil
görmek isteyenler, TRT'nin tek millet esasına
uygun yayınlarından elbette rahatsız olacak
lardır ve TRT'yi tarafsız bulmayacaklardır.
Arkadaşlarım, ikincisi layik Devlet mese
lesidir. malum, bugün yine dünyada dine daya
lı devletler, layik devletler, din düşmanı dev
letler vardır. Meselâ ben bu din düşmanı dev
letlerden birisine gittiğim zaman okulda ale
nen Allahsızlık propagandası, eğitimi yapıl
dığını din düşmanlığı yapıldığını gözlerimle
görmüşümdür. Çünkü onun Devlet felsefesi
odur.
Türkiye din düşmanı Devlet esasını da, di
ne dayalı Devlet esasını da reddetmiştir. T ü r 
kiye layik bir Cumhuriyettir. Binaenaleyh, TRT
laisizmi benimsetici, sevdirici yayın yapmak zo
rundadır. Bu yayınları yaparken, dine dayalı
devleti kabul edenler, buna sempati duyanlar
veya din düşmanı devlete sempati
duyanlar
elbette TRT'yi tarafsız bulmayacaklardır.
Arkadaşlarım, Türkiye sosyal hukuk Dev
letidir. Binaenaleyh, sosyal adalet ve sosyal
emniyet ilkelerini halka benimsetici ve sev
dirici yapmak zorundadır, TRT'nin «Altta ka
lanın canı çıksın.» felsefesine tabi olanlarla,
sosyal adaleti benimseyenler arasında tarafsız
kalmasına imkân yoktur. TRT mutlaka sosyal
devlet iklesini halka indirecektir.
Yine Anayasanın başlangıç kısmını okuya
cak olursak, orada millî mücadele ruhu var
dır, «Yurtda sulh, cihanda sulh,» ilkesi vardır,
Atatürk devrimleri vardır. Millî Mücadele ru
hunun ne olduğunu ve ne olmadığını anlamak
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isteyenler; Erzurum Kongresine, Sivas Kongre
sine ve 1 nci Büyük Millet Meclisine bakmalı
dırlar. Orada alman tarihî kararlara uygun,
ona paralel yayın yapmak zorundadır TRT.
Bundan dolayı Millî Mücadele ruhunu reddedip,
bunun dışındaki birtakım cereyanlara kapı
lanlar, TRT'yi tarafsızlıkla itham edemezler.
Çünkü, Anayasanın başlangıcı Türk Devletini
Millî Mücadele ruhuna dayandırmıştır. TRT,
Atatürk devrimlerini benimsetici, anlatıcı, sev
dirici yayınlar yapmak zorundadır. Çünkü, Ana
yasa bütünü ile Atatürk devrimlerine dayan
maktadır. Bu haliyle TRT Atatürk devrimleri
lehine, onu benimsetici yayın yaparken, Ata
türk devrimlerini benimsemeyenlerin bu yayın
ları tarafsızlıkla itham etmeye hakları yok
tur.
Ve nihayet arkadaşlarım, Anayasanın baş
langıcı, Türk Devletinin temel ilkesi olarak
milliyetçiliği ortaya koymaktadır.
Türk Anayasası milliyetçidir. Millet reali
tesini reddedenler, ister ümmetçilik istikame
tinde isterse sosyalist zihniyetle beynelmilel
cilik istikametinde millet realitesini redde
denler, millet realitesini Türkiye'ye yaymak,
benimsetmek için yapılan yayınları sureti ka
fiyede tarafsız bir yayın olarak göremezler.
Çünkü, Anayasanın bütün temeli, Anayasanın
oturduğu zemin Türk milliyetçiliği zeminidir.
Öyle ise, TRT bütün yayınlarında mutlaka
Türk milliyetçiliğini halka benimsetici, sevdi
rici, izah edici yayınlar yapmak zorundadır.
Yine Anayasamız, «Yurtda suln, cihanda
sulh.» prensibini benimsemiştir. Türkiye em
peryalist değildir. Başkasının toprağında gözü
yoktur. Binaenaleyh, birtakım emperyalist arzu
lar taşıyanlar, TRT'yi «Yurtda sulh cihanda
sulh.» ilkesini yayıyor diye tarafsızlıkla itham
edemezler.
Arkadaşlarım, sözlerimi toparlarsam; TRT'
nin yalnız haber yayınlarında mutlak taraf
sızlığı mevzubahistir. Burada sureti kafiye
de şu tarafı veya bu tarafı tutmak hiçbir za
man kimsenin aklından geçmemelidir. Ama, kül
tür ve eğitim yayınlarında mutlaka TRT ta
raf tutacaktır. Tutacağı tarafta Anayasanın
başlangıcında, 2 nci ve 3 ncü maddelerinde bü
tün tafsilâtı ile ortaya konmuştur ve TRT bu
istikamette yayın yapmalıdır, vazifesi budur.
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Bunu yapmazsa; «Tek millet» ilkesini, Türk
Devletinin milleti ve ülkesi ile bölünmez bir bü
t ü n olduğu realitesini yayınlarında ortaya
koymazsa, bu takdirde vazifesini yapmıyor
demektir. TRT, eğer Anayasanın demin saydı
ğım temel esaslarını millete benimsetici ya
yınlar yapmazsa vazifesini yapmıyor demek
tir.
Hürmetle selâmlarım sevgili arkadaşlarım.
(Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Özgüneş.
Sayın öztürkçine, buyurunuz.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem, arkadaşlarım;
1 ncj. madde, hakikaten TRT Kanunımımun
anaruhunu teşkil eden hükümlerden birini ge
tirmektedir. Eski metin de, «Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu adı ile tüzel kişiliğe sahip
özerk bir Kamu iktisadî Teşebbüsü kurulmuş
tur.» deniyordu.
Bu «özerklik» tabiri, bütün iktisadî Devlet
Teşekkülleri kuruluşlarında zikredilen bir de
yim olmasına rağmen, iyi niyetlerle getirilen bu
maddedeki «özerklik» tabirini ne yazık ki TRT
nin eski yöneticileri bir nevi müstakil bir organ
mış gibi, yani Devlet cinde Devletmiş gibi telâk
ki edip, ona göre hareket etmeye başladılar. Ya
yınlarını Anayasa açısından değil, kendi görüş
açısından, daha açık şekilde söyleyelim, sola
meyyal eğilimli yapmak suretiyle
Türkiye'yi
bugünkü çıkmaza sokar bir hale getirmiştir.
«Köy saati» denir... Bu programlar, köye hitabetmeyen, köylünün sosyal yaşayışı ile ilgili ol
mayan ve daima köylüyü olduğu gibi değil de,
perişan durum ve hallerde gösteren programlar
dı. Sonra sanki bir köylü vatandaş konuşıvyormuşçasma maaşlı bazı kişileri de bu programda
konuşturmak suretiyle yayın yaptırdığı çok va
rit idi. Yani, TRT «özerklik» vasfını diğer ikti
sadî Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi, muha
faza edebilme imkânını bulamadı ve Anayasa
değişikliğinde bu «özerklik» rüknü kaldırılmak
suretiyle bugünkü madde metni getirilmiş oldu.
Bugünkü metin bu haliyle kabul edildiği
takdirde, ben sayın özgüneş kadar karamsar da
değilim. Eski madde metnine göre bu yani mad
de fevkalâde güzel tedvin edilmiştir ve madde
nin olduğu gibi kabulünü saygı ile arz ederim.

29 . 2 . 1972

O : 1

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Öztürk
çine.
Sayın Fehmi Alpaslan, buyurunuz.
FEHMİ ALPASLAN
(Artvin) — Sayın
Başkan, değerli, arkadaşlarım;
TRT Kanununun bu birinci maddesindeki
«tarafsızlık» ilkesi üzerinde görüşlerimi arz et
mek istiyorum.
Sayın Özgüneş o kadar mükemmel surette
düşüncelerimin tercümanı olduklar ki, kendile
rinin burada ifade ettikleri görüşlerinin tümüne
katıksız katıldığımı, arz etmek suretiyle bu kıs
mı geçeceğim.
Yalnız, bu maddeden istifade etmek suretiy
le, geçende kanunun tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerdeki bir konuyu,, madde ile alâkası dolayiaiyle. dile getirmeyi bir vazife bilirim.
Ben, tümü üzerinde konuştuğum vakit Ana
yasamızın ruhuna dokunmuş V3 Kurucu Mecli
sin Anayasayı hangi görüş ve düşüncelerle ha
zırladığının üzerinde durulursa meseleler ço
ğunluğu ile halledilir, demiştim, Benden sonra
söz alan Sayın ihsan Sabri Oağlayangil, benim
o beyanımı ileıl sürmek suretiyle, Anayasa bol
geldi, şimdi, onu vücuda yerleştirmek için gay
ret sarf ediliyor, diye Anayasa hakkındaki be
nim görüşümü, bir nevi üzerimize hiç uymayan
bir nesne şeklinde tavsif ettiler,
Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum, bu
son değişiklik ister olsun, ister olmasın eğer biz
Anayasayı çıkardığımız zamandaki düşünceleri
miz ile, duygularımız ile, heyecanlarımız ile gör
meye devam edip, onu bilerek veya bilmeyerek,
maksatlı ya da maksatsız kenarından köşesinden
başka isti kametlere çekmemiş olsaydık, Türkiye
içinde bulunduğumuz şartlara gelmiş olmaz idi.
Bazı maksatlılar öncülük etmek suretiyle Ana
yasayı kendi görüşleri istikametine saptırdık
ları içindir ki. Türkiye'de meseleler meydana
gelmiş ılr. Yoksa, tüm kusuru Anayasada bul
mak, samimiyetle inanıyorum ki, büyük hata
dır.
Bu vesile ile TRT nin tarafsızlığı konusuna
dokunulurken; «TRT, filân için söyleyemez,
ama Hükümet için de söylememesi lâzimgelir»
görüsü ileri sürüldü.
Değerli arkadaşlarım, şimdi bu maddeyi ge
tiriyoruz; TRT tarafsız bir tüzel kişidir, diyo
ruz. Bu millî müesseseyi eğer aklı başında, vic595 —
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dam yerinde, bu memleketli düşûnmskten başka
kendisine hâkim bir kaygısı olmayan TiIIaro tes
lim etmezsek, ben inanıyorum ki, yhıs ds şikâ
yete mevzu olabilecek saptırmalar bu yerde de
olabilir. Bütün mesele, müessessbrs millî hüvi
yet içeı'isinde bir istikamet verebilmektedir ka
naatini taşıyorum.
Ve hemen şunu r ı7 ed.v ! J ^ v ~> C
!
yangil'in görüşün *)*<" "V ~ "o < V
-•
1
imkân yok. Sanki 'r, '- t ^ I t ' v J
den geliyor ve ge* p •' - -* ' e J .
î "
bunda kusurları jok
Tu-Mn^ j » jı Î2 M *
muhtırasına gelmesini ^.r n > \
ı Tr 1
meti idare eden ac-ev" r - c or~ h r ^ % .
nin hâkim olduğun'1 Jxk% +e 1 "k °u x " \
bu müesseselerin bos ^ :- b\ih - •• > "ı t ci ^ _?"
den evvel memleketçi S** go: ' c 1 ıs ^
ıy.
nasebat içerisinde l^hnı- pı b - ^ » d ' p ' "•
ısrarla iddia eder. m Erk. Ba"'u" *"-•*; S "7 n ıî
mire!'e de bir vesile ıh Cıuı bı. b<^7-rn<mn bı«
toplantısında aynı şeyle,.-! so/LnA.} .dmı,
Şimdi Danıştaydan, Anayasadan, üniversite
den, TRT den şikâyet edeceğiz; bütün kuruluş
lardan şikâyet edeceğiz... Bizim Anayasamız
müesseseler rejimini getirmiş. O zamanın ikti
darının başı, vaktiyle bu müesseselerin başın
da çalışanların da bu memleketi seven insanlar
olduğunu dikkate almak suretiyle kendilerine
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları böyle in
sanî münasebetler içerisinde iyi anlatmasını becerebilseydi, Türkiye'de birçok meseleler hal
ledilmiş olurdu. O zaman yapmadı; şimdi, san
ki bütün müesseseler kabahatli, kendilerini
sütten çıkma ak içerisindeymiş gibi takdim
ederlerse, bunun doğrulukla, hakikat ile bağ
daşır tarafı olmaz.
Şimdi TRT için de aynı şeyleri söylüyorum.
Halen TRT geçirdiği istihalelerden, tecrübeler
den sonra iyi ellerde ve daha iyi ellerde olma
sı lâzımgeldiği kanaatini ortaya koymuştur.
Biz aklımızı toplayacağız; evvelâ Hükümet Hü
kümetlisini bilecek; Meclisler Meclis oldukları
nı bilecek ve o zaman da müesseseler kendileri
ne bir çeki düzen verecekler ve memleketin
yüksek menfaatlerinde birleşmek suretiyle, kar
şılıklı olarak bu dâvayı yürütebilme olanağı
sağlanmış olacaktır. Bunu yapmazsak, bugün
bizim «Tarafsız» dediğimiz nesneye yarm baş
kalarının başka cephesinden bakmak suretiyle
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«işte tarafsızlık buradadır» diye yine başımı
za bir sürü gaileler getirmeleri ihtimali varıdır.
O itibarla, Sayın özgüneş'in vaz'ettiği pren
sipleri temel ilkeleri mutlaka TRT'nin dikkate
alması lüzumu ve zarureti aşikârdır. Bırakınız
kanunları, bu memleketin adamı olmanın ver
diği, Türk olmanın verdiği haysiyetin en tabiî
icabı görmekle beraber, biraz da her şeyi bu
müesseseye bağlamak suretiyle halledilir gibi
görmelHen uzaklaşıp, bizim de o müesseseyi da
ha iyi çalıştırır hale gelmemiz lüzumunu belirt
mek için söz aldım.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan.
Sayın Halil Özmen. Saat 16.01
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Çok az konu
şacağım, Sayın Başkan.
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım,
böyle bir kanun tasarısının gelmesinden dolayı
çok bahtiyarım. Getiren arkadaşlara, Komis
yona ve Hükümete çok teşekkürler ederim.
Birinci madde, bu kanunun bel kemiğidir.
Yalnız, TRT dediğimiz zaman içimiz sızlıyor;
geçmiş hâdiseleri düşünüyor ve ıstırapların ne
kadar ileriye gittiğini anlıyoruz.
Arkadaşlar, her şeyden evvel TRT, değerli
özgüneş arkadaşımın söyledikleri gibi, bu mil
letin birliğini, beraberliğini ve Türk Devleti
nin bekasını düşünecek. Sıhhatim fazla müsaidolmadığı için konuşamıyorum arkadaşlar;
ama için bu mevzuda çok yaralı. Yaralarımı
söylemek istij^orum değerli arkadaşlarıma.
Demek ki, TRT öyle bir mevkide ki, öyle bir
makamda ki; haberleriyle, kültür yayınları
ile, eğlenceleri ile Yüce Türk Milletinin bera
berliğini, kardeşliğini ve bekasını düşünmeye
mecburdur. Bunu düşünmediği gün, Türk
Milleti de, TRT de batmıştır.
Arkadaşlar, ne kadar güzel bir kelime bul
muşsunuz. Bayılıyorum bu bulduğunuz keli
meye. Acaba TRT'nin başındaki insanlar bu
kelimeye benim kadar sahip çıkabilecekler mi?
TRT tarafsız olacak... «Tarafsız» kelimesi ne
kadar tatlı, ne kadar tatlı, ne kadar insana
huzur veriyor, rahatlık veriyor. Geçmişi dü
şündüğümüz zaman, bu kelime bize kıvançlar
getiriyor, huzur getiriyor, rahatlık getiriyor,
Türk Milletine büyük bir istikbal vaadediyor.
Acaba inanabilecek miyiz buna?..
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Arkadaşlar, çok zor geliyor bana. Gördü
ğüm hâdiseler karşısında çok acı geliyor bana.
Geçmiş zamanlarda içindeki ruhunu, özgüneş'in
söylediği gibi, milliyetçiliğini, varlığını mil
letine karşı, memleketine karşı olan fikirlerini
söyleyen bir insan, o zamanın Anayasasının
17 nci maddesi karşısında şurada fikirlerini
söyleyen bir insan, o zamanın zihniyetiyle TRT
nin başındaki insanların tarafsız olmadığını be
lirten bir insan alınıp, götürülüp ceza evine ko
nuluyor. Ve o zamanın Adliye Vekili, işte şu
radaki söylenen kelimelerden; tarafsız olma
ması sebebiyle, o kelimeye bağlanmadığı için;
«Oradaki hâkimler Halk Partilidir inanmayın,
Meclis kürsüsünden suç işleyen bir adamı bırak
mışlardır» diyebiliyor arkadaşlar, işte biz şim
di seviniyoruz, iftihar ediyoruz bu «Tarafsız»
kelimesiyle, inşallah bundan sonra radyomuz,
televizyonumuz böyle bir haberi veremeyecek
tir. Ben onun için bağlanıyorum, onun için ya
ralı göründüm; bu kelimeye çok fazla kıymet
veriyorum. Görmek istiyorum arkadaşlar, gör
mek istiyorum yarınları, gelecek günleri mil
letimin istikbalini görmek istiyorum. Evet, bu
maddede milletimin istikbalini, gelecek gün
lerini, ışıklı günlerini görmek istiyorum, me
deniyete ulaştığı günleri görmek istiyorum.
Çünkü ben, Çanakkale'de iki tane amcasını,
iki tane dayısını şehit vermiş bir insan olarak
konuşuyorum. Onun için biraz evvel dedim ki,
TRT bütün yayınlarında Türk Milletinin istik
balini, geleceğini, kaderini, bekasını düşü
nerek konuşmaya, haberlerini, kültürünü, eğ
lencesini ona göre yapmaya mecburdur. Sami
mî olacak, destek olacak arkadaşlar... Haber
leri değerlendirecek; gerçek midir, değil mi
dir araştıracak, ona göre haber alacak. Yok
sa, haber vermek gayet basit, dilin kemiği
yoktur. Dilin kemiği yok, söyler ve geçer.
Kendileri de, köpekler de bu memlekette bili
yorsunuz bir zamanlar Vatan Cephesinde par
tilere kayıt oldu. Bunları ne çabuk unuttunuz
arkadaşlar? Onun için ben arkadaşınız olarak
böyle bir kanunun çıkmasına iltihak ediyorum
ve ıstırabını çekmiş bir arkadaşınız olarak, bu
kelimeye çok bağlanıyorum.
Tekrar gönlümden gelen, vicdanımdan ge
len bir sesle okuyorum arkadaşlarım bu madde
yi. Değerli arkadaşlarım, konuşma imkânım
olsaydı, size daha çok acı sayfalar çevirebilir-
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dim. Fakat rahatsızım konuşamıyacağım. Ancak, gönül verdiğim için; milletimin yüce ruhu bugünlerde daha çok şahlanıyor; millî ruh,
millî vicdan, vatan, kardeşlik, birlik, beraber
lik ruhuna gönül verdiğim için «Tarafsız» keli
mesine de o kadar bağlıyım.
Maddeyi okuyorum: «Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumu adıyla tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği kurulmuştur.» Bahtiyarım, inşallah
aldanmıyorum, inşallah yanılmıyorum; gele
cek günlerde, muhterem arkadaşımın biraz ev
vel söylediği gibi, Türk Milletinin en büyük
müessesesi olan TRT Kurumu gerek haberlerde,
gerek kültür ve eğlencelerde Türk Milletinin
ruhunu yansıtacak şekilde, Çanakkale'nin ru
hunu yansıtacak şekilde bu memlekete hizmet
etsin, biz de iftihar edeceğiz.
Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar.
(Alkışlar)
BAŞKAN —Teşekkür ederiz, Sayın özmen.
Sayın Ahmet Yıldız. Saat 16,10
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlar; «Çok önemli bir ni
teliğini tartışıyoruz TRT'nin. Anayasa özerk
kurum, olarak öngörmüştü; fakat Anayasa de
ğişikliğinden sonra tarafsız olmasını öngören
hükme göre bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarının,
incelenince bir emek ürünü olduğu görülür, iyi
ve ayrıntılara giren birçok hükümlerini ben il
gi ile okudum, ama sakıncalı hükümleri olduğu
kanısını da beslemekteyim. Maddeleri gelince
o noktalara biraz dokunacağım.
Arkadaşlarım, özerklik gerekliliğinin; yan
tutan partizan radyodan kurtulmak için geldi
ğini biliyoruz. Buna tepki de dense, kötü tec
rübelere bir daha fırsat vermemek amacı gü
dülmekteydi.
Arkadaşlarım, bir toplumsal gerçeğimizi
hiçbir önyargıya kapılmadan kabul edelim. Tür
kiye Cumhuriyeti henüz tek parti zihniyetinden
kurtulmuş değildir. Türkiye'de yönetim, henüz
tek parti sisteminden, hatta partilerimiz eski
şeflik sisteminden kurtulmuş değildir. Bunun
içindir ki, küçük bir grup; parti merkezi, yö
netici grubu her ne ise, en etkin yönetim oda
ğında, noktasında bulununca; partisini hatta
Meclis Grubunu, dolayısıyle Meclisini etkiler.
Türkiye'nin demokrasisi için bu çok önemli
noktadır. Böyle olunca, her konuda, yasaları
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çıkardığımız zaman, kurumlarımızı kurduğu
muz zaman bu gerçeği gözönünde bulundurma
lıyız. Bundan ayrılmış olsaydık; sosyal örgüt
lenme ve sosyal dengeieşmesi ileri demokrasi
ler düzeyinde gerçekleşmiş olsaydı, bugün bes
lediğimiz kaygıların büyük çoğunluğunu besle
mek gereksizdi.
Örneğin; biliyorsunuz Fransa'da Devlet Baş
kanı, Danıştay Başkanlığı yapar. Millî Eği
tim Bakanı, rektörlerin atamasını yapar. Bunu
işitir işitmez; «Nasıl olur efendim, özerk üni
versitenin rektörünün Millî Eğitim Bakanı
atamasını yapıyor? Yargı organının başkanı
oluyor?» denebilir. Ama çok iyi de biliyorsu
nuz ki, hiç bir zaman Devlet Başkanının Danıştayın o kararlarını etkilediği görülmemiştir.
Sonra biliyorsunuz ki, üniversitelerin seçtiği
adaylardan iki tane bakana gönderilir; bakanın
ikinciyi atadığı bir defa görülmüş, onda da ba
kan düşmüş. Demek ki sosyal dengeleme, ör
gütleme o hale gelmiş ki, özerklik diye san
madığımız şeyler, özerklikten beklediğimiz
amacı gerçekleştirecek bir uygulama görüyor.
Bu bizde henüz gerçekleşmediği için kaygıla
rımızı biraz daha büyütmüş oluyoruz.
Şimdi, eski tecrübelerle; TRT'de şöyle ol
du, böyle oldu diye yermelerden kurtularak,
bu «Tarafsız» sözünün kapsamı üzerinde biraz
durmak istiyorum ki, uygulama da bu kapsa
ma uygun olsun.
Arkadaşlarım, kim ne derse desin, TRT,
Devlet kurumlarımız içinde geçmiş uygulaması,
başarısızlardan değil, başarılılardandır,
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — En başa
rısızı.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Elbette ku
suru var; ama hepsi kusursuzdu da, yalnız o
mu kusurluydu? Hepsinde kusur vardı.
Şimdi burada tarafsızlık üzerinde biraz du
racağım. Kime karşı tarafsız? Bu çok önem
li. Partilere karşı tarafsız. Doğru, Başka?..
Türlü siyasal görüşlere karşı da tarafsız olma
sı gerekir. Türkiye'nin yasaları ve Anayasası
nın, yasaklamadığı, sosyal ekonomik, politik
her ne ise bütün görüşlere tarafsız olması ge
rekir. Elbette Devletin kurumu, yasak bir
görüşün savunmasına araç olamaz.
Türkiye'de kapitalist parti bulunur, ortanın
solu bulunur, bilmem şu parti bulunur, sağı

29 . 2 . 1972

O :1

bulunur; her bir partinin yasaklanmamış Ana
yasa ve yasalarımızda yasaklanmamış her han
gi bir sisteminin, felsefesinin parti görüşleri
nin TRT de eşit haklarla yayınları gerekir. Ak
si halde demokrasi teessüs edilemez. Bir parti,
örneğin iktidar partisi veya her hangi bir par
ti çıkacak; bu partiler bir sistemin partileridir,
örneğin kapitalisttir meselâ öbürü ben ortanın
soluyum veya yasak olmayan bir sosyalist sis
temde ise, ben sosyalistim diyecek; bunlara,
«Hayır sen konuşmazsın» denemez. Türkiye'
de bu kavramları henüz yeter derecede incele
mediğimiz için sanıyorum, biraz ileri gidebili
riz.
özel olarak üzerinde durmak istediğim iki
tarafsızlık var.
1. Siyasî örgütlerin her birine zaman,
kapsam ve sıra her ne ise, bu yönlerden yan
tutmayan bir Devlet kurumu.
2, Türlü yasaklanmamış görüşlerin, yasa
larımızın dışına taşmayan görüşlerin konuşul
ması tartışılması gerekli.
Arkadaşlarım, çağımız milliyetçilik çağı
dır. Milliyetçilik çağında hiç bir ülke başka
bir ülkeden esinlenmez; görüşlerden yararlanır.
Hiç bir ülke, başka ülkenin görüş ve sistemini
kopye etmeye, taklit etmeye yeltenmez, yel
tenmemelidir. Çünkü, bilimini yapmamış top
lum, gerçek bir kültür ve kendine özgü güç
lü bir sistem yaratamaz. Peki, bilimini yapma
nasıl olacak? Bilimini yapma, toplum karşısın
da türlü görüşlerin açık tartışması ile Türk'ün
kendi beyinleri, kendi sisteminin düşünsel ta
banını ve düşünsel ürününü ortaya koymak
suretiyle olacak. Ancak Türkiye'de sorunla
rımıza hangi sistemlerin veya hangi karışımla
rın en iyi çözüm olabileceği yargısına varmak
gerek. O halde, TRT'nin bugünkü ve yarınki
yöneticilerinin elbette tarafsız olması lâzım.
Bugünkü Sayın Genel Müdür gibi hiç bir par
tiye bağlı kalmayan ve inanaçlarına saygı duy
duğum bir kimse TRT'nin başında her zaman
bulunsa, hiç bir kaygı duymam çünkü taraf
sız bir kimsedir. Yardımcı Koordinasyon Ku
rulu üzerinde de sonra duracağım ya; bütün
bunlarla, yan tutmaz; ama yarın çok ileri bir
partizan iktidar olabilir, böyle bir partizan ik
tidarda bu «Tarafsız» kelimesi bence çok önem
lidir.
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Üçüncü nokta; TRT'nin tarafsız olmayaca
ğı konular da vardır. TRT bir Devlet kurumu
dur. Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ile be
lirtilen temel niteliklerinde tarafsız olunamaz.
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen
temel nitelikleri var. Devlet Kurumu, Devlet
yapısının bir öğesi, bir canlı varlığı olarak on
ları korumak zorundadır. Üzerinde fazla dur
mayacağım; lâik cumhuriyet, sosyal cumhuri
yet, sosyal devlet, hukuk devleti, bildiğiniz
gibi, Atatürk devrimleri, Anayasanın temel
felsefesi; bütün bunlarda tarafsız olunamaz.
Çünkü bunlar bir partinin malı değil ki, bunda
tarafsız olunsun. Bunlar, bütün partilerin
hizmette şeref duyduğu Devletin temel nitelik
leridir, bunda tarafsızlık olmaz. Bunda, hepi
miz aynı sistemin, aynı felsefenin sahibi oldu
ğumuz için tarafsızlık olmaz.
Sözlerimi özetliyorum. «Tarafsız» kelimesi
üzerinde durulması gerekir. Bunun anlam ve
kapsamı üzerinde bundan sonraki yöneticilerin
özellikle durması gerekir. Henüz tek parti zih
niyetinden; hiç bir partiyi kasdetmiyorum, ge
nel olarak Türkiye tek parti zihniyetinden he
nüz kurtulmuş değildir. Aslında bu kolay da
değildir. Böyle bir memlekette «Tarafsız» sözü
çok iyi anlaşılmak gerekir. «Tarafsız» kelimesi
nin üç niteliği vardır.
1. Partiler, bütün siyasî örgütler, propa
gandada sıra, süre zaman bakımından, her ne
ise, eşit.
2. Türlü siyasal, ekonomik, sosyal sistem
lerin; Anayasa ve yasalarda yasaklanmamış
sistemlerin, eşit haklarla savunulabilmesi.
Bu suretle ancak Türkiye'nin düşünsel or
tamının gelişmesini; kendi beyinlerimizle kendi
sistemlerimizin temelini sağlayabilme yönünde
bir gelişme sistemini Türk'ün yaratmasını sağ
lama olabilir.
3. Tarafsız olmayacağı konular var. Taraf
sız olmayacağı konular, Türk Devletinin temel
niteliklerini, hiç birimizin yan tutmamız için;
Anayasanın doğuş felsefesi, dayandığı temel,
kapsamı...
BAŞKAN — Sayın Yıldız, iki dakikanız var
efendim.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki efen
dim.
Bütün bu amaçlarda TRT tarafsız olamaz.
İşte, taraflı olacak, tarafsız olacak yönlerini
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bilelim ki, partili dönemlerde de TRT'nin yö
netimini elinde bulunduran gelecek" uzman ve
yöneticiler bu anlayıştan saymayan ve TRT Ku
rumundan beklenen amaçları gerçekleştiren bir
uygulamaya tanık olmak suretiyle özerklikten
dönüşün cezasını çekmeyelim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız.
Efendim madde üzerinde söz isteyen başka
sayın üye var mı?.. Yok.
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF
KAYALAR (Bursa) — Şimdilik yok.
BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okutup,
oylatıyorum efendim.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Efendim, bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
TRT kanun tasarısının değiştirme önergesi
verilen maddeleri üzerinde müzakere açılması
nı, diğer maddelerinin okunarak oylanmasını
arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, önergenin aleyhinde.
BAŞKAN — önergenin aleyhinde, buyurun
Sayın özgüneş.
Önerge, eğer değişiklik önergesi verilmemişse maddenin müzakere edilmemesi esasını orta
ya koyuyor. Çok uzun kanunlar için cidden ka
bul edilebilir. Ancak, saten çok uzun olmayan
ve dikkat buyurdunuzki, değişiklik önergesi ve
rilmediği halde bazı görüşlerin ortaya çıkması
nı, böylelikle bizi görüş birliğine doğru götüren
şu. konuşmaları tahdit etmenin faydalı olduğu
kanaatinde değilim, önümüzde ikinci madde
geliyor ki, TRT nin görevleri ve yayın esasları
gibi son derece birleşmemiz, üzerinde anlaşma
mış lâzımgelen bir konudur. Bu takdirde sırf
bunun üzerinde görüşünüzü bsürtelim diye suni
değişiklik önergeleri vermeye bizi mecbur et
memenizi istirham ederim.
önergenin reddini rica ederim, saygılarım
la.
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özgüneş.
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... 17'ye karşı 19
oyla önerge kabul edilmemiştir.
ı
İkinci maddeyi okutuyorum.
Görev ve yayın esasları:
Görev :
J
Madde 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kıı- j
rumunun görevleri şunlardır :
a) Radyo ve televizyon postaları ile yurt
içine ve yurt dışına radyo ve televizyon yayın
lan yapmak,
b) Devlet adına yurdun çeşitli yerlerinde
radyo ve televizyon istasyonları ve tesisleri
kurmak ve işletmek, bunları genişletmek ve ge
liştirmek,
c) Bu amaçla, gerektiğinde, kendi tesisle
rinde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araş
tırmalar yapmak veya yaptırmak; bunları kıs
men veya tamamen imal etmek ve bunun için
gerekli tesisleri kurmak,
d) Bu kanunda gösterilen esaslar içerisin
de, Milletlerarası Radyo - Televizyon kuruluş
ları ve yabancı radyo - televizyon kurumları
ile ilişkileri düzenlemek,
e) Yayınların, kolayca anlaşılabilecek bir
dille yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak.
Yayın esasları :
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun
başlıca yayın esasları şunlardır :
Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde
Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı
olmak;
insan haklarına dayanan millî, demokratik,
lâyik ve sosyal cumhuriyete; Türk Devletinin
ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığı güç
lendirmek ;
Atatürk devrimlerinin, Tük toplumunun
çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini öngören
dünya görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek;
Millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini
ve millî gelenekleri gözetmek;
Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevin
de. Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve
ilkelerine uymak;
Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlan
masında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilke
leriyle çağdaş habercilik teknik ve metotlarına
bağlı olmak;
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Haberlerle yorumları birbirinden açık ola
rak ayırmak;
18 nci madde kapsamı dışında kalan yorum
niteliğindeki yayınları bu kanunda belirtilen
esaslara uygun olarak ve Anayasaya aykırı ol
mayan karşıt görüşleri içine alacak şekilde ha
zırlamak; kaynaklarını belirtmek ve yorumları
hazırlayanların ad ve unvanlarını açıklamak;
Açık oturumlarda da karşıt görüşlere im
kân ölçüsünde yer verilmesi esastır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
Buyurun Sayın özgüneş.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üy^) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Kanaatimce tasarının en önemli maddelerin
den birisi de bu maddedir. TRT'nin görev ve
yayın esaslarını ortaya koymaktadır.
Tasarı, Millet Meclisinin Geçici Komisyonun
da görüşülürken cidden ideal bir çalışma yapıl
mıştır. Bütün üyeler partilerini unutmuşlar, şu
maddeyi nasıl yapalım da memleketin menfaati
ne en uygun şekilde tedvin edelim diye bir gay
retin içerisine girmişler ve kanaatimce büyük
ele bir başarı göstermişlerdir. Öyle ki, bu çalış
ma esnasında kelimeler üzerinde tek tek durul
muştur. Vaktim olsaydı bunları okurdum, ama
bir örnek vermekle yetineceğim.
Meselâ; Hükümetin getirdiği metinde «Göre
nek vs gelenek» kelimeleri vardı. Komisyon
«Görenek ve gelenek» kelimeleri üzerinde uzun
uzun münakaşa ettikten sonra, göreneklerin mu
hafaza edilecek unsurlar olmadığını, muhafaza
edilmesi lâzım gelen unsurların, ancak gelenek
unsurları olduğuna kanaat getirmiş ve böylelik
le koymuştur. Yani her kelime üzerinde ayrı ay
rı titizlikle durulmuştur.
Gcnül çek ister ki, bu kadar büyük gayretle
hasırlanan bu metin, kâğıt üzerinde kalmasın,
burada zikredilen bütün unsurlar yayın esasla
rında mutlaka dikkate almsm. Bugün cidden
büyük bir dirayetle, büyük bir vatanseverlikle
TRT'yi yönetmekte olan Genel Müdürden son
ra gelen Genel Müdürler de inşallah aynı esas
lara tabi olarak TRT'yi bu şekilde yönetir.
Ben, burada vaktim az olduğu için fıkralar
üzerinde ayrı ayrı durmayacağım, sadece bir fık
ra üzerinde duracağım. Bu da (E) fıkrasıdır.
«Yayınların, kolayca
anlaşılabilecek bir dille
yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak.»
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Arkadaşlarım, her canlı varlık gibi dil de
gelişir, armır. Türk dili uzunca bir zamandan
beri arınmakta, gittikçe kendi özüne doğru yak
laşmaktadır ve gayet tabiî ki, bu devam edecek
tir. Evvelâ bu anlaşılabilir dil davası, Türkçenin arınmasına mani olucu bir istikamette ol
mamalıdır. Mutlaka Türkçeniıı arılaşmasına,
özleşmesine hizmet edici şekilde olmalıdır.
Arkadaşlarım, bu hususta söyleyeceğim ikin
ci husus; dil, her canlı varlık gibi tesir altında
kalabilir, ama tasarruf altına alınamaz. Şu kori
dordaki bitkinin, ne kadar gayret sarf ederseniz
edin, yapraklarının şeklini, çiçeğinin biçimini ve
ne saman yaprak ve çiçek açacağını ortaya koya
mazsınız, onu değiştiremezsiniz. O, kendi ka
relilerine uygun bir biçimde gelişir. Dil de böy
ledir. Dışarıdan birtakım suni etkilerle bir dili
kendi kalıplarının dışına taşıramazsmız. Her di
lin bir mantık kalıbı, bir zevk kalıbı vardır. O
mantık ve zevk kalıbının dışına taştığı gün dil
bozulur. Binaenaleyh, bu arılaşma kendi özü
nün dışına taşacak istikamette gitmemelidir.
Türk dili, kendi mantık ve zevk kalıbına uygun
olmalıdır.
Yani demek istiyorum ki, TRT her uyduru
lan kelimeyi alıp, derhal kendi yaymlarınnı içe
risine sokmamalıdır.
üçüncü husus arka dağlarım, Türkçe, yalnız
Türkiye'deki 36 milyon kişi tarafından kulla
nılan bir dil değildir. Hudutlarımızın yakının
da ve uzağında; Türkiye'nin dışında Türkçeyi
kullanan milyonlar vardır. Türkçedeki ilerleme
ve gelişine hızı hiçbir zaman bizi bu kitlelerle
dil bakımından koparacak hale getirmemelidir.
Bizim, sınırlarımızın dışındaki Türk kitlelerini,
bulundukları memleketin mesut birer vatandaşı
olarak görmenin dışında bir arzumuz yoktur,
ama bu insanlar Türkçe konuşmaktadırlar, ana
dilleri Türkçedir. Kanaatim odur ki, Edirne'de,
Sivas'ta, Erzurum'da, Lefkoşe'de, Gümülcıne'
de, Razgrat'ta, Kerkük'te anlaşılmayan dil,
Türkçe değildir.
Şu halde, Türkçe kendi gelişmesi esnasında
hızını öyle tutmalıdır ki, hiç değilse en azından
hudutlarımızın civarında anadili Türkçe olan
ve her gün kulaklarını Türkiye Radyosuna çe
virmiş olan Türkler bu dili anlayamaz duruma
gelmemelidirler.
Belirtmek istediğim üçüncü husus arkadaşla
rım, biliyorsunuz Türkiye'de bir Enderunca var

29 . 2 . 1972

O :1

dır, Osmanlıca denilen bir Enderun dili vardır.
Sadece kibar salonlarında, istanbul'da kullanı
lan bir dildir. Halk bu dili sureti katiyede an
lamaz, halk ayrı bir dille konuşur; fakat elitler
ayrı bir dille konuşur.
Dil inkılâbı, Türk dili üzerindeki uzun ça
lışmalar bugün çok şükürler olsun ki, halkın
dili ile aydının dilini birleştirdi. Şimdi Türkçe
yeniden aııîaştırılırken, Türkçe kendi özüne dö
nerken, ki dönmesi zaruridir, bu arılaşma hızı
öyle olmalıdır ki, halk kitlesi ile aydınları biribirinden dil bakımından koparmasın. Eğer biz
bugün yeni bir dil meydana getiriyoruz diye,
konuştuğumuz dili halk anlamayacaksa, o zaman
Osmanlıcadan farkı ne olur? Şu halde bizim bu
arılaşmanın hızı mutlaka aydınla halkı biribirinden ayırmamalı, bölmemelidir. Tekrar ede
yim ki, eğer konuşulan bir dil Edirne'de, Sivas'
ta, Kars'ta anlaşılmıyorsa Türkçe değildir.
Arkadaşlarım, bu kısa maruzattan sonra bir
temenniyi de burada arz etmek istiyorum.
TRT'nin bir huyu var; kurulduğa günden
beri Türk alfabesine, tabirimi mazur görün, şaşı
bakar. Meselâ «ce» demez da «se» der; «de» de
mez de «di» der. Bir uçağın numarasını okur
ken TRT spikerleri «di si yirmi üç der. Kan ara
nıyor derken «Rh pozitif» demez de «er aş po
zitif» der. Niye böyle der? Yani bir yerde ne
den Fransız alfabesi kullanır, bir yerde neden
İngiliz alfabesi kullanır? Ondan sonra, bazı
harfleri ingiliz ve Fransız alfabesinin de dışma
çıkarak mesele (k) için «ke» demez de «ka» der;
bazan «he» demez de «ha» der. Arkadaşlarım,
herkes bilir ki, Türkçede «ka» diye bir harf
yoktur. Bunun adı «ke» dir. Bir ilkokulda dahi
okutulur ve Türkçede bu harf «ke» diye telaf
fuz edilir. Ama neden acaba bizim TRT'nin spi
kerleri buna «ka» demekte ısrar eder?.. Türkçe
de «d» ve «c» harfleri vardır; bir uçağın nu
marasını söylerken «DC 23» denildiği zaman ne
kaybederiz ki, illâ buna «di si 23» diyerek mut
laka orada bir malumatfuruşluk lüzumunu his
sederiz? Biz halka ilân ediyoruz diyoruz ki, se
nin kâğıdında yazılı; kan grubun «Rh poiztif»
ise kan arıyoruz. Ama bunu söylerken, illâ «er
aş pozitif» diyoruz. Niye «er aş pozitif» tir bu?
Merak ettim ben bunu; yerli, yabancı mütehas
sıslara ; acaba bu beynelmilel midir; bütün dün
ya mı buna «er as» der, diye sordum. Bana veri-
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len bilgi şudur ki, beynelmilel olan «r» ve «h»
harfleridir. Her millet bunu kendi alfabesine
göre telâffuz eder. ingiliz alır bunu «ar eyç»
de:1. Türk'ün de ahp buna «re ha» demesi lâ
zım. Fransıs ela «er a?» der. Neden acaba bi
zim TBT illâ bunu Fransız ağzıyla söylemek
mecburiyetini hisseder?
BAŞKAN — 1 dakikanız var efendim.
MEHMET ÖEGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, kanaatim odur ki, IIÎ.Tmn çok kıy
metli Genel Müdürünün Türk alfabesinin, (ki
bunların telaffuzlarının büyük kısmı fiilen Ata
türk tarafından tespit edilmiştir, dilimize sen de
rece uygun telaffuzlardır) telaffuzlarını mıûlaka TET spikerlerine öğretmesinde cidden büyük
bir fayda vardır.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ÖF.ÇÜnej.
Sayın öztürkçine, buyurun.
Saat : 16,36.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
1 nci maddede «Tarafsız»
deyimi, 2 nci
maddede hangi şartlar altında tarafsız olaca
ğını, hangi şartlar altında taraf tutulacağı
gayet güzel bir şekilde tedvin edilmiştir. Bu
itibarla madde fevkalâde yerindedir.
Yalnız, dil durumuna değinmeden geçeme
yeceğim. Bazı tıbbî terimler vardır ki, bunlar
ancak kendi lügati ile değer bulur. Sayın özgünsş r.vkadaşımız kan gruplarındaki
«er as
pozitif» in manasını bir profesöre değil de, bir
hekim arkadaşına sormuş olsaydı, spikerin il
mî tarife tamamen uygun olarak telaffuz etmiş
olduğunu bilmiş olacaklar idi.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ne imiş
o, doktor olarak söyle?
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyelim.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bura
da hekimlik dersi vermiyoruz. Burada hukukî
terimler üzerinde Anayasa üzerinde, kanunlar
üzerinde duruyoruz. Bunlar daha ziyade huku
kî terimleri ilgilendiren bir konudur; tababeti
ilgilendiren bir husus olmadığı için, maalesef
bu sorduğunuz soruya dışarda usulüne uygun
olarak cevap verebilirim.
Dil, hakikaten yerindedir, ama bazı husus
larda TRT Anadolu şivesini, meselâ Aydın şi-
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i vesini, Karadeniz şivesini, İstanbul şivesini dile
getirirken, maalesef hasır elbise gibi giyilen bir
husus olduğu için, bunları konuşan kişiler de
maalesef yerinde kullanamıyor. Bu itibarla ben
de istirham edeceğim; dil hususunda bilhassa
piyes oynandığı veya talebelere ders verilen
konularda talebelerin anlayacağı bir dilin kul
lanılmasının yerinde olacağı kanaatindeyim.
Madde genel olarak yerindedir. Aynen gsl{ diğl gibi kabulünü arz ederim.
I

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk
çine.
Sayın Hüseyin Kalpakiıoğlu, buyurun.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) —
Benim söyleyeceğimi söylediler Sayın Başkan.
j
BAŞKAN — Söyleyeceğinizi söylediler, Sa
yın Kalpakiıoğlu. Teşekkür ederiz.
Sayın Ahmet Yıldız, buyurun.
Saat 16,40.

j
!
j

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar;
Bu yasa ile Kurumun diline dokunulmasını
yadırgadım. Dil nedir? Dil, toplumun başlıca
kültür aracıdır. Köklü, kendine özgü söz diz
gesi, kendine özgü ses uyumu olmayan ülkele
rin köklü bir kültür yarattığı görülmemiştir.
Bunu en güzel anlatan çağımızın ünlü dil filo
zofu, Prusya ve Berlin Üniversitesinin kuruen su Hunıboldtun) kitabını okumayanlar varsa
salık veririm.
Atatürk, orada anlatılan türden bir davranışla, bir atılımla Türk dilini ele almıştır. Okursanız takdir edeceksiniz. Almanya, Türkiye'ye
benzer dil deyrimini tipik olarak geçiren ülke
lerden birisidir. Bu, başka ülkelerin hepsinde
olmuştur. Orada, bütün bugün Türk dili dev
riminin karşılaştığı engeller, yermeler aynen
vardır. Bu 300 yıl sürmüştür. Humboldt kitabında bunu cok açıkça yazıyor. Laiknis bunun
üserinde daha ayrıntılı konulara girmiştir.

j
|
j
\
j
I
]
i

Arkadaşlarım, İngiliz radyosu BBC, İngilizlerin ve Fransız Tiyatrosu Fransızların dil alanında öncüsü ve Örneği olmuştur. Bizim TRT'de
öncülük edebilmelidir. Türkiye'de bir dil devrimi süreci içindeyiz, Bımda dönüşler oldu, zararını gördük yine geri geldik. Ben burada, dile
karsı bir devrimci eylemin yararlanmasından
kuşku duymaktayım. Eskiye bir dönüsün aracı
olmamasını dilerim.

I
|
j
I
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Arkadaşlarım, gerçekçilikle söylerim ki;
dünyada Osmanlıca tipi bir dil daha vardır o
ordu dilidir. Bu kadar acayip, bu kadar uydur
ma bir dil bir orada vardır. Çünkü, her dil
başka dillerden deyim almıştır, örneğin Batı
Avrupa dilleri Lâtin dillerinden örnekler almış
tır; ama Osmanlıca gibi ve Orduca gibi hiçbir
dil gösterilemez ki, söz dizimini ses uyumunu
da beraber alsın. Divanı Muhasebat diyen bir
Almana, bir Fransıza, bir îngilize raslamazaımz. Diyorsa, hiç olmazsa muhasebat divanı eler.
Çünkü, söz dizimini kendi diline koyar. Eesponsibiliyeti alır; ama öbürü «Risponsibiliti» der
bu «Responsibiîite» der. Fransız «Responsibiliti» demez. Biz Arapça ile Acemceyi aldığımız
zaman aynen; söz dizimini, uyumunu hep be
raber almışız. Bu belâdan kurtulan bir süreç
içindeyiz. Türk'ü kendi öz varlığına kavuştu
ran, Atatürk'ün deyimi ile «Dilini yabancı söz
lüklerin istilâsından kurtaran bir atılıma için
deyiz. Böyle bir dönemde TRT gibi bir kuruma
böyle bir kayıtlama yaparsak, anlaşılabilir bir
dille dersek, bunun ölçüsü nerede?
Anlaşılır dil budur veya değildir diye kim
söyleyecek? Oradaki sanatçı, oradaki müzisyen,
orada bulunsun. Ben hatırlamıyorum. Lütfen
yacak? Kendi yapacak. Arakadaslarım, hiçbir
devletin yasasını gösteremezsiniz ki, bu hüküm
orada bulunsun. Ben hatırlamıyorum. Lütfen
bir hukukçu, falan memleket kendi kurumuna
aman benim dilimi kullan, başka dil kullanma
diyo bir kaygı içinde, bir kuşku içinde böyle
bir hükmü yasasında getirmiştir, desin. Ben,
gelecek için şu hüküm nasıl yasaya girdi diye
verileceğinin kaygısmdayım. Neden?
Türk
Devleti şu dönemde, bir kültür, haber, yayın,
aracını, kamuoyundaki düşünsel oluşumda en
büyük katkısı bulunacak bir aracı kurarken,
örgütlerken ona anlaşılmaz dili kullanma anla
şılır dil kullan diyor? Kim, ölçü nerede?
Arkadaşlarım, dil elbette bugün bir devrim
içindedir. Devrim içinde olan dilin ölçüsü yok
tur. Yaşayan bir varlıktır. Süreli değişim ya
pacak. Elbette kuralları, Türki diline ayları bir
değişimden yana değildir, ama bir söz de ço
ğunlukla söylenir, efendim bu söylediklerimizi
yabancılar da anlamaz denilir.
Arkadaşlarım, yabancılar Osmanlıcayı anla
maz. Çünkü, Osmanlıca bizim ürünümüz. Biz
Osmanlıca deyimi kullandığımız zaman ne As-
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ya'daki ne de başka bir yerdeki anlamaz. Onun
etkisinde bulunan belki başkaları anlar. O hal
de öz Türkçe ile, hem söylenmesi, hem söz di
zimi, hem ses uyumu yolunda başarıyie ancak
bütün dünya ulusları bölgesindeki Türklerle
bağlantıyı kurabiliriz. Yoksa Osmanlıca ile es
ki deyimlerle bunu kuramayız.
Şimdi, ölçüye gelince: Ben de bir süre önce
yeni terimlerin karşısında idim. itaraf edeyim,
bu işi anlamadığım zamanlarda, ben de karşı
sında içlim. Uydurma filan diye ben de yeren
lerdendim; itiraf ediyorum. Sonra ingilizlerin
okullarında, Amerikalıların okullarında oku
duğum zaman dile verdikleri olağanüstü önem
ve oradaki hocalarımızın bize dilde özleşme, (ken
dine lözgü dil yapma, dilbilgisi, ses uyumu, söz
dizimi hepsi üzerindeki alâkalarını !biliyorum.
Üretme konusunda müktesep iktisaptan çıkıyor.
Bunu Türkçe gramerle nasıl' anlatabilirsiniz?
Mümkün değildir. Bunu kimse anlatamaz. Daha
bunun ıgübi bir sürü var. Müstakilden, istiklâl
geliyor. Bu, Türkçe ^gramerle anla'tılabilir mi?
Mümkün değildir.
O halde Türkçenin bu oluşumu yaptığı bir
dönemde ve bir rönesans gibi, yeniden doğuş,
dil devrimine dönüşünde, bir Devlet kurumuna
dünyanın hiçbir yerinde Ibulunmayan tou kayıt
ları nasıl koyabiliriz? Bu kayıtların dünyanın
hiçbir yerinde bulunduğunu sanmıyorum. Eğer
ben yanılıyorsam, birisi, falan devlette kendi
yayın organına ne 'olursun şöyle dil kullanma
da böyle dil kullan, anladığımız dili kullan diye
bir kuşku içerisinde hitaibettiğini söylesin. Bu
arada sayın arkadaşımın buyurdukları gibi ben
Arapçadan, Farsçadan gelen terimlerden Batı
dillerinden gelen terimleri daha tehlikeli bulu
rum. Arapçayı, Farsçayı atalım diye Fransızca,
ingilizce deyimleri kullanmak bence daha da
tehlikelidir. 'Çünkü, o moda »oluyor, daha itibar
lı oluyor, o daha çok kullanılıyor.
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BAŞKAN — İki dakikanız var (Sayın Yıl
dız.
AHMET YILDIZ (Devamla) — Öbürü dil
den nasıl olsa çıkacak; ama bu çıkmayacak. He
pimiz bir ölçüde Arapça da, Farsça da, Fransız
ca da, ingilizce de dilimizden kaçtığı için veya
yenisi bulununcaya kadar kullanırız; ama bu
rada eksik kullananları da yermiyorum, bu za
manla alışılacak.
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Şimdi, ölçüye bakarken, ben Cumhuriyet
Senatosunda kendi gözlemime dayanarak belirt
mek isterim ki; iburada, 1962 - 1983 yıllarında
kullandığım 'bir kısım deyimlere kimi arkadaş
larım «Hiçbir şey anlamadık bu nedir?» diyor
lardı. Şimdi onlar o terimleri kullanıyorlar.
Hattâ benden çok kullananlara rastladım. Ko
misyonda; «Yahu nereden çıkardın, bu ne de
mektir* diyorlardı. Hattâ bir arkadaşım gitti biri
sine ; «Ahmet Yıldız seni eleştirdi, etki, tepki bir
şeyler söyledi, anlamadık» dedi. Sonra bir baktım
kendisi fourada konuşurken benimkilerin hep
sini birkaç yıl sonra söylemeye başladı. Demek
ki; dil 'böyle bir oluşum içinde iken kendi ku
rumumuzu böyle kayıtlamaya dönerek, «Aman
efendim anladığımız dili kullanmasın» diyoruz.
Bununla, şimdiye kadar anlaşılmayan dili mi
kullanıyordu demek istiyoruz. Elbette sisin de
anlamadığınız benim de anlamadığım deyimler
olabilir. Herkesin anlamadığı deyimler çıkabi
lir içinden; ama bence bir kültür, yayın, haber
aracını, sanatın, sanatkârın, müzisyenin, edebi
yatçının, politikacının, düşün oluşmasını yapan
insanların iradelerini kayıtlamadan, takdirleri
içinde brakalım. Tutacak, Türk toplumuna ora
dan konuşacak, zaten adam. Anlaşılmasını iste
diği şekilde konuşacak. Eğer, anlaşılmıyorsa o
zarar eder. Sözleri anlaşılmayan kaybeder.
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Yönetim Kurulu :
Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki şe
kilde kurulur :
1. Genel Müdür,
2. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atana
cak üç üye,
3., Üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek "organların seç
tiği ikişer îsmsilei ib aıkade.milerarası kurulun
seçtiği iki temslciden meydana gelen ve Başba
kanın çağrısı 'üzerine Ankara'da toplanan ku| rulca :
|
a) Hukuk, ekonomi veya siyasal bilim,
|
b) Elektrik veya elektronik,
i
c) Türk dili, edebiyatı ve tarihî dalların
da görev yapan töğretim üyelerinden tespit ediİ lecek ikişer aday arasından TRT Seçim Kuru
lunca seçilecek birer üye,
4. Devlet konservatuvarları öğretim kurul
ları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı
müziği bölümü öğretmenleri, Devlet Tiyatrosu
j sanatkârları, Devlet 'Opera ve Balesi sanatfcârI lan ve 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
I sanatkârlarının kendi aralarında seçecekleri ikij şar temsilci ile Devlet Tiyatroları Genel rMüdiirü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünün,
! Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da toplana| Tak tespit edecekleri iki aday arasından TRT
j Secim Kurulunca seçilecek bir üye,
5. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisini
| A:aktırma ve Değerlendirme Komisyonu üyele! ri, i.'tanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk
I Musikisi bölümü öğretmenleri, istanbul Beledi
yesi Konservatuvarı Türk Musikisi Sanat Ku
rulu üyeleri, İstanbul Belediye Konservatuvarı
j Türk Musikisi İcra Heyeti sanatkârları, İstanS bul Belediyesi Konservatuvarı Halk Musikisi
Tatbikat Topluluğu sanatkârlarının kendi ara
larından seçecekleri ikişer temsilcinin 'Başba
kanın çağrısı üzerine Ankarada toplanarak tes
pit edecekleri iki aday arasından TRT Seçim'Ku
rulunca seçilecek bir üye,
6. Ankara, istanbul ve izmir'de sarı basın
kartı taşıyan 'üyelerinin sayısı en çok olan Gasetee-ihr Cemiyetleri tarafından seçilecek bi-

Bu sebeplerle böyle bir kayıtlamayı çok yer
siz bulduğumu saygı ile arz ederim. (Millî Bir
lik G::"^" 73 Kontenjan Grubu sıralarından al
kışla^)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız.
2 nci madde üzerinde başka söz isteyen ar
kadaşımız bulunmadığına göre maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,.
Kabul edilmiştir.
Kurumun organları :
Madde 3. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun organları şunlardır :
Yönetim Kurulu,
Genel Müdür,
Koordinasyon Kurulu.
TRT Seçim 'Kurulu,
Genel Danışma Kurulu.
XcT,
Siyasî Yayınlar Hakem Kurulu.
En fazla sayıda işçiyi temsil eden isçi SenBAŞKAN — ;3 îicii madde üzerinde söz iste
d; kal arı Kente dera^y onunca seçilecek üç,
yen sayın üye?... Yok.
En fazla sayıda işvereni temsil eden İşveren
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul |
|
Sendikaları
Konfederasyonunca seçilecek 'üç,
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
604 —
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas
yonunda seçilecek üç,
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve
Ticaret 'Borsaları Birliğince seçilecek üç,
Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek
.üç temsilciden meydana gelen ve Başbakanın
çağrısı üzerine Ankara'da toplanan kurulca iki
si ı'basm mensubu olmak üzere tespit edilecek
dört aday arasından, biri basın mensubu olmak
üzere TRT Seçim Kurulunca seçilecek iki üye.
Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim
kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu
üyeler ancak özürsüz olarak üst üste ü? yönetim
kurulu toplantısına katılmamaları, ya da kanu
nî bir engel ortaya çıkması halinde TRT Seçim
Kurulunun karariyle görevlerinden uzaklaştı
rılırlar. Hükümetçe seçilen üyeler, atanmalarmda'ki usulle değiştirilebilirler.
Sürenin sona ermesinden önce boşalan üyeli
ğe aynı usuller seçilecek üye, eskisinin görev sü
resini tamamlar.
Yeniden seçilmek mümkündür. Yönetim Ku
rulu üyeliğine seçilenlerin siyasî partilerle iliş
kileri, seçildikleri tarihten itibaren kesilir.
Yönetm Kurulunun çalışma esasları !bir yö
netmelikle düzenlenir.
İBAŞKAN — Efendim, madde üzerinde Sa
yın Öztürkçine söz istemiş durumda...
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Vaz
geçtim.
BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman'm...
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup
adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ıM. B. GRUBU ADINA SUPHİ KARA.
RAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
Görüşmekte
olduğumuz tasarı
özerk
TRT'den tarafsız TRT'ye yönelen, Anayasa
maddesine uygun tarafsız bir TRT'yi kur
mayı amaç edinen bir tasarıdır. Tasarının bir
çok maddeleri bu amacı sağlayacak nitelikte
tedvin edilmiştir. Tarafsızlığı sağlayacak ta
sarı içerisindeki birkaç anamaddeden bir ta
nesi de, bu 4 ncü maddedir. Çünkü, 4 ncü nıad
de TRT Yönetim Kurulunun teşkil tarzını
ayarlayan bir maddedir.
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Değiştirilen Anayasanın 121 nci maddesin
de
TRT'n in
özerkliği yerine tarafsızlığı
konmuştur; bir kamu tüzel kişiliği olacağı
bildirilmiştir ve temel
ilke de «tarafsızlık»
denmiştir. Tarafsızlığın; yönetimde,
yönetim
organlarının kuruluşunda dikkate alınacağı,
Anayasa hükmüdür. Yönetimde tarafsızlığı
sağlayacak başlıca unsur, Genel Müdürdür.
Onunla ilgili olan 9 ncu madde geldiği za
man o husustaki fikirlerimizi arz edeceğiz.
Yönetim organlarının kuruluşunda dikkate
alınması öngörülen, tarafsızlığı da sağlaya
cak anamadde, bu 4 ncü maddedir.
Eski TRT tasarısında TRT Yönetim Ku
rulu 9 üyeden ibaretti. Yeni tasarı bunu 11'e
çıkarmaktadır. Bu
maddede; Hükümetten
gelen tasarının Millet Meclisi Geçici Komis
yonunda biraz daha olumlu yönde değişikliği
sağlamış; fakat Millet Meclisinde kanaati
mizce bu tarafsızlığı zedeleyecek bazı yeni
ayarlamalar yapılmıştır. Bu yönden biz taraf
sızlığı daha çok sağlayacak bir teklifi önerge
olarak Başkanlığa sunduk.
Şimdi tarafsızlığın sağlanmasını amaç edi
nen bu maddenin, Yönetim Kurulu teşkiliyle
ilgili bu maddenin 6 ncı fıkrasına ait fikirle
rimizi söylemeden evvel, kısaca Yönetim Ku
rulunun nasıl kurulmakta olduğunu, bu uzun
metin içerisinde, arz etmek istiyorum.
Yönetim Kurulunun 11 üyesinden bir ta
nesi Genel Müdürdür.
3 tanesi Hükümet kararnamesiyle atanan
Hükümet temsilcisidir.
3 tanesi üniversitelerden gelecektir.
Sanat çevrelerinden ayrı ayrı seçim metotlariyle getirilecek iki kişi vardır.
6 ncı fıkrada belirtilen iki kişi de işveren
vs işçi, bir d?, gazeteciler çevrelerinden geti
rilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri mev
cuttur.
Her birisinin işleyişi için...
BAŞKAN — Sayın Karaman,
teknik bir
arızadan dolayı konuşmalara devam etmemize
imkân yok imiş. Onun için oturuma teknik
arıza giderilinceye kadar ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 17,15
BAŞKAN : Baukanvekili iskender Cenap Ege
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır)
»
BAŞKAN — 37 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, sağ taraftaki kâ
tip üye arkadaşın mikrofonunda meydana ge
len kısa devreden dolayı bütün tesisata tesir
eden bir netice sonunda bir müddet müzake
relere ara vermek meciburiyetinde kaldık, özür
dilerim. Şimdi tesisat onarılmıştır ve müzake
relere deıvam edebileceğiz.
iSaym Suphi Karaman zatıâliniz kürsüdey
diniz, buyurunuz.
M. B. GRUBU ADINA SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Hükümet tasarısındaki
11 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri bir Genel
Müdür, üç Hükümet temsilcisi, iki üniversite
temsilcisi, bir üniversitenin edebiyat ve ta
rih bölümlerinden ve basından gelen bir tem
silci, sanat çevrelerinden gelen bir temsilci ve
kurum içinden üç temsilci olarak 11 kişiden
oluşuyordu.
Millet Meclisinin Geçici Komisyonunda
bu kombinezon değiştirildi ve
kurum içeri
sinden gelen üç üye bire indirildi. Onun yerine
üniversiteden gelenler ikiden üçe çıkarıldı ve
üniversitenin edebiyat ve tarih bölümlerinden
gelenle, basından gelen üye sayısı da birden
ikiye çıkarıldı.
Şimdi önümüzde bulunan Millet Meclisinden
geçen tasarıda da Hükümet temsilcisi üç üni
versite temsilcisi üç sanat çevrelerinden gelen
iki, kurum içindekiler tüm çıkarılmış durum
da ; - ki, isabet olmuştur - ama buna mukabil en
sondan başka iki üyenin seçimini sağlayan ki, be
nim de itirazım bu noktadadır - iki üye katıl
maktadır.
TET Yönelin Kurulunun 11 üyesinin, Ge
nel Müdür hariç, diğerlerinin seçimi iki de-rec3-i seçim sistemine göre ayarlanmıştır. Kurum
lar kendi içerisinden, kanunun bu maddesinde
ve ilgili fıkralarında açıklanan bölümleri içe
risinde ikişer, üçer önseçmen niteliğim taşıyan

temsilciler seçmekte, bunlar kendi grupları
arasında birleşmekte, Başbakanın çağrısı üze
rine Ankara'da toplanmakta ve her üye için 2
kat adayı TRT Seçim Kuruluna sunmaktadır
lar.
örneğin; her üniversiteden iki temsilci ala
rak 18 kişi seçilmekte, akademiler arası kurul
dan iki temsilci daha 20 kişi bir araya gelmek
te, bu 20 kişi üç dalda - bu dalları burada ta
rif ediyor - altı adayı seçip TRT Seçim Kuru
luna göndermektedir. TRT Seçim Kurulu da
bu altı adayı, üç dalda üçe indirmekdir. TRT
Seçim Kurulunun işleyişi, çalışması da ek 1 nci
maddedir ona da ayrıca temas edilecektir.
Sanat çevreleri, Batı kültürünü, Batı müzi
ğini, tiyatro, opera ve buna mümasil diğer
İstanbul, Ankara şehir tiyatrolarının bölüm
lerinden oluşan grup, bir üye seçmekte; Doğu
sanat, yani Türk kültürüne, Türk müziğine ait
bölümler de bir kişi seçmekte ve TRT Seçim
Kuruluna göndermektelsr.
Şimdi benim asıl itirazım, bu tasarının 4 ncü
maddesinin 6 nci fıkrasında iki Yönetim üyesini
seçen kombinezondur. Burada Ankara, İstanbul
ve izmir'de sarı basın kartını taşıyan ve en
çok üyesi bulunan gazeteciler cemiyetlerin
den birer üye, üç tane gazeteciler teşekkülü
var.
İkincisi; Türkiye'de en çok işçiyi bünyesin
de toplayan İşçi Sendikaları Konfederasyonu.
Bu da temsilci olarak üç üye vermekte; yani
Yönetim Kurulunu seçecek temsilcileri seç
mek üzere önseçmen olarak üç seçmen ver
mekte. Bunun dışında en fazla işveren çevre
sini temsil eden İşveren Sendikaları Konfe
derasyonu, Türk Esnaf ve Sanatkârlar Konfe
derasyonu, Türkiye Ticaret Odaları Sanat Oda
ları ve Borsaları Birliği ve bir de Türkiye Zi
raat Odaları Birliği dört kuruluş. Bunlar da
ayrı ayrı üçer temsilci vermekte ve böylelikle
altı muhtelif kuruluş üçer temsilciden 13 tem-
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silciyi bir araya getirmekte, bu 18 temsilci Baş
bakanın çağırışı üzerine Ankara'da toplanıp
ikisi basm mensubu olmak üzere dört temsil
ciyi seçip TUT Seçim Kuruluna göndermek
te, TRT Seçim Kurulu da bunlardan biri ba
sın mensubu olmak üzere, 2 kişi seçmektedir.
Bu 6 çeşitli kuruluş mahiyet itibariyle üç
tip halindedir. Birincisi, basın mensupla
r ı ; ikincisi, işçi çevreleri; üçüncüsü de işyeren çevreleri. İşveren çevreleri dört kuruluş
halinde seçilmektedir. Dolayısiyle adayı se
çecek olan 18 kişilik kurulda 12 temsilci ile
temsil edilmektedirler. Oysa, işçi çevreleri 3
kişiyle, gazeteciler 3 kişiyle temsil edilmekte
dirler. Hal böyle olunca, bunların dört aday
arasından seçecekleri iki kişi sonunda TRT
Yönetim Kurulu üyesi olacaktır ve bu dört
'kişinin seçimlinde işçi çevrelerinin ve basın çev
relerinin etkisi hiç olmayacaktır. İşveren çev
releri, dört çevre kendi aralarında anlaştık
ları zaman, ikisi basından olsa bile istedikleri
tiplerindeki insanları basma seçecekler, do
layısiyle sonunda seçilen iki kişi tamamiyle
işveren çevrelerinin empozesi ile seçilmiş kişi
ler olacaktır. Bu nedenle de bu kurulun içeri
sinde işçilerden temsilcilerin bulunmuş olma
sı, basından temsilcilerin bulunmuş olması,
bir göstermecilikten fazla bir şey olmayacak
tır. Bu nedenle 6 ncı maddede bahsedilen bu
tip bir seçim kombinezonun yerine, burayı iki
ye bölmek, birisi basın mensuplarının ve iş
çilerin müştereken seçecekleri bir kombinezo
nu yaratmak, diğeri de işveren çevrelerinin
kendi aralarında seçecekleri bir kombinezonu
yaratmak ve böylelikle birer üyenin ayrı ayrı
seçilmesini sağlamak en doğru yoldur. Be
nim değiştirme, önergem bu yoldadır ve buna
göre de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sarı ba
sın kartını taşıyan ve en çok üyesi bulunan
gazeteciler cemiyetlerinden ikişer üye, 6 kişi
eder; işçi çevrelerinden en çok işçiyi bünyesin
de toplayan İşçi Konfederasyonunun 4 üye, eder
10 üye. Bu 10 üye bir araya gelir ve bir iiya
seçer. Bir üyeyi aday olarak TRT Seçim Ku
ruluna gönderir.Buna mukabil işveren dört
kuruluş; yani İşveren Sendikalar Konfederas
yonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsaları
Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
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federasyonu, bunlar da aynen burada oldu
ğu gibi üçer temsilciden 12 temsilci bir araya
gelir, bir adayın ön adaylarını da bunlar seçer
ler. Böylelikle basm mensuplarının ve işçi çev
relerinin kendi aralarında, kendi adaylarını
tespit etmesi imkânı sağlanmış olur. Aksi hal
de daima en son iki aday, işveren çevrelerinin
seçeceği insanlar olacaktır.
Ayrıca TRT Genel Yönetim Kuruluna bu
kombinezon içerisinde Türkiye Ziraat Odala
rı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas
yonu aday seçmeye katılıyorlar da, acaba Tür
kiye'de kamu oyunun oluşmasına hizmet eden
kamu tüzel kişiliği niteliği taşıyan başka ku
rumlar niçin katılmıyorlar?. Bu tip kurumlar
yok mu? Elbette var; ama her nedense onların
daha geniş teşkilâtlan olduğu halde, onlar bu
rada dikkate alınmamıştır. Dolayısiyle arkadaş
larım bu tasarının bu maddesi, Yönetim Kuru
lunun 11 kişisini seçen bu madde 6 ncı fıkrada
ki iki hali ile diyeceksiniz ki, tamamiyle bir tip
görüş seçecek olan iki kişiden ötürü; ama 11'
den iki kişi tarafsızlığını bozmaya kâfi midir?
Bozabilir. Biraz mesele incelenirse dengeyi bo
zacak bir durumdadır.
Bu iki kişinin yerine ayrı ayrı kuruluşla
rın birer kişi seçmeleri seçimde de, hepsi birer
birer seçmektedirler. Binaenaleyh, iki kişinin
bir arada seçilmesine lüzum yoktur.
önergem bu nedenledir, iltifat buyurulmasını saygı ile arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara
man.
Elendim, Sayın Karaman'ın önergesini oku
tuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan, 359 sayılı TRT Kuru
mu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki, kanun tasarısının 1 nci maddesi
ile değiştirilen 359 sayılı Kanunun Yönetim
Kurulu teşkiline ilişkin 4 ncü maddesinin, iki
yönetim kurulu üyesi seçimini düzenleyen,
(6) ncı bendinin metinden çıkarılarak yeri
ne ayrı ayrı birer üye seçimini sağlamak üzeaşağıdaki metnin (6) ve (7) nci bent olarak ko
nulmasını saygı ile arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Suphi Karaman
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| leri temsil ettiği sürece tarafsızlığını korudu
ğunu iddia edemeyiz. Çünkü bunda tarihin çok
acı örnekleri vardır. Cumhurbaşkanı bugün
2) ....
tarafsız olabilir. Bu bakımdan TRT Seçim Ku
6) Ankara, İstanbul ve İzmir'de sarı ba rulu, Cumhurbaşkanınca seçilecek dört rektör
sın kartı taşıyan üyelerinin sayısı en çok olan
ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden
Gazeteciler Cemiyetleri tarafından
seçilecek teşekkül edebilir.
ikişer ve en fazla sayıda isçiyi temsil eden İş
Bunun yanında bu 4 ncü maddeyi inceledi
çi Sendikaları Konfederasyonunca seçilecek
ğimiz zaman, birçok mahzurlarla karşı karşıya
dört temsilciden meydana gelen ve Başbaka
kalıyoruz. Bunlardan en önemlisi, Sayın Sup
nın çağrısı üzerine Ankara'da toplanan ku
hi Karaman in üzerinde durduğu 6 ncı bendti.
rulca tespit edilecek iki aday arasından TRT
Üzerinde açıklığa kavuşturucu konuşmayı yap
Seçim Kurulunca seçilecek bir üye,
tılar, ben kısaca dokunacağım. Ondan önce de
7) En fazla sayıda işvereni temsil eden
4 ncü ve 5 nci bendlerde sayılan birçok ku
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye
ruluşlardan, teklif edilen iki aday arasından
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türki
seçilecek birer üye, temsilcilik var ki; ben
ye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret
yeterli görmüyorum. Onun dışında da bakıyo
Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları
ruz aşağıda, en fazla sayıda işçiye sahip senBirliğince seçilecek üçer temsilciden meyda | dikâdan üç üye, onun dışındaki 5 nci bendte
na gelen ve Başbakanın çağrısı üzerine Anka
her kuruluştan üçer üye 12 üye; yani işve
ra'da toplanan kurulca tespit edilecek iki aday renler burada daha çok üye ile, 12 üye ile tem
arasından TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir
sil ediliyorlar. Diğer taraftan da Hükümetin
üye.
seçtiği üyeler ve bir de TRT Seçim Kurulunun
BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon kuruluşundaki
özellikler dikkate alınınca,
katılıyor mu?
TRT Kanunu bu değişikliği ile bırakın taraf
sızlığa kavuşturulmayı, tarafsızlığın ta içine
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF KA
gömülmüştür. O kadar gömülmüştür ki, bu
YALAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
nu
zamanı gelip çıkarmak isteyenler de, buna
BAŞKAN — Sayın Bakan?
taraftar
olup bu kanunun çıkmasında gayret
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS
gösterenler
de bu rejimde ağır damgalar yiye
(Gaziantep Milletvekili) — Katılmıyoruz.
cek
ortamı
getireceklerdir. Çünkü, TRT bugün
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy
dünyada en geçerli ve en tesirli bir araçtır.
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
Bu aracın tarafsızlığı, böyle bir Yönetim Ku
yenler... Reddedilmiştir efendim.
rulu
ile mümkün değildir. Bu bakımdan ayrı
Efendim, bir önerge daha var.
ca
birçok
noktaları da vardır.
Sayın Hüseyin öztürk, önerge sahibi ola
rak önergesini izah edecekler.
Meselâ, TRT de spor haberleri ve yayınla
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş rı görüyorsunuz, nerede ise TRT yayınlarının
kan, değerli arkadaşlarım;
üçte birini tutar, bakıyoruz Gençlik ve Spor
Anayasamız, yönetimle ilgili kurumların
Bakanlığından temsilci yok. Zaten iptidai bir
kuruluşunda ve kanunun gelişinde bası esas
şekilde yürütülen haberler ve spor yayınlarını
lar getirmiş, bunda tarafsızlığı esas kabul et j kim yönetecek, kim organize edecek, kim yamiş.
[ pacak? üniversiteden gelen hoca veya Millî
Diyor ki: «Kanun, yönetim ve denetimde ve
Eğitim Bakanlığından bir kişi mi? Olmaz. De
yönetim organlarının kuruluşunda tarafsızlık
mek ki, bunu bugünkü iptidaî halinden kur
ilkesini bozacak hükümler koyamaz».
tarmak için, mutlaka Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının da bu Yönetim Kurulunda temsilcisi bu
Değerli arkadaşlarım; TRT Seçim Kurulu
lunması gerekli. Birçok federasyonları var, hiç
nun kuruluşuna gelince bunun üzerinde ayrı
değilse birkaç federasyonunun temsilcisi olca duracağız. Bugün, siyasî tarihimize baktığı
mız zaman, Cumhurbaşkanlarının siyasî parti- ) ması gerektiğine inanıyorum. Çünkü, bugün
Madde 4,1) ....
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk.
Sayın Cztiirk'ün önergesini okutuyorum efen
dim.

Gençlik Bakanlığı da, Millî Eğitim Bakanlığı
kadar Türk Gençliğinin eğitimini yeterli hale
getirmek isteyen bir kuruluş olmaktadır, öyle
ise, Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenen ve bizi
de birçok meselelerle her an karşı karşıya ge
tiren gençliğin spor eğitimi için olsun diğer
problemleri için olsun mutlaka Gençlik ve Spor
Bakanlığının temsilcisinin Yönetim Kurulu
içinde bulunmasının gerektiğine inanıyorum, bir.

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
359 sayılı TRT Kanununda değişiklik getiren 4 ncü maddeye aşağıdaki fıkraların ela
eklenmesini arz ve rica ile kabulünü istirham
ederim.
Sivas
Hüseyin öztürk

îkinci olarak da, bugün her işin temelinde,
iyiye gitmesinde ve hatta yatırımlarımızın ran
dımanlı olmasında eğitimin esas olduğunu ka
bul etmeyen sanırım içimizde yoktur. Öyle ise,
eğitimde bu işi sağlayacak Yönetim Kurulu
nun, - ki, Yönetim Kurulunun görevlerini tak
dir elersiniz, radyonun bütün çalışmasiyle, ya
yın ile, her türlü faaliyetleri ile ilgili ve etkili
bir kuruldur. - çalışmasında, eğitim işlerini,
öğretim işlerini aydınlığa kavuşturacak ilke
leri veya çeşitli konuları getirecek kişileri
nereden alacağız?.

1. Gençlik ve Spor Bakanlığından iki tem
silci üye,
2. En çok üyeye sahip iki öğretmen derne
ğinden ikişer üye
3. üyesi en çok olan iki gençlik kurulu
şundan birer üye,
4. Barolar Birliği, Tabipler Odası, Yüksek
Mühendisler Odaları birliklerinden birer üye
seçilmesi,
5. 6 ncı fıkranın bendlerindeki kuruluş
lardan birer üye seçilmesi

Şimdi bakıyoruz bu gösterilenler içerisin
de tatmin edici bir durum yok. öyle ise, hiç de
ğilse memlekette kurulmuş olan öğretmen der
neklerinden en çok üyesi olan ikisinden iki
şer veya üçer üye alınmalıdır, kanaatinde
yim.
Ayrıca, gençliği bir tarafa atamayız; yani,
gençliğin hiçbir şeyde söz sahibi olmadığını id
dia etmek yanlıştır. Çünkü gençlik bugün oku
yan bir gençliktir ve her şeyi bizler kadar bil
diklerine inanmamız lâzımgelen bir gençliktir.
Geriye ne kalıyor? gençliği bu ideal kuraklığı
içerisinden kurtararak, memleket ve Atatürk
sevgisinde belli yönlere milliyetçi bir akım
içinde kanalize etmek lâzım. Bunun için de, genç
liğin temsilcilerini buna iştirak ettirmek lâ
zımdır. Nasıl üniversiteler bugün çeşitli yö
netimlerinde bunun gereğine ve gerçeğine inanmışlarsa, gençlik kuruluşlarının da en çok üye
li ikisinden, birer üyenin Yönetim Kurulunda
olması ve gençlik meselelerinin programlarla
değerlendirilmesinin, fikir bakımından katkıları
nın olumlu olacağı kanaati ile bir önerge de tak
dim etmiş bulunuyorum. Eğer takdirlerinize ve
tensiplerinize mazhar olur da, bu yönde oylanır
sa faydalı olacağı kanaati ile teşekkürler eder
saygılar sunarım.

O :2

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu
dim.

efen
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF KA
YALAR (Bur-ja) — Katılmıyoruz, yerimizden
arz edeyim efendim.
Konuşmacı arkadaşım takririni vermeden
evvel konuşurken, maddenin tümünü okumadan konuştuğu kanaatine sahiboldum.
itirazı neydi? Gençlikten kimse katılmıyor
dendi, spor işleri ile herkes alâkalıdır, spor
işleriyle alâkalı kimse katılmıyor ve bir de
öğretmenlerden, TcS'den kimse katılmıyor denildi. Şimdi müsaade ederseniz, «Yönetim Kuruhi» başlığı altında :
«Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde kurulur :
1. Genel Müdür,
2. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile afcanacak üç üye..,»

I
*
|
|
j
|
|

İşte bu atanacak üç üye var ya, Gençlik ve
Spor Bakanı olabilir, hem gençlik meseleleri ile
uğraşır, hem spor işleri ile uğraşır. Binaenaleyh,
arkadaşımı da tatmin etmiş olur; ama illâ TöS'den bir üye gelecek der ise, onu da Bakanlar
Kurulu takdir eder. O itibarla katılmıyoruz
efendim.

|
I
l
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BAŞKAN — Efendim, TÖS yokmuş, Sayın
Gstiırk diyorlar ki «O kapatıldı ^ onun için onu
da arz ederim.
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF KA
YALAR (Bursa) — Konuşmacının affını rica
ediyorum; eğitimden bir kişiyi getirmek ister
se Hükümet takdir eder. Sürçü lisanda bulun
dum.
BAŞKAN — Evet.
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedil
miştir.
4 ııcü maddeyi okutulduğu şekilde oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim.
Yönetim Kurulunun görevleri :
Madde 5. — Kurumun yüksek karar ve yö
netim organı olan Yönetim Kurulunun görev
leri şunlardır :
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik
taşanları hakkında karar vermek,
G-enel Müdürün teklifi üzerine, Genel Mü
dür Yardımcılarının atanmaları, görevden alın
maları veya görev yerlerinin değiştirilmesi hak
kında karar vermek,
Genel Müdürlükçe hazırlanacak kurum büt
çesini ve kadrolarını karara bağlamak,
Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilançoyu,
kâr ve zarar hesaplarını kabul veya reddet
mek,
Alım - satım yönetmeliğinde gösterilecek
miktarlardaki alım, satım, yatırım ve kiralama
lar hakkında karar vermek,
Bu kanunda belirtilen ilkelere göre plan
lanan genel programı tasarısını karara bağ
lamak,
Danışma Kurulunun görüş ve dileklerini de
ğerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek,
Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konu
larda prensip kararları almak,
Başbakanlık Yüksek Danışma Kurulunca ha
zırlanan yıllık ve ara raporlarım inceleyerek
gereğini yapmak,
Kurumla ilgili ve başka mercie bırakılma
mış konularda karar almak,
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim.
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Yönetim Kurulu toplantıları :
Madde 6, —• Yönetim Kurulunun toplan îı
ve karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt
çoğunluğudur.
Genel Müdür veya vekili Yönetim Kurulu
nun Başkanıdır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Baş
kan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu, ayda en
az iki defa toplanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Genel Müdür ve Yardımcıları :
Madde 9. — Genel Müdür, Bakanlar Kurulu
kararnamesiyle atanır.
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu
nur ve yönetilir.
Millî güvenliğin, kamu düzeninin veya Dev
letin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya Dev
let memuru olma niteliğini yitirdiği hallerde,
Genel Müdür, gerekçesi açıkça gösterilerek, Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle görevinden alı
nır.
TET'nin, Anayasanın ve bu kanunun öngör
düğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve taraf
sızlık ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Müdü
rün görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet ku
suru işlediği hallerde de, Başbakanın veya T.
B, M. M, de grubu bulunan siyasî partilerden
birinin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna baş
vurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bil
dirmesi üzerine, Genel Müdür, Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi ile görevinden alınır.
Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için
gerekli şartlar şunlardır :
Yüksek öğrenim yapmış olmak,
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bil
gi ve tecrübe sahibi olmak,
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bu
lunmamak,
Genel Müdür yardımcılarından birinin yük
sek elektrik veya yüksek elektronik mühendi
si olması şarttır.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen
ler ve önergeler var; sırası ile söz verip, öner
geleri de okutacağım.
Sayın Gebe. buyurunuz.
TUEGÜT GEBE (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar;
ÜO —
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9 ncu madde, Millet Meclisinde Hükümet gö
rüşüne tamamen aykırı bir tutum içerisinde bir
değişikliğe tabi tutulmuş. Bilindiği üzere, TRT
kanun tasarısının ek birinci maddesinde TET
Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından üni
versite rektörleri arasından seçilmek kayıt
ve şartı ile dört rektör ve bir Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreteri olmak üzere beş kişi
den terekkübS'ttirilmektedir.
Şimdi bu 9 ncu maddede Başbakana ve Ba
kanlar Kuruluna bazı hususlarda salâhiyetler
tanınmaktadır. Millî güvenliğin, kamu düzeni
nin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli ol
duğu anlarda Başbakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile Genel Müdüre işten el
çektirilmektedir.
Diğer bir fıkrada ise, Başbakanın veya T.
B. M. M. de grubu bulunan siyasî partilerden
bir tanesinin TRT Seçim Kuruluna müracaatı
üzerine, yani oradan olumlu bir cevap aldık
tan sonra Bakanlar Kurulunun kararı ile Genel
Müdür işinden alınmaktadır.
Ek birinci maddede tarafsızlığı temin ede
bilmek için Reisicumhura Anayasada dahi olma
yan bir seçme vazifesi verilmekte ve Cumhur
başkanı, tarafsız bir hüviyet içerisinde vazife
görecek olan dört rektör ile Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterini TRT Seçim Kuruluna seç
mektedir.
Şimdi, acaba neden birinci fıkrada tarafsız
olarak mütalâa edilen bir heyete müracaat is
tikameti gösterilmiyor? Çünkü, çok önemli, mil
lî güvenlikle ilgili. İkinci fıkrada ise, Genel Mü
dürün idarî tutumu veyahut bilgi yönünden ve
ya idarî yönden ağır bir suç işlemesi halinde bu
Kurulun reyinin alınması sureti ile Umum Mü
dürün görevine nihayet veriliyor; peki, burada
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin vazi
fesi ne oluyor? Genel Sekreterin vazifesi, millî
güvenlik ile ilgilidir. Yukarıdaki fıkranın Ge
nel Sekreterin vazifesi ile irtibatlı olması lâzım
gelir. Burada bu irtibat görülmüyor. Yalnız, par
çalanıyor.
Ben öyle görüyorum ki, kanaatim ve öteden
beri duyduğum rivayet de şu; bazı hususlarda
biz bu yolun içine gitmeye mecburuz. Çünkü,
TRT'nin bugünkü durumu maalesef iç açıcı de
ğil, kanunun biran evvel çıkarılması sureti ile
bazı neticeleri elde etmek zonmluğu içindeyiz,
TRT'de.
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!
Muhterem arkadaşlar; kanunlar, bir neticeyi
! istihsal edebilmek içindir ki; ama ne olursa ol
sun diye tedvin edilen müesseseler değildir. Ka
nunu dört başı mamur çıkarmak zaruretindeyiz.
Gecikmesinden mütevellit bazı zorluklar, güç
lükler, aksaklıklar olabilir; ama kanunu çıkardı
ğımız andan itibaren meydana gelecek aksaklık
lar, bu memlekete diğerinden daha fazla zarar
iras eder.
Bu bakımdan ben bu maddenin aleyhinde oy
l kullanmak zorımluğu içinde kalıyorum. Fakat,
| ağleb-i ihtimal bir değişikliğe uğramasını temij nen ve faydalı olacağı ümidi ile bir de takrir
takdim ediyorum. Bunda, iki fıkrayı biribiriyle
birleştirmek suretiyle ve aynı zamanda Bakan
lar Kurulu kararnamesi ile her iki halde de
Umum Müdürün vazifeden alınabilmesi temin
ediliyor; ama bu arada da partilere bu mevzuda
I bir rüçhan hakkı verilmiyor. Çünkü, bana ka
lırsa Meclisin dışında, parti gruplarının bu işin
içine girmeleri doğru olmasa gerek. Bu yolda
bir de takrir takdim ediyorum.
Saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Cebe.
Sayın öztürk, buyurunuz.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup
adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli üyeler;
Bu 9 ncu madde, kanunun önemli bir madde
sidir. Radyonun tarafsızlığında 9 ncu maddenin
büyük bir taraflılık, hattâ Anayasayı da aşan
hukukî bir taraflılık getirdiği ortadadır. Bütün
arkadaşlarımın da arz ettikleri gibi «TarafsızI iık» TRT'de esas olduğuna göre, yani kamuoyu! nu her türlü yayımda serbestçe aydınlatmak ve
! oluşturmak hususu radyonun, TRT'nin görevi
i olduğuna göre, bu tarafsız oluşturmada Genel
| Müdürün, Genel Müdür yardımcılarının seçimi,
j tayini ve çeşitli yönde görevlerinden alınmaları
| hukukî yönden hayli noksanlıklara sebebolmuşi tllA

j

önce, arkadaşlarımın da dokundukları gibi;
tayininde, almışında TRT Seçim Kurudunun gö
rüşüne baş vurulurken, millî güvenlik konuları
| ortaya çıktığı saman TRT Seçim Kuruluna baş
| vurulmadan Başbakanın ve Bakanlar Kurııîu| nan görevinden alınması gibi bir durum, iki
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fıkra arasındaki hukukî bir çelişkiyi ortaya koy
muştum.
Ayrıca, bir Genel Müdür Bakanlar Kurulun
ca tayin edilecek; bu Bakanlar Kurula üyeleri
siyasî bir partinin Başbakanı ve bakanları ola
bilecek. Yarın, bu Genel Müdür, Bakanlar Kuru
lunca Başbakan tarafından tâyin edilirse ve
onun kararı ile geri alınırsa ve bu Genel Mü
dür kendisiyle çalışacak bütün teknik eleman
ları da tayin etme ve görevden alma yetkisine
sahibolursa; böyle bir TRT'nin kamuoyunu partilerüstü siyasî görüşler üzeri, tarafsız olarak
aydınlatması ve olgunlaştırması, oluşturması
mümkün olur mu? Olmaz, bir zamanlar olma
dı ve memleketin başına ihtilâller geldi. Ger
çekten 27 Mayıs İhtilâlinin, 27 Mayıs Devrimi
nin gelişinde TRT'nin tarafsız olmayışı en bü
yük rolü oynamıştır. Şimdi onun kadar, hatta
daha ağır maddeler getiriyoruz buraya. Bu
hiçbir zaman bunu kullananı huzura g'ötüremeyeceği gibi, devamlı kullanan için de, memle
ket için de huzursuzluk kaynağı olacaktır.
Bunu objektif olarak söyleyelim. Bunu söyler
ken, tutanaklara geçirirken, yarın tutanaklar
da gerektiği zaman oy verenin de bunun kar
şısında ve yanında olanın da mesuliyeti orta
ya çıksın.
Değerli arkadaşlarım; bu Anayasa Kurumu
için Anayasada belirtilen görevler var, Ana
yasanın görev vermediği durumlar var, Bu du
rumlar karşısında biz kalkıyoruz, bu konuda
bazı görevler veriyoruz. Kime veriyoruz? Cum
hurbaşkanına veriyoruz. Bu işin ortağı yapıyo
ruz, mesuliyetlere katıyoruz. Anayasada yok
bu. Anayasada olmayan şeyleri, bu kanunda na
sıl vermişiz. Ayrıca tarafsız radyo, tarafsız
TRT diyoruz ve tarafsız TRT'de de Bakanlar
Kuruluna bütün yetkiyi vermişiz.
Şimdi Cumhurbaşkanlarının da tarihlerde,
geçmiş zamanlarda mutlaka bir politikaya, bir
siyasî görüşe ağırlık verdiği bilinir. Siz ne ka
dar onu Cumhurbaşkanının tarafsızlığı esastır
diyerek seçerseniz seçiniz, tek partinin iktidar
devrinde de, çok partili devirlerdeki iktidarlarda
da Cumhurbaşkanlarının bu hatalara düştüğü
görülmüştür; apaçık görülmüştür. Şimdi bu
iki gerçek ortada iken, ille de 9 ncu maddenin
bu şekilde Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Ba-
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kanlar Kuruluna bu yetkileri vererek TRT Ge
nel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcılarını,
TRT Seçim Kurulunu hatta, bu şekilde tâyin
eder gibi yaparsanız ve • bunu oradaki kurum
ların kendisinin seçimine bırakmazsanız hem
hukukî bakımdan tarafsızlık mümkün değil,
hem Anayasanın ilgili maddesince tarafsızlık
mümkün dsğil ve hem de tâyin edilen müdür
ler, genel müdürler kendisiyle çalışan arkadaş
ları aynı siyasî yönde ve aynı fikirler istika
metinde kabul ettiği ve birlikte çalışma imkâ
nını bulduğu sürece çalışır, bulmadığı sürece
onları kendi fikrine uygun şekle ya sokacak
tır, ya harcayacaktır. Oysaki, bu teknik insan
ları, buraya seçilen değerli insanları her zaman
bulmak ve orada görev vermek mümkün olma
yacaktır ve böylece bir çok şahsiyet sahibi kişi
ler, bilim sahibi, teknik sahibi kişiler böyle bir
yükün altına, böyle bir baskının altına girme
yecektir. Girmedikçe de TRT Yönetim Kurulu
Türkiye'de üstün bir seviye itibariyle, itibar
göremeyecektir. Bunlar bu müessesenin tarihte
ve gelecekte mutlaka zararına işleyen bir sis
tem olacaktır.
Bu söylediklerimi, bütün arkadaşlarımın hu
kuken, vicdanen, aklen; yani şöyle mantığın
süzgecinden geçirerek bu hükümleri düşündü
ğü zaman kabul etmemesine imkân yoktur; ama
ille de bir gün biz iktidara veya şu şekilde ge
liriz de böyle kullanırız zihniyeti hakimse, bu
çok yanlıştır, bu çok hatalıdır; kullanmanıza
imkân yoktur. Çünkü alışmıştır bu ulus, bu
millet, kötü yolda gideni meşru yollarla engel
lemeye, Anayasanın verdiği güçle engellemeye
alışmıştır. Bu işte muvaffak olmuştur; ama
memlekete, rejime bu şeylerin zararlı olduğu
zamanlar da olmuştur. Bunları hesabederek ve
bunun daha kötülerinin geleceğini, hesabederek
mutlaka böyle hukuken, Anayasaya uymayan,
ayrıca tarafsızlığı her yönü ile zedelenmiş olan
bir tasarının buradan bu yapıda, bu ruhta çık
masına engel olunuz, arkadaşlarımın verdiği
önergelere iltifat ediniz, bu madde mutlaka bu
şekliyle çıkmasın, değişsin. Çünkü bu, rejim
için de, bu milletin huzuru için de gereklidir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN" — Teşekkür
tiirk.
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Saym Suphi Karaman Millî Birlik Grubu
adına.
M. B. GRUBU ADINA SUPHİ KARAMAN
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, saym senatörler;
Tarafsız TRT'nin kuruluşunu, birinci dere
cede olumsuz yönde etkiliyen bir madde ile kar
şı karşıyayız. Eğer bu madde, Millet Meclisin
den geldiği şekliyle geçecek olursa, bu tasarı
nın kanunlaştığı andan itibaren bugün başında
bulunan tarafsız bir kişinin ve tarafsız bir yö
netimin, tarafsız bir hükümetin mevcudiyeti
sona erdiği andan itibaren Türkiye'de tarafsıs
radyodan bahis konusu edilemez. Bu nedenle sa
yın senatörlerin dikkatlerini bu maddenin üze
rine özellikle çekmek istiyorum.
Arkadaşlarım; TRT'nin tarafsızlığını sağlıyan unsurlar arasında en başta geleni, TRT yi
bu. maddenin ilk fıkralarında olduğu gibi temsil
yetkisine haiz olan ve Yönetim Kurulu Başkan
lığını yapan TRT Genel Müdürünün değiştiril
mesinde uygulanacak olan prosedürdür. Eğer,
TRT'nin başında bulunan, Yönetim Kurulu
Başkanı da olan Genel Müdürün değiştirilme
sinde keyfi tasarrufların, tek taraflı görüşlerin
ya da bu türlü olduğu iddia edilen karşı fikir
lerin söz konusu olduğu bir yerde tarafsız TRT
olamayacaktır.
Şimdi bu tasarının ve bu maddenin eleştiri
sine geçmeden evvel gerek Hükümetten gelen
tasarı metnindeki 9 ncu madde, gerek özellikle
Millet Meclisi Geçici Komisyonundaki son ri
calar şekliyle tarafsızlık ilkesi, kanaatıma göre
büyük ölçüde sağlanıyordu; ama Millet Mecli
sinden geçen şekliyle tarafsızlık ilkesi yok edil
miştir, katledilmiştir. Hükümet tasarısındaki
9 ncu maddenin gerekçesinde aynen şunlar ya
zılıdır arkadaşlarım. Dikkatlerinize sunuyorum:
«Genel yönetim ilkelerine uygun olarak Genel
Müdürün atanması, Bakanlar Kuruluna bırakıl
mıştır. Atanmada sağlanan sistem Genel Mü
dürün görevden alınması bahis konusu oldu
ğu zaman, tarafsız yayım yapmakla görevli
olan Kurumun Genel Müdürünün siyasî iktidar
ların eğilimlerine göre işlerinden uzaklaştırılmamalarınm temin amacı ile değiştirilmiştir. Ge
nel Müdürün maddede belirtilen şartlar içinde
görevinden uzaklaştırılabilmesi TRT Seçim Ku
rulunun olumlu görüşüne bağlanarak, tarafsız
lık danada çok sağlanmış olmaktadır.
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Demek ki Hükümet tasarısının 9 ncu madde
sinin gerekçesinde ifade edilen, TRT Genel Mü
dürünün değiştirilmesi söz konusu olduğu za
manlar TRT seçim kurulunun olumlu görüşünü
almayı öngören işlem şekli, yani prosedür şekli,
yeni prosedür şekli, TRT'nin tarafsızlığını bir
inci derecede sağlamamaktadır; bu Hükümet
tasarısında açıklanmıştır.
Millet Meclisinin 58 numarayı taşıyan Geçici
Komisyonunda ise, 9 ncu madde için şu gerekçe
konmuştur: «Genel Müdürün, açıklanan durum
lar meydana geldiğinde sadece Başbakan tara
fından görevden alınmasını isteme hali yeterli
görülmcyerek üçüncü fıkrada öngörül sn halle
rin meydana geldiğine kanaat getiren Türkiye
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî
partilerden bîrinin de, yazılı olarak TRT Seçim
Kuruluna baş vurabilmesi uygun görülmüştür.
TRT Seçim Kurulunun kararının olumlu olması
halinde TET Genel Müdürü Bakanlar Kurulu
kararnamesi île görevinden mutlaka alınacak
tı.1.»
Şimdi burada, Geçici Komisyonda Başbakana
tanınan, Hükümete tanınan bu yetki Türkiye
Büyük Millet Meclisinde siyasî grupları bulunan
partilere de tanınmış; ama her halükârda TRT
Seçim Kuruluna başvurmayı öngörmüştür. De
mek ki, Millet Meclisinden gelen metin hariç,
gerek Hükümet tasarısında gerek Millet Mecli
sinin Geçici Komisyonunda bütün hallerde Ge
nel Müdürün değiştirilmesi için TRT Seçim Ku
rulunun olumlu görüşünün bildirilmesi şarttır.
Bu şart, TRT'nin tarafsızlığını sağlayan birinci
etken olarak görülmüştür, her iki gerekçede de
bu açıklanmıştır.
Millet Meclîsinden gelen tasarıya geliyoruz.
Millet Meclisinden çıkan tasarı şekli, Genel Mü
dürün görevinden alınmasını gerektiren halleri
iki kısma ayırmıştır. Ondan evvel bütün bu hal
lerin hepsi hem Başbakan için, hem siyasî parti
guruplar?, için aynı prosedürü uygulamakta. Her
halükârda da mutlaka TRT Seçim Kuruluna
başvurmayı öngörüyordu; ama Millet Meclisinin
kabul ettiği metin, ikiye ayırmıştır.
Arkadaşlarım, TRT Genel Müdürünün göre
vinden alınmasını gerekli kılan haller şunlardır:
1. Millî güvenliğin,
£. Kamu düzeninin,
S. Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı,
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4. Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği,
5. Anayasanın ve bu kanunini öngördüğü
esaslara aykırı yayın yapıldığı,
6. Tarafsızlık ilkesinden uzaklaştiğ-,
7. Genel Müdürün görevi ile ilgili olarak
ağır bir' hizmet kusuru islediği hallerde,
Gene! Müdürün görevden alınmasını gerekli
lalan halleri, bu şekilde sıralamıştır.
Millet Meclisinin Geçici Komisyonunda ve
Hükümet tasarısında bu hallerin hepsi, bir ara
da mütalâa edilmiştir. Hepsinde de TET Seçim
Kuruluna başvurmak öngörülmüştür.
Millet Meclisinden gelen metinde bu haller
ikiye bölünmüştür. İlk olarak; Millî güvenliğin,
kamu düşeninin ve Devletin dış güvenliğinin ge
rekli kıldığı ve Devlet memuru olma niteliğini
yitirdiği hallerde Genel Müdürün değiştirilmesi
ne Başbakan karar verecektir. Başbakan, Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile bunu tamamla
yacaktır. TRT Seçim Kuruluna gitmek mevzu
bahis değildir, işte en önemli mahzur buradadır.
Diğer yönlerinde; TRT'nin Anayasanın ve bu
kanunun öngördüğü esaslara aykırı yayın yap
tığı, taraf sı slık ilkesinden usaklaştığı ve Genel
Müdürün görevi ile ilgili olarak ağır bir Msmet
kusuru islediği hallerde de gerek Başbakanın
gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu
bulunan siyasî partilerin TET Seçim Kurulura
başvurmaları, onun olumlu görüşünü aldıktan
sonra Genel Müdürün kararname ile değiştirilmeşini öngörmektedir.
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kiûâsyonlar, büyük tartışma konuları, onun ta
rafsızlık ilkesini yitirdiği iddiaları, Türk top
lumunu gelecekte yine çok büyük bunalımlar
ile karşı karşıya getirecektir, bunda hiç şüp
he edilmesin.
Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği hal
ler biraz belgeseldir, bu bir Başbakana bırakı
labilir; ama yine de Seçim Kuruluna gitmek
şartiyle mümkün olabilir. TRT'nin, Anayasanın
ve bu kanunun öngördüğü esaslara aykırı ya
yın yaptığı ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı
ve bir de Genel Müdürün görevi ile ilgili ola
rak ağır bir hizmet kusuru işlediği hallerde de
Başbakanın ya da siyasî parti gruplarının TRT
Seçim Kuruluna müracaatları hali, eminim ki,
dikkatlerden, Millet Meclisi Yüce Heyetinin de
dikkatlerinden kaçmış bir husustur. Genel Mü
dürün görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet
kusuru işlemesi halini, bir Başbakan anlamaz
da bir siyasî parti grubu nasıl anlayabilir? Bu
rada yanlış bir iş bölümü vardır. Bu kısmın as
lında birinci fıkraya yani Başbakanın takdirleri
arasına girmesi lâzımdır. Maddede bu yönde de
bir karışıklık vardır; ama her halükârda ister
Başbakana verilsin, ister verilmesin bunların
heyeti umumiyesinin evvelâ TRT Seçim Kuru
lunun olumlu görüşüne sunulması, değiştirme
nin Hükümet kararnamesi ile yapılması şartı
nın getirilmesi lâzımdır.

Bu nedenle tasarının bu dokuzuncu madde
nin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasını kap
sayan bölümün yeniden redakte edilmesine ve
Arkadaşlarım, asıl mahsur bııraian çıka.ak
TRT'nin tarafsızlığını sağlayacak bir sistemin
tadır; yani millî güvenliğin, kamu düzeninin ve :
konulmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle benim
Davletin dış güvenliğinin gerekli küd:ğı. haller
değiştirge önergemde millî güvenliğin, kamu
de TET Seçim. Kuruluna gitmek yok.
düzeninin, Devletin dış güvenliğinin gerekli
Arkadaşlarım, Türk toplumunda, şu geçirdi
kıldığı
veya görevi ile ilgili olarak ağır bir hiz
ğimiz 10 yıl içerisinde ve ondan evvelki 10 yıl- [
met kusuru işlediği, Devlet memuru olma ni
lık denem içerisinde millî güvenlik, kamu düşe
teliğini yitirdiği hallerde yine Seçim Kurulu
ni ve Devletin dış güvenliği, özellikle millî gü
na gitmek şartiyle bu hallerin takdiri keyfiye
venlik, kamu düzeni bunlar çok elastikî kav
tini Başbakana bırakmak lâzımdır.
ramlardır. Çoğu kez iktidarlar ve muhalefetler
bu kavramlar üzerinde birleşemezler. öyle ise
TRT'nin, Anayasanın ve bu kanunun ön
bu kavramlar sebebiyle değiştirilen bir Genel . gördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve taraf
Müdürün tutumundan ötürü ileride büyük öl- • sızlık ilkesinden uzaklaştığı hallerde de (ki, si
çüde tartışmalar olacaktır. Demek ki, bu mad- : yasî partileri birinci derecede bu iki hal, yani
de, bizatihi şimdiden yarının büyük tartışmala- ; tarafsızlık ve kanun esaslarına aykırı yayın il
rınm tohumunu taşımaktadır. Bu türlü bir TRT, \ gilendirir) Başbakana veya Türkiye Büyük
gelecekte büyük ölçüde tartışma konusu ola- i Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti
çaktır ve TRT'nin üzerine yapılan büyük spe- \ lerden birine yetki tanımak lâzım; ama her iki
— 614

C. Senatosu

B : 37

hal için de, yazılı olarak TET Seçim Kurulu
na başvurmak ve bu kurulun olumlu görüşünü
aldıktan sonra değiştirmeyi sağlamak lâzım
dır.
Bu madde eğer bu değişiklikle kabul edil
mezse, tekrar arz ediyorum, bugünkü bağımsız
Hükümet, tarafsız Hükümet dönemi bittikten
sonra siyasî partilerin çok partili bir dönemin
koşulları ve onım gereği olan demokratik meka
nizma işlemeye başladığı andan itibaren TET'nin tarafsızlığı büyük ölçüde söz konusu ola
caktır. Türk toplumunu 1960 öncesinde olduğu
gibi geniş ölçüde etkisi altına alacaktır, Türk
kamuoyunu yanıltacaktır, Türk kamuoyunda
büyük karışıklıklara sebebiyet verecektir. Me
sele böyle olunca, şimdi, Anayasanın değiştiri
len 121 nci maddesinin bununla ilgili fıkrasını
huzurlarınızda arz etmek istiyorum.
«Radyo ve televizyon istasyonları, ancak
Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir
kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir.»
Su kanun bu şekilde çıktığı andan itibaren şu
okuyacağım maddeden ötürü Anayasaya aykırı
olacaktır. «Kanun, yönetim ve denetimde ve yö
netim organlarının kuruluşunda tarafsızlık il
kesini bozacak hükümler koyamaz.»
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sinde kanunî teminat alfana almıştır. Eğer, do
kuzuncu madde, Bakanlar Kürtün Kararname
si olmadan, doğrudan doğruya Başbakanın tek
lifi ile direkt olarak alınmış olsaydı; o zaman
Ana3"asanm öngördüğü memur teminatı orta
dan kalkmış olacaktı. Madde güzel tevdin edil
miş.
TET Genel Müdürü nasıl görevinden alı
nır? Birincisi, Bakanlar Kurulunun kararı ile
alınacak. Bakanlar Kurulundan bir üye bu ka
rarnameyi imza etmediği takdirde, kararname
vasfını kaybedecek ve bu sebeple kararname
olmayacak. Bu nedenle de TRT Genel Müdü
rünün görevinden uzaklaşma imkânı olmaya
caktır. Bu itibarla TRT Genel Müdürünün du
rumu. kanunî teminat altına alınmıştır.
Şimdi, Bakanlar Kurulunun bir kararname
ile TET Genel Müdürünü görevinden uzaklaş
tırabilmesi için, Genel Müdürün suçları neler
olmalıdır? Kanun bunu da gayet güzel tadadetnüştir. Yuvarlak bir deyimle bırakmamıştır.
Millî güvenliği zedeleyici, millî güvenliği yıkı
cı yayınlarda bulunursa, kamu düzenini bozu
cu yayınlarda bulunursa demiş. Devletin dış
güvenliğinin gerektirdiği hususları da demin
kabul ettik. İS nci maddeye göre Dışişleri Ba
kanlığının mütalâası alınmadan Dışişlerine ait
bir boyanda bulunamayacak, yazı yaslamaya
cak, söz söylenemeyecek. Devletin dış güvenli
ğinin gerektirdiği hallerde TET gelişigüzel ben
bu haberi aldım deyip de yayın yapmayacak
tır.
Diğeri de Devlet memuru olabilme vasfını
kaybettiği zamandır. Sebepler ile ancak Bakan
lar Kuruluna gitmesi lâzım.

Arkadaşlarım bu kanun bu 9 ncu madde ile
işte Anayasanın bu hükmünü ihlâl etmektedir;
Anayasaya aykırı olarak tarafsızlık ilkesini bo
zan hükümler koymaktadır. Bu haliyle tasarı
Anayasa aykırı olcaktır.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara
man.
Sayın öztürkçine buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KöDiğer bir husus; Başbakanın bizatihi kendi
KEE (Ankara) — Komisyon adına söz istiyo
si yazılı olarak TET Seçim Kuruluna müracaat
rum.
edecek. Diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisin
BAŞKAN — Sayın Komisyon, müsaade eder
de grubu olanlardan birisi yine TET Seçim Ku
misiniz Sayın Karaman'm önergesi de var onu
ruluna müracaat edecek, bu kurul şikâyetleri
okuttuktan sonra söz vereyim. Eğer ısrar edi
dinleyecek, gayet güzel gerekçeli bir şekilde
yorsanız buyurun efendim?
yine Bakanlar Kuruluna arz edecek. Eğer Ba
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT Kökanlar Kuruluna arz etmeden TRT Seçim Ku
KEE (Ankara) — I&rar etmiyorum.
rulu, direkt olarak Genel Müdürün işine niha
BAŞKAN — Buyurun Saym öztürkçine.
yet vermiş olsa idi o zaman hakikaten Anayasa
ya aykırı bir durum olacaktı. Yine sonunda
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
TET Genel Müdürünün suçu ne olursa olsun
Başkan, muhterem arkadaşlarını;
Dokuzuncu madde, TET Genci Müdürünün, I Bakanlar Kurulunun kararından geçmesi lâgenel müdürlük vasfım Anayasa düzeni içeri I sim.
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Bu itibarla madde fevkalâde yerindedir, ! mm takdirini niçin hükümete bırakmıyoruz da
Komisyondan geldiği gibi kabulünü arz ede bir sakınca hissediyoruz? Sebep yok bunda.
Güvenliği takdir edecek o, mesul makam o.
rim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 5a- i
Efendim, bunu da Seçim Kuruluna verelim,
türkçine.
{ Seçim Kurulu buna olumlu mütalâasını versin
Sayın Azmi Erdoğan, buyurumuz.
de ondan sonra, başka bir prosedür takibedeAZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
lim... Olmaz böyle şey. Neden olmaz? Eğer biz
rem arkadaşlarım,
onu Bakanlar Kuruluna getirecek kadar geniş
9 ncu madde bence tasarının en mühim mad
bir imkân ile gelmiş ise, o vakit birtakım salâ
desi. Zira, toplumumuzda uzun zamandan beri
hiyetler tanımalıyız. Ama, tanıyalım derken,
görülmektedir ki, bir müessesenin başında bulu
hiç mesul olmayacak ve dediğim dedik olacak,
nan bir şahsiyet eğer işine sahipse, tam manası
bir... Nitekim olmaması icabeder. Çünkü, bunum
ile ehliyetli ise o iş yürür. Eğer bu vasıflara sa
bitteerübe 1950'den ve 1960'dan evvelki devre
hip değilse, o iş yürümez. Bu yalnız bir tek mü
lerde - Tam manasiyle hükümetin hâkim oldu
esseseye münhasır değildir, bütün müesseseler
ğu bir devrede - ne türlü saptamalar olduğu
de böyledir. Bir başbakan çok ehliyetli ise, o
kendini göstermiştir. Bunun karşılığı olarak
kabine muvaffaktır; değilse, muvaffak değildir.
1960'dan sonra tam muhtar bir müessese haline
Bu böyle.
getirdiğimiz vakit ne yolda sakıncalar meydana
getirdiği de bitteerübe gözümüzün önüne seril
Şimdi, 9 ncu madde neyi getiriyor? TRT
Genel Müdürü demek, kanaatimce TRT'nin j miştir. Binaenaleyh, yapacağımız bir madde ile
ikisinin ortasını bulmak mecburiyetindeyiz; ya
hepsi demektir. Vazifeden nasıl alınacak? Bir
ni hem Genel Müdüre şahsiyet vereceğizi hem
insan daima hata yapar, kusur işler, birtakım
tutumlar içerisine girer. Bu tutumlar içerisine j de bu şahsiyetini lâyıki ile kullanmasını temin
edeceğiz. Kullanmadığı vakit, kendisine şahsi
giren bir Genel Müdür vazifeden nasıl alınacak?
O kadar ehemmiyet veriyoruz ki, Anayasa ile j yetini takın deme imkânını başka bir makama
mesuliyetli bir makama oturan Cumhurbaşka- j vermek mecburiyetindeyiz. Bunu da, bu madde
nmı dahi, bu işle ilgilendirmiyoruz. Maddesi \ bize sarih olarak getirmektedir. Binaenaleyh,
geldiği vakit bu meseleye değineceğim. Cum- f çok vahim hallerde yegâne mesul olan Hükü
hurbaşkamnm bu işe karışması meselesi huşu- I mete bu salâhiyeti vermekte hiçbir sakınca yok
sunda fikrimi arz edeceğim. Burada bu kadar i tur.
ikinci kısma geçiyorum. Nedir bu? Burada
ehemmiyet verdiğimiz bir müessesenin başında
bir takdir keyfiyeti vardır. Şikâyete maruz kal
ki Genel Müdürü nasıl alacağız onu arz edece
mış olan bir Genel Müdürün hizmet kusuru, şu,
ğim.
bu vesaire... Bu kanunun getirmiş olduğu şekil
Bunun için 9 ncu madde iki tane esaslı hu- j de yayınlara ehemmiyet vermeyen, Anayasanın
sus getirmiştir. Birisi, kanaatimce çok vahim j gerektirdiği şekilde...
hal, ikincisi ona nazaran daha az vahim hal. I
Diğer bir madde. Burada bir takdir salahi
O da vahim hal, ama ona nazaran biraz daha
yeti
var. Kim bunu takdir edecek? Bunun tak
az vahim. Birinci çok vahim olan haller neler
dir?..
I diri için bir makam lâzım. Kimmiş o makam?
1. Millî güvenliğin,
i TRT Seçim Kurulu. TRT Seçim Kurulu kimdir?
33vTvelâ bunu görelim: Ek madde l'de Cumhur2. Kamu düzeninin,
lu,ikanmca seçilen 4 rektör... Burada şunu arz
3. Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldı
c-deyim. Reisicumhur ndye 4 tane rektör seçiyor
ğı veya Devlet memuru olma niteliğini yitir
da, bütün üniversite rektörlerini seçmiyor? Bu
diği...
bir noksanlık. Rektörler niye 3 tane değil de 4
Şimdi, birincisi ne imiş? Millî Güvenlik.
iane veya neden 5 tane değil? Binaenaleyh, bu
Muhterem arkadaşlarım; bu üç unsurdan
rada Reisicumhuru karıştırmaya lüzum yok
yegâne müessir olan kimdir? Gayet tabiîdir ki,
tur. Bu maddede üniversite rektörlerinden mü
hükümet. Birinci derecede mesul olan hükümet
tir. Bunun mesulü hükümet olduğuna g*öre, bu- | teşekkil kurul denilebilir. Zaten tayin edilmiş.
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Reisicumhur buna ne diyecek yani? Reisicum
hura, 4 tane rektör ile Millî Güvenlik Kurulu
nun sekreterini seç diyoruz. Millî Güvenlik Ku
rulunun sekreteri zaten seçilmiş. Reisicumhur
seçmek gibi bir şey yapamaz. Mecburdur, bu ka
nun gereğince onu seçecek. Binaenaleyh Reisi
cumhuru buna karıştırmaya lüzum yoktur. Üni
versite rektörlerinin hepsi katılır denseydi, me
sele tamam olur ve madde de tam manası ile
kusursuz olarak tedvin edilirdi. Binaenaleyh,
takdir keyfiyeti olduğuna göre bunu kim şikâ
yet edecek? Grubu plan partiler. Gayet tabiî
memleketin bütün vatandaşlarını kapsayan ve
onunla muhatalbolan bir meselede, parlamenter
sisteme göre, kimdir bunun karşısında olan top
luluk? Tabiî partiler. Gayet tabiîdir ki, G-enel
Müdür, Türkiye Büyük Millet Meclisimde grubu
olan bir partinin şikâyetine maruz kalacaktır.
Şikâyete maruz kaldığı vakit nereye gidecek?
Bu kanunda yazılmış olan vazifeleri yapmadığı
için şikâyete maruz kalacaktır. Kanundaki va
zifesini yapmış olduğu şeklinde bir iddia olursa,
o vakit ne olacak? Bunun için de, bu şikâyeti
takdir edecek bir makam vardır. O, hangi ma
kamdır? TRT Seçim Kurulu.
Binaenaleyh, 9 ncu madde yerindedir. Bu
itibarla, bu maddeye dokunulmamasını ve mad
denin aynen geçmesini istirham ediyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdo
ğan.
Sayın Babüroğlu, buyurun. Saat 18,20.
ISELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Saygı değer arkadaşlarım;
Bu kanun tasarısında yapılacak değişikliğiın,
tasarının Meclise gitmesi suretiyle kanunlaşma
sını geciktireceğini biliyorum; fakat 9 ncu mad
dede son derece hayatî ve TRT'nin bünyesi ile
ilgili bir durum vardır. Bu durumu arz etmek
için huzurunuzdayım.
Birinci maddede «kişisi kurulur» tâbiri
Anayasanın 121 nci maddesine aykırı olmasına
rağmen, bir itiraz getirmemiştim. Anayasanın
121 nei maddesinde, TRT kişisi değil, «Kamu
tüzel kişiliği halinde kurulur» deniyordu. Eğsr
9 ncu maddedeki konu da hunun oiıbi zayıf bir
konu olsa idi belki huzurunuzu işgal etmeye
cektim.
Bizim siyasî rejimimiz çok partili, kuvvetler
ayrılığına dayanan bir sistemdir. Yasama, Mec
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lisler tarafından yükümlenmiş. Yasama organı
nı parti grupları teşkil ediyor. Parti grupları
nın icranın görevine aktif olarak girmesi, söz
konusu değil, icranın görevi içerisindeki teftiş,
tahkik, tetkik gibi konulan yasama organı ya
pamaz. Kim yapar? icra yapar, icranın yasama
organlarında nasıl denetleneceğini İçtüzüğümüz
ve Anayasamız çizmiştir.
Şimdi, bu kanun maddesinin tiyatrosunu,
uygulamasını oylayalım. Bir kanun çıkarılıyor,
nihayet bunu kişiler uygulayacaktır, yani bu
tiyatro oynanacaktır. Nasıl oynanacaktır? Dü
şünelim ki, 170 parlamenterli bir grup, TRT
Genel Müdürünün durumundan şikâyetçi ve bu
hususu Meclislere ıgetiriyor. Bu durumundan
şikâyetçi olunduğu zaman, (Meclislere getirsin
getirmesin) nereye, hangi mercie götürecek?
Beş kişilik TRT iSeçim Kuruluna götürecek.
Kim götürecek? Arkasında üç milyon oyu tem
sil eden bir parti grulbu götürecek; yani yasa
ma organını teşkil eden en büyük gruplardan
birisi götürecek. Konuyu tersine aldığımız za
man, niçin götürecek? iktidarda bulunan parti
nin başbakanının görevini yapmasından endişe
ettiği için götürecektir. Bu derece itimatsızlık
lar, bu derece reaksiyoner kanunların Türkiye'
nin başuaa neler getirdiğini biliyoruz. Bunu kim
ret edecek? Beş kişilik TRT Seçim Kurulu. Ya
ni, doğrudan doğruya bir parti gm/bu beş kişi
lik kurula öneride bulunacak; ya ret edecekler
ya ret etmeyecekler. Kim Beş kişi. Beş kişi ret
ettiği zaman o grubun durumu ne olacaktır?
Beş kişi ret etmedi, Bakanlar Kuruluna getir
di. Bakanlar Kurulu ret ettiği zaman bu parti
grubunun durumu ne olacaktır?
Zannediyorum ki, bizim Anayasamızın genel
görünüşüne, parti gruplarının bu derece icraya
girmeleri, beklenilen faydadan daha fazla za
rar getirir. Bu bakımdan, Sayım Başkanlığa bir
de öneride bulunuyorum. Ya, Hükümetin getir
diği maddenin aynen kabulü, ya da hiç olmazsa
«siyasî partd grupüıarı» sözünün iburaJdan çıkarıl
masını rica ediyorum. Siyasî parti gruplarının
içtüzüklere ve Anayasaya göre hükümetleri ve
hükümetlerin mesul oldukları kurumları (is
terse özerk dahi olsa, burada özerk değildir)
denetleme ve düşürme imkânları vardır. Ve ni
hayet hükümetlerin siyasî yıpranmalarına razı
olmalıdır; fakat parti gruplarını bu derece ic-
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raya sokmamalıdır; O genel müdürü o
parti gruplarının bütün milletvekilleri ya da
senatörleri tek tek denetleyecektir. O genel mü
dürün böylesine bir kuruluşta görev yapması
son derece zor olur; yani işin tiratyosunu oy
nadığımız zaman, bunun büyük bir fayda getir
meyeceğini görürüz.
Anayasada belli edilmemiş olan görevlerin
Devlet Başkanına verilmesi konusu, son derece
üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Eğer böyle bir mesele düşünülüyorsa, onu Ana
yasa 'Mahkemesine götürmelidir ve şimal ülke
lerinde krallıkla idare edilen demokratik rejim
lerde krallara böyle bir yetki verilmiştir; ama
ya yazılı anayasalarında vardır, ya yazılı olma
yan; fakat Anayasa hükmünde olan kanunlarüstü yasalarında mevcuttur. Misalleri isveç, Da
nimarka ve zannederim Holanda da, böyledir.
Bu balamdan, siyasî parti gruplarının çoğun
luklarının, iktidar 226 kişinin elinde olsa, 220
kişilik bir grubun bunu yapacağını düşünelim.
Hele bugünkü olağanüstü durumda, çoğunluk
partisinin TRT Genel Müdürünü değiştirmek
için beş kişilik bir kurulun laltına girerek, yani
hiyerarşide - gradoda - alta girerek bir teklif
götürmesini ve reddedilmesini düşünebiliyor
musunuz? Bunun açacağı siyasî yarayı, bunun
basında, kamuoyunda ve Meclislerde açacağı
tartışmayı telâfi etmek çok kolay değildir.
Saygılarımı arz edenim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğlu.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KöKER (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KöKER (Ankara) — Sayın Başkan çok muhte
rem arkadaşlarım;
Tasarı üzerinde konuşan çok değerli arka
daşlarımın da ifade ettikleri gibi, 359 sayılı TRT
Kanununu değiştiren tasarının en önemli mad
desi görüşülmektedir.
Bu kürsüden Sayın Cebe tarafından ifade
edilen mahzurlar, Komisyonda da enine boyuna
görüşülmüş ve neticede Komisyon ekseriyeti
maddenin Millet Meclisinden geldiği sekliyle
kabulü istikametinde oy kullanmıştır.
Sayın öztürk bu madde ile TRT gibi bağım
sız ve tarafsız olması gereken bir kurumun ge— 618
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nel müdürünün tayin salâhiyetinin, Bakanlar
Kuruluna verilmesi suretiyle, TRT ndn tarafsız
lığının tamamen zedeleneceğini ifade buyurdu
lar.
Çok değerli arkadaşlarım; tadil edilmekte
bulunan 359 sayılı TRT yasasında da, TRT Ge
nel Müdürünün tayin salâhiyeti Bakanlar Ku
ruluna ait bulunmakta idi. Bu itibarla, TRT Ge
nel Müdürünün Bakanlar Kurulu tarafından ta
yini hususunda tadil tasarısı ile yeni bir hüküm
getirilmemiş, bilâkis 359 sayılı Kanundaki hü
küm burada da teyidedilmiş bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım; madde aleyhinde ko
nuşan muhterem arkadaşlarımız TRT Genel Mü
dürünün vazifeden alınması hususunun İM şık
ta mütalâa edilmesine karşı çıktılar ve dediler
ki, «TRT Genel Müdürü maddede sayılan husus
ların tahakkuku halinde, mutlaka TRT Seçim
Kurulunun süzgecinden geçirilmek suretiyle ve
bu Seçim Kurulunun müspet mütalâsı alınmak
kaydıyle, Bakanlar Kurulu tarafından vazife
sinden alınmalıdır.»
Değerli arkadaşlarım; filhakika tetkik et
mekte olduğumuz kanun maddesi, TRT Genel
Müdürünün vazifeden alınmasını İM bölümde
mütalaa etmiştir. Bunlardan bir tanesi «Millî
güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin dış
güvenliğinin gerekli kıldığı veya, Devlet memumu olma niteliğini yitirdiği hallerde, Genel Mü
dür, gerekçesi açıkça gösterilerek, Bakanlar
Kurulu Kararnamesiyle görevinden ahnır» de
nilmektedir.
Değerli arkadaşlarım; maddeye itiraz eden
arkadaşlarım «Gerekçesi açıkça gösterilerek»
ibaresini bu kürsüde telâffuz etmediler.
Şimdi, müsaade ederseniz teker teker bu
şartları arza çalışacağım.
Millî güvenliğin gerektirdiği hallerde :
Nedir millî güvenliğin gerektirdiği haller?
On yıllık tatbikat ortadadır. TRT nin millî gü
venliğe aykırı olarak yapmış olduğu müteaddit
yayınlar suretiyle Millî 'Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği vasıtasıyle zaman zaman uyarıldığı
ve yayınlarının millî güvenliğin icabettirdiği is
tikamette yapılması hususunda dikkatinin çekil
diği, gerek komisyon müzakerelerinde ilgililer
ve yetkililer tarafından ifade edilmiştir, gerek
se buna ait bilgiler bizde de mevcut bulunma
maktadır.
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Yine «Kamu düzeninin veya Devletin dış
güvenliğinin gerekli kıldığı ahvelde...»
Nedir Devletin dış güvenliğinin gerekli kı
lındığı ahval? Dış politika ile ilgili husus
lar. Meselâ Pakistan seçimleri dolayısıyle Yah
ya Han hakkında TRT mikrofonlarında yapıl
mış bulunan bir yorum selbebiyle ve müte
veffa Fransız
Cumhurbaşkanı General De
Gaulle'ün Quebec'te yapmış olduğu bir konuş
ması üzerine yapılan yorumlar üzerine Cum
huriyet Hükümeti bağımsız ve o zaman özerk
bulunan TRT'nin yapmış olduğu bu ölçüsüz
yorumlar seObsibiyle notalara muhatolbolınuştur.
Bu hususları, dış güvenliğin icabettirdiği hu
susları elbette ki, en iyi bilen makamın ve bi
raz önce Sayın Azmi Erdoğan arkadaşımızın
gayet isa/betle ifade ettikleri g:'!bi millî gü
venlikten, kamu düzeninden ve Devletin dış
güvenliğinden birinci derecede mesul bulunan
Hükümetin bu hususlara riayet etmeyen TRT
Genel Müdürünü sebebini ve gerekçesini açık
ça belirtmek suretiyle vazifesinden alması ka
dar tabiî bir şey olamaz;. Kaldı ki; muhterem
arkadaşlarım şunu da gayet iyi bilmek du
rumundadırlar ki, icranın bütün eylem ve
faaliyetleri yargı denetimine de tabiîdir. Ay
rıca, icranın bu tasarrufları Türkiye Büyük
Millet Meclisinin denetimine de tabidir.
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gördüğü esalara aykırı yayın yapması, taraf
sızlık ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Mü
dürün görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet
kusuru işlediği hallerde TRT Seçim Kurulun
dan geçirmek ve bu kurulun müspet müta
lâası ile j'me Bakanlar Kurulunun alacağı ka
rar ile TRT Genel Müdürünün vazifeden alın
ması hakkı, tanınmıştır.
Çok değerli arkadaşlarım; Sayın Babüroğlu'nun işaret ettikleri bir hususa da kısaca
temas ettikten sonra maruzatımı bitirmek isti
yorum.
ıSaym Balbüroğlu, parti gruplarının icranın
içersine sokulmamasmı ve «Bu tiyatroyu oyna
dığımız zaman durumun ne olacağını takdir
lerinize sunuyorum» şeklinde başlayan bir be
yan ile Türkiye Büyük
Mrlelt Meclisinde
gruibu bulunan siyasî partilerin TRT Genel Mü
dürünü Seçim Kuruluna şikâyet sureti ile vazife
den aldırılma sini temin edecek hükmün madde
metninden çıkarılmasını teklif ettiler ve bu
kürsüde misal olarak «Tiyatroyu oynayalım»
dedikten sonra «Bilfarz 170 mebusu olan ve ar
kasında 3 milyon oyu bulunan bir siyasî parti,
dört rektör ile Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterinden müteşekkil TRT Seçim Kuruluna
gidecektir ve TRT Genel Müdürünü şikâyet ede
cektir. Şayet, TRT Seçim Kurulu bu itirazı ye
rinde görmezse, bu siyasî partinin durumu ne
olur?» buyurdular.

Dördüncü şıkka geliyorum. Sayın Kara
man bir husus için de Seçim Kuruluna gi' dilmesini teklif ettiler. O da şu : «Genel Mü
Ben şimdi, Sayın Babüroğlu'nun bu sualine
dür Devlet memuru olma niteliğini
yitir
şu şekilde bir cevap vermek istiyorum. 170 tane
diği hallerde.» Devlet memurluğunun yitiril
milletvekili, arkasında 3 milyon oyu olan bu si
mesi hali nedir? Ya memuriyet vazifesini ifa
yasî na v ti b". Parlamentoda çıkan bir kanun hak
edemeyecek derecede ağır bir hastalığa du
kında 16 kişiden müteşekkil Anayasa Mahke
çar olacak veya yüz kızartıcı ve ağır bir suç
mesine gidiyor ve bir kanunun Anayasaya ay
tan dolayı hapis cezasiyle mahkûm olacak ve
kırı olduğu iddiasında bulunduktan sonra, 16
ya 'kısıtlanacak. Bunlar ya mahkeme ilâmı
kişiden müteşekkil Anayasa Mahkemesi kanu
ile veya doktor raporu ile mümkün olan hu
nun Anavasaya aykırı veya aykırı değildir, şek
suslar. Artık, doktor raporu ile veya mahke
linde vermiş olduğu karar sonunda yargıya, yar
me ilâmı ile kesin surette Devlet memurluğu
gı yetkisinin kullanılmasına tecavüzde mi bulu
olma niteliğini kaybetmiş Genel Müdürün va
nuyor? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok.
zifeden alınması için Hükümetin TRT Seçim
Siyasî partilerin TRT Seçim Kuruluna şikâyette
Kuruluna gitmesi kadar yanlış ve dolambaçlı
bulunmaması hususunda, bunun aksini tazam-.
bir yol ben tahmin edemiyorum.
, mun eden bir hüküm Anayasada mevcut mu Sa
yın Babüroğlu?
İkinci fıkraya gelince : Bu fıkra ile Hükü
metin yanında Türkiye Büyük Millet Meclisin
Bu itibarla, çok muhterem arkadaşlarım, va
de gruibu bulunan siyasî partilere, TRT Genel
kit gecikti, ben maruzatımı burada kesiyorum.
Müdürünün Anayasanın ve bu kanunun ön
Komisyon olarak maddeyi yerinde bulduğumu— 619 —
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zu, TET nin uzun zamandan beri şikâyet konu
su olan neşriyatının hallinin, şeklinin düzeltil
mesi bakımından en yararlı bir şekilde tedvin
edilmiş bulunan maddenin aynen kabul edilme
sini, önergelere iltifat edilmemesini istirham
eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Köker.
Buyurunuz, Sayın Tunçkanat, sorunuzu so
runuz.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Si
yasî parti gruplarının, bu esastan hareket etmek
sureti ile, meselâ Sümerbank Genel Müdürünü
de değiştirmeleri hakkında böyle bir şikâyette
bulunmalarını Sayın Sözcü tasvibediyorlar mı?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sözcü.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT
KÖKER (Ankara) — Sümerbank Genel Müdü
rünün değiştirilmesi yolunda siyasî partilerin
başvuracakları yolu ve prosedürü içtüzük ve
Anayasa tayin etmiştir. Bu yoldan müracaat et
tikleri takdirde, ümidediyorum ki, gerekli yolu
bulacaklardır.
BAŞKAN — Sayın Karaman buyurunuz, so
runuz.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Konuşmamdaki fikirleri aynen muhafaza ediyorum;
burada en azından bir tertip, tanzim hatası' var
dır. Sayın Sözcü konuşmamdan bir ibareyi yan
lış olarak ele aldılar. Ben, Devlet' memuru olma
niteliğini yitirdiği halleri kastetmedim; ondan
sonraki fıkrada, «... Genel Müdürün görevi ile
ilgili olarak ağır bir hizmet kusuru işlediği hal
lerde Başbakanın...» diyor. Başbakan, kabul; fa
kat, siyasî parti gruplarına bu yetki nasıl veri
lir? En azından bunun yukarı çıkması lâzımdır.
Bunu nasıl düşünüyorlar?
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le yok, ama böyle söylemişlerse benim kendile
rine verdiğim cevap yerindedir ve doğrudur.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ağır bir
kusur işlemişse...
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT
KÖKER (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, TRT Genel Müdürünün işlediği ağır hiz
met kusuru ne şekilde belli olur? Yüksek ma
lûmları olduğu veçhile, TRT de, bir Kamu ik
tisadî Teşebbüsü olması dolayısiyle, 23 sayılı ve
440 sayılı Kanun gereğince Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun ve bilâhara Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına Kamu İktisadî Te
şekküllerini denetlemekle görevli Kamu ikti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunun dene
timine tabi bir müessesedir. Nitekim, ağır hiz
met kusurundan bahsettikleri için arz ediyo
rum, adı geçen komisyonun bu seneki toplantı
sında TRT Genel Müdürlüğünün, yanılmıyor
sam 1968 -1970 dönemine ait hesapları ibra edil
meyerek Hükümete geri gönderilmiştir. Bunun
sebebi, birtakım usulsüz muamelelerin yapılmış
olması neticesindedir. Bu arada, bir kısım işlem
ler de mahkemelere intikal etmiştir. Hizmet ku
suru, bu şekilde, Parlamento içinde hizmet gö
ren sivasî partilerimizin malûmu olmuştur. Muh
temeldir ki, yarın işbaşında bulunan Hükümet,
Parlamentonun hizmet kusuru olarak telâkki
ettiği, bir siyasî partinin hizmet kusuru olarak
telâkki ettiği bir mevzuu konu olarak TRT Ge
nel Müdürünü vazifeden almak istemeyecektir.
O takdirde, bu hizmet kusuruna Parlamentoda
ki mesai dolayısiyle muttali olmuş bulunan bir
siyasî parti, eğer bu hikmet kusurunu, TRT Ge
nel Müdürünün işlemiş bulunduğu bu hizmet
kusurunu, vazifesinden alınmasını gerektirecek
ağırlıkta görüyor ise, o takdirde Seçim Kurulu
yoluyla, TRT Genel Müdürünü vazifesinden
alınması için gerekli müracaatı yapacaktır.
Arz ederim.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT
KÖKER (Devamla) — Sayın Başkan, ben Sa
yın Karaman'm konuşmasını gayet iyi zapdetBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köker.
tim. Saym Karaman 1 nci fıkra ile ilgili maru
Saym Babüroğlu, siz soru mu soracaksınız?...
zatının sonunda şöyle bir beyanda bulundular,
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
zabıtlar meydandadır : «Memur olma niteliğini
kanınca S. Ü.) — Anayasada böyle bir hüküm
kaybettiği hallerde de Başbakanın vazifeden
var mı diye sual tevcih ettiler, ismimden bah
alması uygun görülüyor fıkrada, ama ben buna
settiler, iki üç dakikalık bir müddet veriniz, arz
dahi karşıyım, bu halde dahi TRT Seçim Kuru
edeyim,
faydalı olacaktır.
lundan geçirilmesi lâzımdır.» Bu şekilde bir be
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, konuşmalar
yanları oldu, ben bunu zaptettim; zabıtlar da
meydandadır. Eğer böyle söylememişlerse meşe- - 10 dakika ile kayıtlanmış durumdadır, onun için
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Ö. Senatosu

B : 37

size ikinci defa söz veremem. Eğer bir sataşma
dan bahis buyurarak söz istiyorsanız, bu takdir
de ben bunda bir sataşma göremiyorum; sözcü,
gayet normal bir şekilde, diğer üyelere cevap
verdiği gibi zatıâlinize de cevap verdi,
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, konunun açık
lığa kavuşturulması için ikinci sözü vermenizi
istirham ediyorum. Ayrıca, Anayasadaki duru
mu sordular, ismimden bahsettiler, Anayasa
Mahkemesinin durumu Seçim Kurulunun duru
mu gibi değildir; Anayasa Mahkemesi Anayasa
ile kendisine verilen görevleri yapmaktadır...
BAŞKAN — Lütfen efendim, söz vermedim.
Eğer direniyorsanız oylarım efendim.
Önergeler var, okutuyorum.
TURGUT CEBE (Ankara) — Kimin öner
gesi?
BAŞKAN — Okutuyorum efendim, lütfen
efendim. Hepsi sırayla okunacak.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan, 359 sayılı TRT Kurumu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesi ile
değiştirilen 359 sayılı Kamunun 9 ncu maddesi
nin, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini
ve kabulünü saygı ile arz ederim.
Suphi Karaman
Tabiî Üye
Madde 9. — Genel Müdür, Bakanlar Kurulu
kararnamesi ile atanır.
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu
nur ve yönetilir.
Millî güvenliğin kamu düzeninin veya Dev
letin dıs güvenliğinin gerekli kıldığı veya göre
vi ile ilgili olarak ağır bir hikmet kusuru isle
diği, Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği
hallerde Başbakanın; TRT. Anayasanın ve bu
kanunun öngördüğü esaslara aykırı yayın yap
tığı ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı haller
de de, Başbakanın veya T. B. M. Meclisinde
grubu bulunan siyasî partilerden birinin yazılı
olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu
kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine,
Genel Müdür, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
görevinden alınır.
Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için
gerekli şartlar şunlardır :
Yüksek öğrenim yapmış olmak,
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Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bil
gi ve tecrübe sahibi olmak,
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bulun
mamak,
Genel Müdür yardımcılarından birinin yük
sek elektrik veya yüksek elektronik mühendisi
olması şarttır.
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan,
okunma sırası hatalıdır. Çünkü ilk konuşmayı
bendeniz yaptım, ilk önergeyi de bendeniz ver
dim,
BAŞKAN — Hayır efendim, zatıâlinizin öner
gesinden daha önce geldi bu önerge.
Efendim, önergeyi dinlediniz, oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler,., Etmeyenler... Redde
dilmiştir efendim.
Sayın Turgut Cebe'nin önergesini okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini
arz ve teklif ederim. Saygılarımla.
Ankaı a
Turgut Cebe
Madde 9. — Genel Müdür, Bakanbr Kurulu
kararnamesiyle atanır, Kurum, Genel Müdür ta
rafından temsil olunur ve yönetilir.
Anayasanın, millî güvenliğin, kamu düzeni
nin gerekli kıldığı veya tarafsızlık ve Devlet
memuru olma niteliğini kaybettiği; ağır bir hiz
met kusuru işlediği hallerde Genel Müdür, Baş
bakanın yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna baş
vurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildir
mesi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
gerekçesi açıkça gösterilerek görevinden alınır.
Genel Müdür ve yamacısı olabilmek için ge
rekli şartlar şunlardır :
Yüksek öğrenim yapmış olmak,
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bil
gi ve tecrübe sahibi olmak,
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bulun
mamak,
Genel Müdür yardımcılarından birinin yük
sek elektrik veya yüksek elektronik mühendisi
olması şarttır.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükü
mete sormadım; çünkü, Sayın Sözcü burada
hepsine karsı olduğunu ve maddenin olduğu gibi
kabul edilmesini ifade etmişlerdi; ama söz arzu
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ediyorsanız, buyurun Sayın Bakan veya Komis
yon Başkanı Sayın Kayalar.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF
KAYALAR (Bursa) — Komisyon fikrini beyan
etmiş oldu; fakat, Sayın Bakana sorulması iyi
olur.
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istiyor musu
nuz efendim?
DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Hayır efendim. Komisyonun görüşüne
aynen katılıyoruz.
BAŞKAN — Peki efendim. Önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Reddedilmiştir.
Sayın Babüroğlu'nun bir önergesi var, oku
tuyorum.
Sayın Başkanlığa
359 sayılı TRT Kurumu Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna ek ve ge
çici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasarı
sının 9 ncu maddesinde, «Parti gruplarına, TRT
Genel Müdürünün değiştirilmesi için TRT Se
çim Kuruluna başvurmasını öngören ve yetki
veren» kısmın çıkarılmasını teklif ederim.
Önergem üzerinde açıklama yapmak için söz
verilmesini de ayrıca arz ederim.
Kontenjan Senatörü
Selâhaddin Babüroğlu
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Savın Başkan, önergem üze
rinde konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, ben zatıâlinize söz verdim, önergenizi izah ettiniz.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Demin, madde üzerinde söz
almıştım.
BAŞKAN — Maddeyi ve önergenizi de o
arada izah ettiniz. Bu bakımdan ayrıca önergeyi
izah için söz veremem.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi tasarıdaki metni halinde oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurun efendim.
Genel Danışma Kurulu :
Madde 10. — Genel Danışma Kurulunun gö
revi, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun
radyo ve televizyon yayınları hakkında kamu
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oyunun düşünce ve dileklerini tespit etmek ve
sonuçlarını TRT Yönetim Kuruluna bildirmek
tir.
Genel Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde ku
rulur :
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan siyasî partilerden birer temsilci,
içişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Ulaştırma, Köy işleri, Gençlik ve
Spor bakanlıklarınca seçilecek birer temsilci,
Diyanet işleri Başkanlığı temsilcisi,
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce seçile
cek birer temsilci,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tem
silcisi,
Ankara, istanbul, izmir Devlet ve Belediye
konservatuvarlarınca seçilecek birer temsilci,
Ankara, istanbul ve izmir'de en çok sarı ba
sın kartı sahibi üyesi bulunan gazeteci derneklerince a^rı ayrı seçilecek birer temsilci,
Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek
bir temsilci,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri
Konfederasyonunca seçilecek bir temsilci,
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek bir tem
silci,
En çok üyesi bulunan isçi ve işveren konfederpsvonl^rınca seçilecek bir temsilci,
Türk Dil Kurumu temsilcisi,
Tü~k Tarih Kurumu temsilcisi,
Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi,
Halkevleri temsilcisi,
Danışma Kurulu, Genel Müdürün çağrısı üze
rine yılda bir kere toplanır.
Kuralım çalışma usulleri, Kurumca hazırla
nacak bir yönetmelikte gösterilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar :
Madde 18. — Kurum, Devletin dış ilişkileri
ile ilgili yayınlarda Dışişleri Bakanlığınca uvgun
görülecek zamanlarda, TRT Kurumuna bildiri
lecek esasları ve Bakanlığın, yorumlarda kay
nak belirtilip belirtilmeyeceği konusundaki gö
rüşünü gözönünde tutar.
622 —

C. Senatosu

B : 37

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Sermaye :
Madde 24. — Kurumun itibarî sermayesi bir
milyar liradır.
Bakanlar Kurulu karariyle bu sermaye bir
misline kadar artırılabilir.
Bu sermayenin kaynakları şunlardır :
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki öden
miş sermaye,
Genel bütçeden sermayeye mahsuben yapıla
cak ödemeler,
Yıllık kârlardan bu kanunun 25 nci maddesi
ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldık
tan sonra kalacak bakiyeler.
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kârın dağıtımı ve yedek akçe :
Madde 25. — Ödenmiş sermayenin yüzde yir
mi beşine ulaşıncaya kadar yıllık kârın yüzde
onu yedek akçe olarak ayrılır.
Yıllık kârdan kalanının yüzde onu da; iti
barî sermayenin yüzde onuna varılmcaya kadar
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar
yedek akçeden karşılanır.
Biriken kârlar, bilanço, kâr ve zarar hesap
larının Yönetim Kurulunca onaylanmasını mü
teakip özel ihtiyatlar hesabına naklolunur. 468
sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yapılan denetim sonucu Resmî Ga
zetede yayınlandıktan sonra bu karar gerekti
riyorsa hesaplarda düzeltme yapılabilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bütçe yardımı :
Madde 27. — 26 ncı maddeye göre karşılana
mayan işletme açığı her yıl sonunda bu amaçla
Başbakanlık bütçesine konulacak ödenekten ku
ruma ödenir.
Radyo ve televizyonla yapılacak, okul, halk
eğitimi ve yurt dışı yayımlarının gerektirdiği
tesis ve işletme giderleri karşılığı genel bütçe
den ödenir.
Bir ve ikinci fıkralar gereğince Kuruma ge
nel bütçeden ödenecek miktar yatırım ve finans
man programlarının hazırlanışı sırasında; Baş
bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kurumca birlik
te tespit edilir.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Efendim, mesai son bulmuştur. Ancak; bir
önerge var okutuyorum. Buyurun efendim.
Sayın Başkanlığa
Tasarının müzakeresi tamamlanıncaya kadar
çalışmanın devamını teklif ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) —
Aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karavelioğlu.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın Başkanım, bildiğiniz gibi, öteden beri ben,
Senato ve komisyonlarda teklif ve tasarıların
üzerinde son derece dikkatle, Senatoya yakışan
şekilde çalışılmasını savunan ve bu fikre inanan
bir arkadaşınızım; bu itibarla da daima geçici
komisyonların aleyhindeyim, iğreti çalışmalarla,
ayaküstü çalışmalarla rapor tanziminin aleyhin
deyim. Bu konu ile irtibatsız olarak ifade edi
yorum bunu.
Hiçbir aceleye ihtiyaç yok; tekemmül etme
lidir, Senatoca benimsenmelidir, Senato ağırlı
ğını koymalıdır ve tasarı Senatoya yakışan şe
kilde çıkmalıdır. Bu görüşümün ışığı altında,
kanunun daha bir yarısı müzakere edilmemiş
haldedir, böyle acele olarak, hiç de gerek yok
ken saat 19,00'dan sonra müzakerenin devamı
na karşı bulunuyorum. Sanırım ki, birçok arka
daşımın temayülüne de böylece tercüman olmuş
oluyorum. Bir usul,itirazı ile de sizleri karşı
karşıya sizi bırakmak istemiyoruz. Oylarınızın
bu istikamette tecelli edeceğini sanıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaveliğolu.
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Müzakerelere devam ediyoruz efendim.
Yatırım program ve bütçenin hazırlanması :
Madde 28. — Kurumun işletme programları,
yıllık yatırım ve finansman programı ve yıllık
bütçesi Yönetim Kurulu karariyle kesinleşir.
Kurumun yıllık yatırım ve finansman prog
ramı konusunda, Yönetim Kurulu kararından
önce, Devlet Planlama Teşkilâtı ile Maliye Ba
kanlığı görüşünün alınması gereklidir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Bu 28 nci madde, şu planlı devre girdikten
her şey planlandıktan sonra, nasıl oluyor da
Hükümet tarafından böyle teklif ediliyor ve ko
misyondan da böyle çıkıyor, anlamak mümkün
değil. 1 nci fıkrası da yanlış, fakat 2 nci fıkraya
dikkatinizi çekerim : «Kurumun yıllık yatırım
ve finansman programı konusunda, Yönetim Ku
rulu kararından önce, Devlet Planlama Teşki
latı ile Maliye Bakanlığı görüşünün alınması
gereklidir.»
Nedir bu fantazik is? Devlet Planlama Teş
kilâtı ile Maliyenin fikrinin alınması gerekir
miş. Müeyyide ne, aldıktan sonra? Planlama gel
di, «Bu yatırım yapılmaz» dedi, «Gayri ik
tisadidir», «Gayri ticaridir», «mümkün değil
dir» dedi, «Kaynaklarımız müsait değil» de
di; Ne olacak? Son söz kimin? Yönetim
Kurulunun, Hani, planlı devreye girdik ya?
Olmaz arkadaşlar, mümkün değil, yapamaz
sınız? Yaparsınız ama, ona göre olur, yarın
da kanun dönmeye mecbur kalır bu madde
böyle çıkarsa. Niçin? Planlama son sözü söy
lemiyor? Hükümete son sözü söyleyen Planla
ma. Parlamentoya dahi birçok mühim işlerde,
milyarlık yatırımlarda son sözü söyleyen, hesa
bı veren Planlamaya hepimiz burada uymak
mecburiyetinde kalıyoruz da, TRT neden bunun
dışına çıkıyor? TRT gelecek, «Filân yere şu
milyonları, milyarları sarf edeceğim, böyle bir
istasyon kuracağım» diyecek, fikri alman Plan
lama «hayır» diyecek, buna rağmen Yönetim
Kurulu karar verecek, Maliyeye. Buyurun bu
parayı ödeyin» divecek. Maliye ödeyemezse ne
olacak? Bu sefer Hükümete gelecek, «Ben Ma
liye Vekâleti olarak hayır dedim. Planlama da
hayır dedi, hayırm hesabını da verdim size ama,
buna rağmen, öyle bir kanun yaptınız getirdiniz
ki, en son sözü Yönetim Kuruluna verdiniz, bu
hesaplara rağmen, ben bunu yatıracağım dedi,
kararı verdi; ben de parayı ödeyemiyorum» di
yecek. Ondan sonra da Maliye Bakanlığı sizden
vergi ile para çıkaracak ve siz de tıpış tıpış, otu
racaksınız burada milletin sırtına bir vergi da
ha. Niçin? TRT biraz daha fazla ötsün diye.
Bunun hesabını millete biz mi vereceğiz, TRT
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mi verecek? Millete karşı gelen TRT nin, bu
günkü tatbikat için, şu fırtınanın koptuğu yer
de, en mühim mevzu olan para mevzuunda, ba
kıyorum, arkadaşlarım bu kanuna ve bu mad
deye rey verir havası içindeler.
Hükümetten de, Komisyondan da rica edi
yorum, ya geri alsınlar veya bu işi düzeltsinler.
Bunun arkası iyiye gelmez. Bir müessesenin bu
kadar lâyüsel hale gelmesi halinde, millet de
bizden sorar arkadaşlarım.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalpak
lıoğlu.
Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tarife ve ruhsatiyeler :
Madde 31. — Kurum ve ortaklıklarının ya
pacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak üc
retler ile, alıcı ve verici radyo ve televizyon ci
hazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları,
tarifelerle belli edilir. İş ve hizmetin özelliği ba
kımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda,
özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tespitine
kurum yetkilidir.
Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe belli
edilir ve Yönetim Kurulunca onaylanıp yayın
landıktan sonra uygulanır.
Ruhsatname karşılıklarıyle ilgili tarife, konutlardaki radyolar için yılda en az 10; en çok
100, televizyonlar için yılda en az 100, en çok
500 lira, bunun dışında kalan yerlerdeki alıcılar
için ise yukarda belirtilen miktarların beş katını
geçmemek kaydıyle,
Yönetim Kurulunun görüşünü alarak tespite,
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Uygulanacak genel hükümler :
Madde 33. — Bu kanundaki özel hükümler
ile düzenlenen hususlar dışında kalan konular
da Kurum hakkında iktisadî Devlet Teşekkül
lerine uygulanan genel hükümler uygulanır. Bu
hükümlerin uygulanmasında ilgili Bakanlık
Başbakanlıktır.
Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi :
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ırz ediyo-
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rum. Kabul edenler,,, Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
Madde 34. — Kurum idarî, malî ve teknik
konularda Yüksek Denetleme Kurulunun dene
timi altındadır. Başbakan, kurumla ilgili olarak
belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denet
leme Kurulundan isteyebilir. Yüksek Denetle
me Kurulunun, «yıllık» ve «ara» raporlarında
kurumun idarî, malî ve teknik işlemleri ile il
gili olarak bazı konuların teftiş ve tahkiki, te
menni olunduğu takdirde, Başbakanın tensibiyle Maliye Teftiş Kurulunca yapılır.
Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını
adalet mercilerine sevk eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Personelle ilgili hükümler :
Madde 46, — Kurumun sürekli kadrolarında
çalışanların üniversite ve yüksek okullarda öğ
retim üyesi veya yardımcısı olarak görev alma
larına, her derecedeki resmî öğretim kurumla
rında öğretmenlik yapmalarına, esas görevleri
ni aksatmamak şartıyle Genel Müdürün teklifi
üzerine Yönetim Kurulunca izin verilebilir, Bu
görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Kuru
mun ortaklıklarında görevlendirilmeleri de
mümkündür.
Kurum görevlilerinin görevleri dışında Ku
ruma bağlı radyo ve televizyon postalarında ya
pacakları yayınlar ile Kurum içerisinde vere
cekleri dersler için kendilerine yayın ve ders
basma ödenecek ücretlerin azami haddi Genel
Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca bir
yönetmelikle tespit edilir.
Kurumun genel müdür yardımcıları dışında
kalan personelinin atanma, yer değiştirme ve gö
revden alınma işlemleri genel müdür tarafından
yapılır. Bu işlemlerle ilgili esaslar Personel Yö
netmeliği ile düzenlenir.
Kurumun Personel Yönetmeliği genel mü
dürlükçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun ka
bulü ile yürürlüğe girer.
Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasî
Yayınlar Hakem Kurulu üyeleri ile her çeşit gö
revlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında öğrendikleri sırları saklamakla yükümlü
dürler,
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 47. — TRT Kurumu personeli hak
kında aşağıdaki esaslara uyulmak şartı ile bu
kanun hükümleri ve 1327 sayılı Kanunun ek ge
çici 10 ncu maddesi hükmü uygulanır.
Kurum personeli bu kanunla, özel hüküm
lerle düzenlenen hususlar dışında, iktisadî Dev
let Teşekkülleri personeline uygulanan genel
hükümlere tabidir.
Kurum personeline, hizmetin bütünlüğü ve
ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak fiilen
aldığı brüt aylığın % 60'mı geçmemek üzere
genel müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunca
kesinleşecek bir yönetmelikle tazminat ödenir.
Kurum personeline, bu tazminatın dışında 1327
sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesinin (c)
fıkrasında öngörülen iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zamları ödenmez.
Kurum, daimî kadro ile yaptırılamayan ve
ya daimî kadro ile yaptırılmasında sakınca bu
lunan işler için sözleşme ile personel çalıştırabi
lir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, söz
leşme esasları ve ödenecek en az ve en çok üc
retler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim
Kurulunca kabul edilecek bir yönetmelik ile
tespit edilir.
Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihti
yacı olan kadrolar Genel Müdürün teklifi üzeri
ne, genel idarede bu derecelerdeki kadroların
diğer kadrolara oranı ve kadrolara ilişkin gö
revlerin önemine uygun şekilde, kurumun hiz
met özellikleri de dikkate alınarak. Yönetim Ku
rulunca tespit edilir.
Kurum personeline ücretli fazla çalışma yap
tırılabilir. Fazla çalışma esasları, süresi Devle
tin diğer personeli için tanınan sürenin iki ka
tını geçmemek, saat ücreti ise Devletin diğer
personeli için tanınan miktarlara bağlı kalın
mak kaydivle Genel Müdürlükçe hazırlanıp,
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşecek bir yö
netmelikle tespit edilir.
BASMAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,., Etmeyenler... Kabul edil
miştir,
Edendim, kurrlusa ait 1 nci maddevi tekrar
oküYtuvorum. Zira diğer değiştirilen maddeler
bu birinci maddeye bağlı olan maddelerdir.
625 —

C. Senatosu

B : 37

29 . 2 . 1972

O :2

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Rad I
TRT Seçim Kurulunun büro ve yazışma iş
yo - Televizyon Kurumu Kanununun bazı mad lemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Kurul toplantılarına katılan üyelerin yolluk
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek
ları Harcırah Kanunu hükümlerine, huzur hak
geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı
ları hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre
Madde 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kurumca karşılanır.
9, 10, 18, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 46 ve 47 nci
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
I isteyen arkadaşlar var.
Sayın Artukmaç, buyurun efendim.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo I
SADIK
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
Başkan,
muhterem
arkadaşlarım;
miştir.
Bu ek 1 nci madde, bu tasarının en önem
Madde 2. — 359 sayılı Kanunun 42 nci mad
li maddelerinden biridir, TRT Seçim Kurulunu
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir :
Kurumun ihtiyacı için yurt dışından getiri ilgilendirmektedir.
TRT Seçim Kurulu, bu idarenin oçk geniş
lecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo ci
yetkileri
olan, tâyinler yapan çok önemli bir
hazları, işletme malzemesi ve yedekleri ile ya
teşekkülü
mahiyetindedir. Bu kurul, yeni geti
yınlarda kullanılan alet ve edevat ile haber
rilen hükme göre Millî Güvenlik Genel Sekre
filmleri, Damga Resmi dahil, Gümrük Vergi ve
resimleri, belediye hissesi ve harçlarından muaf teri ile dört üniversite rektöründen terekkübetmektedir. Bu teşekkülün tarafsızlığına tasarı
tır.
da itina edilmiştir. Ancak, bu Kurulun daha
Kurumun, uzun metrajlı konulu filmler ha
iyi
çalışabilmesini sağlamak için, Millet Mecli
riç, yurt dışından getirteceği her çeşit televiz
since tasarıda bir değişiklik yapılarak, 15 üye
yon filmleri hakkında, 2/11551 sayı ve 19 Tem
lik kurul, beş kişiye indirilmiştir, işlerin daha
muz 1939 tarihli «Filmlerin ve Film Senaryola
süratli ve düzenli görülmesi bakımından isabet
rının Kontroluna dair Nizamname» hükümleri
lidir.
Ancak, Seçim Kuruluna getirilecek olan
uygulanmaz.
bu dört rektörün Cumhurbaşkanınca seçilmesi
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
nin kabulünde isabet yoktur. Çünkü, Cumhur
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil başkanı, yetkilerini sadece Anayasadan alır.
miştir.
Bu Anayasadaki hüküm, Cumhurbaşkanının ta
Madde 3. — 359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
rafsızlığını sağlayan bir esastır. Bu esasa göre,
maddeler ve ek geçici maddeler eklenmiştir :
özel kanunlarla Cumhurbaşkanına görev veril
mesi
mümkün değildir. Aksi hal, tarafsızlıkla
BAŞKAN — Ek madde l'i okutuyorum.
bağdaşamaz. Nitekim, bugüne kadar hiçbir özel
TRT Seçim Kurulu :
kanunla Cumhurbaşkanlarına böyle bir görev
Ek Madde 1. — TRT Seçim Kurulu, üniver
verilmemiştir. Arz ettiğim gibi, Cumhurbaşkanı
site rektörleri arasından Cumhurbaşkanınca se
ancak Anayasa ile kendisine verilen görevleri
çilecek dört rektör ile Millî Güvenlik Kurulu
ve
seçimleri yapabilir. Nitekim, Anayasamızda
Genel Sekreterlerinden kuruludur.
Kontenjan Senatörlerini seçmek, Anayasa Mah
Kurul, ilk toplantısını, seçimini takibeden
kemesine üye seçmek, Askerî Yargıtaya üye
15 gün içinde yapar ve üyeleri arasından bir
seçmek görevi verilmiştir.
başkan ve bir başkanvekili seçer.
Kurul, bu kanunda öngörülen işler için Baş
bakanın çağrısı üzerine Ankara'da toplanır.
Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı üye
tamsayısının salt çoğunluğudur.
Rektörlük görevi sona eren veya kurulun
üst üste üç toplantısına özürsüz olarak katıl
mayan üyenin yerine Cumhurbaşkanınca rek
I
törler arasından yeni bir üye seçilir.

Kısaca, Anayasa ile verilmiş bu gibi görev
lerin dışında Cumhurbaşkanına başka görev
verilmesi mümkün değildir düşüncesindeyim.
Aksi halde, yani özel bir kanun ile görev ve
rildiği takdirde, Cumhurbaşkanının tarafsız
lık niteliği zedelenmiş olur. Dört rektör seçece
ğine göre, bu rektörlerin siyasî temayüllerini,
durum ve tutumlarını eleştiren siyasî çevreler
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çeşitli yorumlarla bu işin dedikodusunu rahat
lıkla yapabilirler. Keza, ilgili vatandaşlar da
bu konuda mütalaa serdedebilirler ve böylelik
le Cumhurbaşkanı hakkında, «Falan partiyi tu
tuyor» veya «tutmuyor» gibi söylentiler de or
taya çıkabilir. Yüce bir makamın sahibi ve
Devletin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı hakkın
da bu gibi düşüncelerin doğmasına meydan ver
memek, Cumhurbaşkanını icraya karıştırma
mak gerektir.
Bu nedenlerle bu ek birinci maddenin yeni
den gözden geçirilmesi lâzımgeldiği kanaatin
deyim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artukmaç,
Sayın Cebe, buyurunuz.
TURGUT GEJBE (Ankara) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Ek birinci madde, Cumhurbaşkanı tarafın
dan dört rektörün seçilmek sureti ile ve bir de
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin de
ilâvesi ile meydana gelen bir Seçim Kurulunun
ihdasına mütedairdir.
Muhterem arkadaşlar, malumları 'olduğu üze
re, Anayasamızda Cumhurbaşkanının vazife ve
salahiyetlerini tadadeden müteaddit maddeler
vardır. Bu maddelerden bir tanesi, 97 nci mad
dedir. Bu rada sarih olarak hüküm vazedilmiş
tir.
«Madde '97. — Cumhurbaşkanı Devletin ba
şıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve mil
letin birliğini temsil eder.
«Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakan
lar Kuruluna başkanlık eder; yabancı devletle
re Türk Devletinin temsilcilerini gönderir ve
Türkiye'ye gönderilen yabancı Devlet temsilci
lerini kabul eder; milletlerarası andlaşmalan
onaylar ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık
ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını
hafifletebilir veya kaldırabilir.»
Bu arada, Askerî Yargıtay ile ilgili olarak da
Yargıtay üyelerinin seçimi hususunda bir mad
de tedvin edilmiştir. Orada da kendisine vazife
verilmiş, seçim hakkı gösterlmiştir. Onun hari
cinde de, Bakanlar Kurulunun başkanlığını yap
makta olan Başbakanı seçme yetksi kabul olun
muştur.
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Şimdi (bu açık ve vazıh hükümlere rağmen,
Cumhurbaşkanına, TRT Seçim Kurulunun taraf
sızlığını temin etme sadedinde kanun ile bir gö
rev, bir yetki veriliyor: Seçme yetkisi. Bu, Ana
yasaya tamamen aykırı bir madde oluyor, bu
tavrı ile. Ayrıca, Millî Güvenlik Genel Sekrete
rini de 'TRT (Seçim (Kurulu üyesi olarak buraya
ilâve ediyor. Ben, bu maddenin birinci fıkra
sının tamamen Anayasaya aykırı düşeceği kanı
sındayım.
Burada, öğrendiğime, duyduğuma da ilâve
ten <bir hususu açıklamak zaruretindeyim.
Arkadaşlar, bir kanun tedvin edilirken o ko
nim üzerinde reyini kullanmış olan arkadaşların
samimî olmasında zaruret vardır. Meseleyi gö
rüşürken abes ile iştigal etmek ve abesi müda
faa etmek, mesele görüşmeden uzaklaştırıldığı
anda da, abesi müdafaa etme yolundan uzak ka
lıp; «Zaten bu madde esas itibariyle noktayı
nazarımıza 'göre Anayasaya aykırıdır, ama ne
yapalım ki bunu çıkarmak zaruretindeyiz, çün
kü TRT nin bugün bir müşkülâtı var, o müşkü
lâtı halletmek zorunluluğundayız, isterse bunu
Cumhurbaşkanı veto etsin, isterse Anayasa
Mahkemesine gidilsin sureti ile bir tashihe tabi
tutulsun, bizi entrese eden nokta, hedefimizi bu
günden tâyin etmek zaruretidir.» şeklindeki ifa
deler, öteden beri çıkmakta olan kanunların
maalesef hatalı olarak tedvinine sebebolmaktadır. Gayet açık olarak konuşmak zaruretinde
yiz, yarın bizi müşkülâta mâruz bırakacak olan
bu maddeyi bir (hafta, 10 gün içinde tadile tabi
tutmak sureti ile her halde daha sıhhatli bir
madde tedvini cihetine gitmiş oluruz.
Şimdi, görülüyor ki, şu tertip; ileride ikti
dara gelebilme hususunda heves içinde olanla
rın bir arzusundan ibaret bir kasta makrundur.
Ben, bu arzuya göre kanunun tedvin edilmesinin
asla taraftarı olamam. Cumhurbaşkanının, Ana
yasada madde madde zikredilmiş salâhiyetleri
nin; yeni bir kanun ile, bir salâhiyet eklenmesi
sureti ile zedelenmesine traaftar değilim; Sa
yın Cumhurbaşkanının da aynı fikir içinde ola
cağı kanısı içerisindeyim.
Şimdi burada, dört tane üniversite rektörün
den bahsediyor; halen Türkiye'de 0 tane rek
tör mevcuttur, üniversite namı verilen 9 mües
sesenin içinden seçilecek dört zat. Buna, bir
de Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ek-
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lenmektedir. tşte burada, madde 9 ile, ek mad1 arasındaki tenakuz zaten kendisini ayan be
yan ortaya koymaktadır. Bir taraftan deniyor
ki, Bakanlar Kurulu tam salahiyetlidir; çünkü
Devletin güvenliği ile olan meselelere en fazla
yakın olan, en fazla bilgi sahibi olan kurul olsa
olsa 'Bakanlar Kuruludur. Fakat, 'öbür taraftan,
kendisinin de Millî Güvenlik Kurulunda vazi
feli olduğunu bile bile, Bakanlar Kurulu, yet
kilerinden 'bazılarını, Güvenlik Kurulu »Casnel
Sekreterini Umum 'Müdürlük içinde bir vazife
ye atamak sureti ile, bana kalırsa, zedeliyor ve
diyor ki, ben Bakanlar Kurulu olarak kâfi de
recede malumat sahibi değilim, Millî Güvenlik
Kurulu Sekreteri bizi desteklemek, bizi takvi
ye etmek zarureti içindedir. Fakat öbür taraf
tan, 9 ncu maddenin ikinci fıkrasında da tenaku
za düşüyor.
Ben bu hususta bir takrir takdim ediyorum
ve bu takririmde diyorum ki, 9 üniversite rek
törü bir araya gelir, (inşallah ileride 15 tane
olur, üniversite hüviyeti içerisinde olmak kayıt
ve şartı ile üniversite rektörleri bir araya ge
lir) aralarından beş tane rektör seçer, Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri burada vazife ala
maz. Çünkü, Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,
zaten Bakanlar Kurulu ile, Güvenlik Kurulu
vazifesi dolayısiyle irtibat halindedir. Bu beş
tane rektör Seçim Kurulunu teşkil eder ve bu
seçim salt çoğunlukla olur. Tarafsız ve daha
uygun îbir çalışma istikametinde olabilecek ekip,
ancak, bu beş kişilik ekip olsa gerektir.
Temennimi bir tadil takriri ile Divana tak
dim etmiş bulunmaktayım; iltifat edilmesini
saygılarımla rica ederim; bu madde böyle kal
dığı müddetçe aleyhinde rey kullanacağımı da
beyan ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cebe.
Savın Öztürkcine, buyurunuz.
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ek 1 nci mad
de mer'i Anayasamıza göre en uygun maddeler
den birisidir. TRT Seçim Kurulunun tarafsız
kişilerden seçilebilmesi için, bugün Anayasaya
göre tarafsız tek kişi, Sayın Reisicumhurumuzdur. Sayın Reisicumhurun, seçildikten
sonra parti ile ilişiğini kesmesi, Anayasanın bi
zatihi âmir hükmüdür. Pekiyi, o zaman, Sa
yın Reisicumhur parti ile ilgili. Başbakan par— 628
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tisinin genel başkanı, Devlet Bakanı Başbaka
nın emrinde çalışan bir bakan. Bu duruma gö
re TRT Seçim Kurulunu, tarafsız kişileri kim
seçecek? Anayasanın tarif ettiği tarafsız kim
se, Sayın Reisicumhurdur.
Bu itibarla, madde yerindedir; aynen ol
duğu gibi kabulü gerekmektedir. Zira, Anaya
sada, «Anayasanın dışında Sayın Reisdcumhura
görev veremez» diye de bir hüküm yoktur. Her
kanunla Sayın Reisicumhura görev verilebilir.
Bu da bir kanun olduğuna göre, Anayasaya
uygundur, aynen kabulünü arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın öztürk
cine.
Sayın öztürk...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Değerli
Başkan, sayın arkadaşlarım; bu madde de,
TRT'nin bir yönü ile tarafsızlığını, bir yönü
ile de Cumhurbaşkanlığı makamını ve o maka
mın gücünü zedeleyen özellikler ve hükümler
getirmektedir.
Anayasa hükümleri içerisinde görev ve yet
kisi saptanmış olan Cumhurbaşkanına özel bir
kanunla böyle bir görev vermek, onun tarafsız
lık ilkesini, makamın yüceliğini, olaylardaki
hakemlik rolünü, hattâ etkisini azaltacaktır.
Cumhurbaşkanı daima, Türkiyelde, olayların
üzerinde bir hakem rolünde ışık tutan bir ma
kamdır. Bu makamı özel bir kanunla, Anaya
sanın da hükümleri dışına çıkarak böyle bir ka
nunla, böyle müşkül bir duruma soktuğumuz
zaman, bu, iyi bir netice vermeyecektir. Bu,
bir yönü...
Diğer yönü ise, Cumhurabşkanlarmın, ma
kam itibariyle, Anayasaya göre tarafsız olma
ları gerekirken, şimdiye kadar gördüğümüz
kadarı ile tarafsızlıklarını hiç biri koruyamamış, sürdürememiştir. Siyasî bir görüşün ço
ğunluğuna dayalı taraf tutmuştur. Tutanakla
rımızda ve Türkiye'nin yayın organlarında tık
lım tıklım belge doludur. Gerçek bu iken,
Cumhurbaşkanına, üniversite rektörleri içeri
sinden dört tanesini seçme yetkisini verirse
niz, ayrıca Başbakanın emrinde olan MİT Ge
nel Sekreterini de buraya katarsanız, siyasî
iktidarın TRT üzerindeki yetkisi çok ağırlaşır.
Çünkü, görüyoruz ki, Yönetim Kurulunun se
çiminde, Yönetim Kurulunun üyeleri teklif
edilirken, iki veya üç üyeden birisini seçmek
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bu TRT Seçim Kuruluna verilmiştir. TRT Se I TRT nin bünyesi Hükümetle, hattâ bir madde
çim Kurulu da bu şekilde teşekkül ettiğine gö de siyasî partilerle ilişkili bir hale gelmiştir.
re, seçilecek Yönetim Kurulu da mevcut ikti
Hükümetle ilişki artmıştır, özerk TRT de bu
darın, yana siyasî iktidarın tercihine uygun, ilişkiler yoktu. Hükümetle ilişkileri arttığı için,
politikasına uygun olarak teşekikül edecektir.
tarafsızlığı daha çok garanti altına alabilmek
BAŞKAN — Sayın öztürk, MİT dediniz, için tarafsız bir TRT Seçim Kurulu kurulması
her halde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre öngörülmüştür. Yani, demek ki, bu madde TRT
teri olacak. İkisi aynı şey değil.
n:'n tarafsızlığını sağlayacak unsurlardan biri
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — özür sidir, ama, bu maddenin TRT nin tarafsızlığını
dilerim, evet, Millî Güvenlik Kurulu Sekrete sağlayan bu hükmü, 9 ncu maddede bir kısım
ri olacak. Bu da, yine bilindiği gibi, tamamen yetkilerin TRT Seçim Kurulundan alınmış olHükümetin ve Başbakanın etkisinde olan bir masiyle açıkta bırakılmıştır. Yani, 9 ncu mad
genel sekreterdir. Bu bakımdan aynı etkinin de ile ilişkisini kurduğumuz vakit açıkta kal
altındadır. Yani, TRT Seçim Kurulu tümü maktadır.
ile siyasî iktidarın etkisindedir. Siyasî iktida
TRT Seçim Kurulunun başlıca iki görevi
rın etkisine bu şekilde soktuktan sonra ve o var : Birisi, Yönetim Kurulu üyelerinin en son
Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kuruluna bağ seçim organı görevini yapmak; İkincisi de, TRT
dı olarak, ki Genel Müdür de aynı etki ile gel Genel Müdürünün görevinden alınmasına iliş
miştir, bütün teknisyenler, TRT'de çalışan kin başvurma halinde olumlu görüşü vermek,
insanlar bu politik anlayışın içerisine girdikten veya vermemek.
sonra TRT'nin tarafsızlığı kalmayacaktır.
işte bu iki unsur, TRT nin tarafsızlığını sağ
layacak en önemli konulardan birisidir. Ama,
Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı ma
9 ncu maddede, Genel Müdürün değiştirilmesi
kamının yüceliğini Anayasa tayin ettiğine gö
ne ilişkin bazı hususların doğrudan doğruya
re, Anayasanın tayin ettiği yücelikte tutmaz
Başbakana verilmiş olması dolayısiyle, Seçim
sak bunu, bunun gibi diğer kanunlarla da biz
Kurulunun fonksiyonu biraz küçülmüştür. Şim
Cumhurbaşkanına görevler vermeye devam
di meseleyi, TRT ys bağımsızlık sağlamak açı
edersek, ki bu bir yol açıyor, bu bir çığır
sından ele aldığımız vakit, en tarafsız kişileri
açıyor; ondan sonra Cumhurbaşkanlığının gü
seçmek söz konusu olunca, hiç şüphe etmiyorum
cü, Türkiye'de bugünkü gücünden çok zayıf
ki, en tarafsız TRT Seçim Kurulu üyelerini se
layacak ve bizim çeşitli meselelerimizde, mev
çecek organ, Anayasamızca bağımsız olan, ta
cut iktidarla halk huzurundaki bu tarafsızlığı
rafsız olan Cumhurbaşkanıdır.
kaybolduğu için de, mevcut iktidarlara yar
Binaenaleyh, gerek Hükümet tasarısının
dımcı olma yönünde zayıf düşecektir. Bu da
şekli,
gerek Millet Meclisi Komisyonunda almış
rejimimiz için zararlı olacağı gibi, Anayasayı
olduğu
şekil, yani TRT Seçim Kurulu üyelerini
bir yönü ile zavıflatıcı bir yol açması bakımın
Cumhurbaşkanının
seçmiş olması hail, bağım
dan da zararlıdır.
sızlık yönünden, tarafsızlık yönünden en ideal
Arkadaşlarım meselenin diğer yönlerine do hal tarzıdır. Bunda asla hiç şüpha"etmiyorum.
kundular, benim bu kısaca temas ettiğim hu Yalnız, meselede Anayasa açısından, kanun tek
suslar, bu maddenin gelişindeki mahzurları niği ve şekil yönü bakımından bir şüphe vardır.
açıkça ortaya koymuştur. Bu maddenin kabul Bu şüpheyi ortaya koymak istiyorum.
edilmemesi yönünde oy kullanmanızı diler, say
Bizim Anayasamızda, Cumhurbaşkanının bü
gılarımı sunarım.
tün görev ve yetkileri ve sorumlulukları, so
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk. rumsuzlukları, hepsi Anayasa İle belirtilmiştir.
Cumhuriyet tarihinin başladığı günden itibaren
Sayın Karaman...
yapılan
uygulamamızda, kanunlarla Cumhur
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın
başkanlarına görev verilmemiştir. Meseleyi bu
Balkan, savm senatörler;
açıdan vazetmek istiyorum.
TRT Seçim Kurulu, bu yeni tasarının getir
Anayasamızın 97 nci maddesi, Cumhurbaş
diği yeni kurumlardan, yeni oranlardan birisi
kanının görev ve yetkilerini genel anlamı ile
dir. Özerk TRT den tarafsız TRT ye geçilirken,
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iken, TRT Seçim Kuruluna atayacağı, tayin ede
ceği dört rektörün atanma şeklinden ötürü de
Hükümetin sorumlu olması lâzımdır.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Kontenjan Senatörlüğü..
ISUPHİ KARAMAN (Devamla) — Konten
jan Senatörlüğü Anayasa ile verilmiş görevdir.
Bu üç seçim mekanizmasının dışında, Cum
BAŞKAN — Müdahale etmeyin.
hurbaşkanının, Anayasanın 97 nci maddesinde
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Anayazikredilen genel görevlerinin dışında bazı gö da Cumhurbaşkanına verilmiş görevdir bu.
revleri de vardır. Bu görevler Anayasanın diğer
Anayasanın 141 nci maddesinde Askerî Yargı
maddelerinde açıklanmıştır : Anayasanın 83 ncü tay Üyelerini seçmek Cumhurbaşkanına görev
maddesi ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
olarak verilmiştir. Anayasanın 145 nci madde
toplantıya çağrılması; Anayasanın 93 ncü mad sinde Anayasa Mahkemesine iki üye seçmek
desi ile, kanunların yayınlanması ve veto edil Anayasa ile verilmiş bir görevdir. Biz şimdi bir
mesi; Anayasanın 102 nci maddesi 'ile, Başba
Anayasa Kurumuna, Anayasada verilmemiş bir
kanın ve bakanların atanması; Anayasanın 108 "görevi, yüce bir makama kanunla veriyoruz,
nci maddesi ile, Millet Meclisi seçimlerinin ye
buna' itirazım var.
nilenmesi; Anayasanın 110 ncu maddesi ile baş
Sözlerime devam ediyorum.
komutanlığın temsili ve Genelkurmay Başkanı
Kararname ile tayin işleminden ötürü, ya
nın atanması; Anayasanın 111 nci maddesiyle
da TRT Seçim Kurulunun tarafsız davrandı
Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek Cum
ğına dair kamuoyunda yaygınlaşan bir kanaat
hurbaşkanına Anayasa ile verilmiş görevlerdir.
meydana gelirse, o takdirde tarafsız olan, ba
Bunların dışında Cumhurbaşkanının bir görevi
ğımsız olan yüce makam, kamuoyunda tartış
yoktur.
ma konusu olacaktır. Bu sözlerimi bugünler
Eğer bundan birkaç ay önce Anayasa de için söylemiyorum, bugünler, bunlar için söz
ğişiklikleri yapılırken Anayasanın 121 nci mad konusu değil; ama biz tarafsız bir müesseseyi
desi değişikliği içerisinde, TRT de tarafsızlığı kurarken, yarının üç veya beş sene sonrasının
sağlayacak bazı organların seçimi Cumhurbaş ihtiyaçlarına göre konuşuyoruz; beş sene sonra
kanına görev olarak verilmiş olsaydı, o yönde sının hiç vaz geçmeyeceğimiz demokratik orta
mında, demokratik bir mekanizmanın işlemesi
Anayasa değişikliği yapılmış olsaydı, bugün bu
ek 1 nci maddenin hiçbir yönüne itiraz etmeye içerisinde konuşuyoruz. O takdirde, tarafsız
olan Cumhurbaşkanı hakkında, tarafsızlığını
hakkımız yoktu, olamazdı, çünkü bu tamamiyle
Anayasaya uygun olurdu; ama burada kanun bozduğuna dair pek çok iddialar kamuoyunu
ları veto etme yetkisine sahibolan bir Yüce Ma meşgul edecektir. Şimdiden, kanunla, yüce
kama kanunla görev veriyoruz. Derin bir hu bir makamın üç beş sene sonraki halini gölge
r
kukçu değilim; fakat bence, bu madde karışık lemeye hakkımız " oktur.
bir hukuk sorunu ortaya getirmektedir. Anaya
Bu nedenlerle, bu maddenin metinden çıka
saya aykırılık iddia edemiyorum; ama Anaya- rılmasını ve onun yerine Millet Meclisi Geçici
yasaya uygunluk da iddia edilemez. Binaena Komisyonundaki metnin aynen alınmasını uy
leyh burada bir karışıklık vardır. Bu yönden,
gun görüyorum. O metin; Hükümet tasansmm
bugüne kadar ki, tatbikata aykırı bir tutum
daha düzgünleştirilmiş, daha sadeleştirilmiş bir
içerisinde bulunduğumuz kanatine varmış bu
şekli idi. Hükümet tasarısında 15 olan TRT
lunuyorum. Üstelik, TRT Seçim Kuruluna dört
Seçim Kurulu üye adedini dokuza indirmişti.
üniversite rektörünün seçilmesi; atanması ya
Bunun dört tanesi yüksek yargı organlarının
bir kararname ile olacak, veya başka bir usul
başkanları, üç tanesi üniversite rektörleri.
ile olacaktır. Anayasamızın bir maddesinde,
BAŞKAN — Tasarımızda var efendim.
Cumhurbaşkanlarının sorumsuzluğu bütün ka
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bir ta
rarlarından Başbakan veya ilgili Bakanın so
nesi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, bir
rumlu olacağı ifade edilmektedir. Hal böyle
tanesi Yüksek Hâkimler Kurulu üyesi..

tespit etmektedir. Bunun dışında; Anayasanın
70 nci maddesinde Kontenjan senatörlerinin se
çilmesi, 145 nci maddesinde, Anayasa Mahke
mesine iki üyenin seçilmesi; 141 nci maddesin
de de Askerî Yargıtay üyelerinin seçimi Cum
hurbaşkanına görev olarak verilmiştir.
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Bu nedenle, Yüce bir makamı ileride; dört
beş sene sonraki günlerde töhmet altında bırak
maktan kurtarmak için, bu bir; ikincisi, Cum
huriyet tarihinde görülmemiş olan, emsali bu
lunmayan, kanunla Cumhurbaşkanına görev
vermek gibi bir geleneği teessüs ettirmemek
için bu maddenin değişmesi gereklidir. Böyle
bir geleneği kurmaya kalkarsak, bu hem bir
Anayasa sorunu olarak tartışılacaktır, hem de
ileride, beş on sene sonra bunun suiistimalleri
yapılacaktır.
iSaygılanmı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Karaman, teşekkür ede
rim.
:Sayın Azmi Erdoğan..
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım,
Ek madde 1 de, TRT Seçim Kurulunun gö
revleri üzerinde, kanaatimce pek o kadar mü
nakaşayı mucibolacak bir cihet yoktur, ancak,
seçim tarzında bir münakaşa yapılmaktadır.
TRT Seçim Kuruluna beş görev verilmiş bu
lunmaktadır; madde dörtte belirtilen üç görev
ile dokuzuncu maddede belirtilen bir görev ol
mak üzere beş görevi var. Seçim Kurulu, kanun
gereğince bu beş görevi ifa edecek. Bu görevler
üzerinde ittifaka yakın bir görüş mevcut; fakat,
«Seçimi Reisicumhur mu yapsın, yoksa başka
bir organa mı verelim?» konusu münakaşa edil
mektedir.
Muhterem arkadaşlarım, «Reisicumhurun gö
revleri Anayasada tespit edilmiştir, Anayasa ge
reği kendisine görev verilir.» kanaati doğru, an
cak millî iradenin tezahürü şekli olan kanunlar
ile de Reisicumhura görev vermemek gibi bir ne
ticeyi buradan çıkartmak bana doğru gelmiyor,
pekâlâ bu görev verilebilir. Netice itibariyle,
millî iradenin tezahürüdür; bir makama bu sa
lâhiyet verilebilir. Fakat, bugüne kadar böyle
bir emsal görülmemiştir. Neden? Reisicumhurluk makamının mehabeti gözönünde bulunduru
larak, böyle bir yola gidilmemiştir. Binaenaleyh,
kurulmuş olan bu geleneğin ve aynı zamanda Reisicumhurluk Makamının mehabeti de gözönün
de bulundurularak bu kanunla, o Makama Ana
yasanın tespit ettiği görevler dışında bazı görev
ler vermemek icabeder. Bu, ister istemez insa
na daha uygun bir yol gibi geliyor.
Bu madde gereğince dört tane üniversite rek
törüne görev veriliyor. Demin söz aldığımda
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da arz etmiştim, bu «dört» rakamı nereden çıkı
yor, bunun bir izah tarzı olmak lâzım. Neden
«beş» değil de dört?... «Hükümet tasarısında onbir», «onbeşten dokuza indirilmiş» gibi birtakım
ifadeler var. Peki bu niçin beş değil de dört?
Demin muhterem Turgut Cebe arkadaşımın bir
teklifi oldu; bence hem Reisicumhurluk Maka
mının mehabeti yönünden, Makamı bu işe ka
rıştırmamak bakımından iyi bir hal tarzı getiri
yor, hem de seçim tarzı için, aşağı yukarı halle
medar olacak bir sistem getiriyor. Ne diyor?
«Türkiye'de mevcut üniversite rektörleri, kendi
aralarından dört rektör seçsinler.» Sayın Cebe
«beş» diyor; ama ben dört rektör seçilsin diyo
rum; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin
de, birtakım mucip sebeplerle bu Kurulda bu
lunması gereklidir kanaatimce. Bu itibarla, ka
naatimce, «Türkiye'de mevcut üniversite rek
törlerinden, kendi aralarında seçecekleri dört ki
şi ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriyle
birlikte TRT Seçim Kurulu meydana gelir» de
nilirse gayet iyi olur. Çünkü, burada, seçilecek
lerden bir tanesi kesin olarak tayin edilmiştir.
Reisicumhura, ister istemez, «Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterini seçeceksin» gibi bir vazi
yet de var burada. Çünkü burada yalnız yazıl
mış, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, mec
buren seçilecek. Türkiye'de dört tane üniversi
tenin var olduğunu kabul edelim, o takdirde bu
dört tane üniversite rektörünün seçilme mecbu
riyeti olacaktı. Fakat, temenni edilir ki, dört
değil, dokuz değil, yarın 15 olur; 15 kişi içeri
sinden dört kişi seçerler. Yani kendi aralarından
4 kişi seçsinler ve Millî Güvenlik Kurulu Sek
reteri ile beraber TRT Seçim Kurulunu meyda
na getirsinler. Bu suretle meydana gelmesinde
isabet olduğu kanısındayım.
Bu şekilde, bendeniz de, Turgut Cebe'nin
önergesine, bir rakam noksanı ile katılıyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdo
ğan.
Buyurun Sayın Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Hemen samimiyetle arz edeyim ki, bu madde
yi şahsan sevimli bulmuş değilim. Mutlak taraf
sızlığı temin edecek ve Devletin de güvenliğini
mutlak surette elde tutmaya yardım edecek bir
organın kurulmasında fayda vardır.
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin bu
Kurulda görev almasını gayet tabiî buluyorum
ve bu lüzumludur. Geçirdiğimiz hâdiseler bunu
göstermiştir; bundan sonrası için karşılaşacağı
mız hâdiseler de, bu lüzum üzerinde hiç kimse
yi aldatmayacaklar. Bundan şüphe etmiyorum.
Şimdi, üniversite rektörleri...
Aziz arkadaşlarım, eğer üniversiteler üzerin
de ciddî bir reform yapacaksak, kendilerine va
zife verme mevzuunda asla tereddüt göstermem,
ama Batı Berlin üniversitesinin hocalarının da
hi - Bir bakıma siyasî bakımdan Almanlarla
Türklerin tabi olduğu şartlar biribirine çok ben
zer, aynı noktadan bazı tesislere tabi tutulur
lar. - kendi bünyelerinde, bu aşırı akımlar mev
zuunda bazı hareketler gösterme lüzumunu or
taya koyduğu bir sırada, bizim de başımıza ge
lip geçmiş hâdiseleri gözönünde tuttuğum za
man, yani bu üniversiteler kendi bünyelerinde
eğer bir şeyler yapamayacaklarsa onun rektörü
ne de fazla iltifat etmenin lüzumsuz olduğu ka
naatini taşıyorum. Samimiyetle söylüyorum...
Bir Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve onun da
Rektörü vardı; onun gibi veya onun gibiler Ana
yasal tarafsızlığını istediğimiz, mallîliğini iste
diğimiz, tarafsızlığından evvel millîliğini istedi
ğimiz bir Kurumun istikamet bulmasında eğer
müessir bir unsur olarak vazife alacaklarsa, o
zaman yarınlara emniyetle bakmak mümkün de
ğildir... Yalnız bir şey beni teselli ediyor, nasıl
ki, TRT üzerinde şimdi bazı değişiklikler yap
mak suretiyle, millî bünyede açılmak istidadını
gösteren derin yaraları onarmaya çalışıyorsak;
inşallah, üniversiteler mevzuunda da esaslı ted
birlerle, tehlike iras edecek varlıkların o mües
seselerin başına geçmelerini engelleyecek tedbir
leri alırız ve işte o zaman üniversite rektörünü,
yüksek şahsiyeti ile, böyle bir Kurumda vazifeli
görmek mümkün olur.
öztürk arkadaşım; «Şimdiye kadar gelen
Cumhurbaşkanları tarafsız olmamışlardır, siya
sî iktidarların etkisinde kalmışlardır.» diye bir
söz söyledi. Yani, biz bütün müesseseleri böyle
elimizin tersi ile iteceksek, olduğundan daha
aşağı vaziyette göstermeye çalışacaksak, «Neye
dayanacağız?» diye düşündüğüm vakit ben bir
yol bulamıyorum. Şimdiye kadar hep şikâyetim
bu oldu. Gelip geçen Cumhurbaşkanları içinde
tarafsızlığını ihlâl etmiş olanlar olabilir, ama
umumî olarak, siyasî iktidarların tesirinde kal-
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I mış demek... Bir Atatürk vardı; rahmetli, siya
sî iktidarların tesirinde filân değil, siyasî ikti
darları istediği zaman tesirine alan zat olarak
ortada idi. Kendi liderleri hakkında - derin say
gı duyarım. - bir şey söylemek bana düşmez, ama
onun da tarihî şahsiyeti her halde bu tarzdaki
bir ithama müsait görülmemek lâzımgelir. Rah
metli Gürsel Cumhurbaşkanlığı yaptı, şartları
başka idi; ona rağmen, gani gani rahmet diliyo
rum, her şeyden evvel insanlık vasfı büyük olan
bir zattı; hakikaten kendisine düşeni yaptı, sıh
hatinin elverdiği noktaya kadar büyük hizmetler
yaptı.
Şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Sunay, hangi
iktidarın tesirinde, nasıl bir tarafsızlığı, ihlâl edi
ci bir halde bulundu? Bunu dile getirmek müm
kün değildir. Bir zaman olur, şu istikamette be
nim görüşüme aykırı bulunan bir kararnameyi
Sayın Cumhurbaşkanı imzalar, ama meseleleri
derinine götürürsek; Türkiye'de ya parlamenter
rejim vardır, - Bu Parlamentonun içerisinden
I çıkardığı Hükümetin kararnamesi yürüyecektir;
Cumhurbaşkanı her meselede karşı gelirse o zaI man bu işler çabuk biter. - ya da gelmiş geçmiş
tüm cumhurbaşkanlarını bir çırpıda tarafsızlığı
ihlâl eder mahiyette görmek ve o şekilde tak
dim etmek isabetli bir görüş değildir.
Ben, bilhassa bu konuyu işlemek için söz al
dım. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
önerge var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
TRT Seçim Kurulu ile ilgili ek madde l/in
1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve
teklif ederim.
Saygılarımla.
Ankara
Turgut Cebe
«Ek madde 1. — TRT Seçim Kurulu, üniver
site rektörleri arasında yapılacak seçimle seçile
cek beş üniversite rektöründen kurulur.»
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor mu efendim?..
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT Kö
EER (Ankara) — Hayır.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS
I (Gaziantep Milletvekili) — Hayır.
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir efendim.
Bir önerge daha var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 359 sayılı TRT Kurumu
Kanununun baz-, maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkın
daki kanun tasarısının 3 neti maddesiyle eklenen
ek madde l'in tasarıdan çıkarılarak yerine aşa
ğıdaki metnin konulması ve kabulünü saygı ile
arz ederim.
Tabiî Üye
Suphi Karaman
Ek madde 1. — TRT Secim Kurulu aşağıda
ki şekilde kurulur :
Yargıtay Başkanı,
Danıştay Başkanı,
Sayıştay Başkanı,
Askerî Yargıtay Başkanı,
Ankara Üniversitesi Rektörünün çağrısı üze
rine, Ankara'da toplanacak üniversiteler rektör
leri tarafından toplantıya katılanların salt ço
ğunluğu ile seçilecek üç üniversitenin rektörü,
Millî Güvenlik Kurulu Genci Sekreteri,
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı,
Kurulur. Başkam, Yargıtay Başkanıdır. Ku
rul kendisine ayrıca bir Başkanvekili seçer.
Kurul, ov. kanunda öngörülen işler için, Ku
rul Başkanının çağrış?, üzerine Ankara'da top
lanır.
Yukarıda belirtilen makamların vekâlet su
retiyle yürütülmesi halinde toplantılara vekâlet
eden katılır,
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
karar verir.
TRT Seçim Kurulunun büro vo yazışma iş
lemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. Ku
rul toplantılarına katılan üyelerin yollukları
Harcırah Kanunu hükümlerine, huzur haklan
hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre Ku
rumca karşılanır.
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI
ŞEREF
KAYALAR (Bursa — Komisyon katılmıyor
efendim.
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS
(Gaziantep Milletvekili) — Katılmıyoruz efenBAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenle-:'.., Etmeyenler... Reddedilmiştir efendim.
Ek 1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 2. — Genel Müdüre yardımcı ol
mak üzere, kuruluş tarzı ve görevi bir yönetme
likle belirtilecek olan Koordinasyon Kurulu kııruî'iL".

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 3. — TRT Kurumu, radyo ve tele
vizyonla yapılacak okul içi ve halk eğitimi ile
ilgili yayınlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile bir
likte düşenler.
Kurum program?, planlamalarında da ilgili
bakanlıkların görüşünü alır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayır. üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 4. — TRT Kurumu radyo ve tele
vizyon işletmeleri 275 sayılı Toplu Sözleşme ve
Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesinin
S nci fıkrasında öngörüldüğü ardamda eğitim
ve öğretim kurumu sayılırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 359 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine göre seçilmiş bulunan Yönetim Kuru
lu üyelerinin görev ve yetkileri sona erer. Yö
netim Kurulunun yetkileri, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren en geç iki ay igsrisindo yeni Yönetim Kurulu teşkil olunarak görevi
ne başlayıncaya kadar, bir geçici yönetim ku
rulunca kullanılır. Bu kurul, Ankara Üniversi
tesi Rektörü, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
Rektörü, Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Baş
bakanlık Müsteşarı veya Yardımcısı ve Kurum
Genel Müdüründen kurulur. Genel Müdür Ku
rul Başkanlığı görevini yapar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
633 —
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Ek Geçici Madde 2. — Dördüncü maddeye
göre Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmekle
görevlendirilen organ ve kurullar, TRT Genel
Müdürlüğünün başvurması üzerine bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay için
de Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmek ve
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. TRT Seçim
Kurulu, Genel Müdürlüğün bu adayları kendi
sine bildirmesinden itibaren en çok bir ay içe
risinde Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Hükü
metçe atanacak üyelerin atanma işlemleri bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki
ay içinde tamamlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Ek Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Kurum ile ilgili olarak
çıkarılmış bulunan Kararname, Yönetmelik
ve esasların bu kanuna aykırı düşmeyen hü
kümleri, yenileri yapılıncaya kadar uygulan
maya devam olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Ek Geçici Madde 4. — Bu kanunda sözü ge
çen yönetmelikler kanunun yürürlüğünden iti
baren 6 ay içinde hazırlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Ek Geçici Madde 5. — Kurumun bir, iki, üç
ve dördüncü derecedeki kadrolarına atanacak
personelin, TRT'de veya 1327 sayılı Kanunun
ek geçici 31 ncü maddesinde belirtilen kurum
larda en az beş yıl çalışmış olmaları şarttır.
Bu hüküm bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 1 yıl için geçerlidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Şimdi 3 ncü maddeyi tekrar okutuyorum.
(3 ncü madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
— 634
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Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Tümü üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın
Ucuzal daha evvel tümü üzerinde söz aldılar
efendim.
SUPHİ KARAMAN — Saym Başkan, tümü
üzerinde, aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Beş saati geçen bir zaman içerisinde 359 sa
yılı Kanunun 18 maddesinde değişiklik getiren
bir müzakereyi yaptınız; yorgunsunuz, yor
gunluğunuzu kabul ediyorum. Ancak, 359 sayılı
Kanun da Yüce Heyetinizde tedvin edilirken,
çok iyi niyetlerle ele alınmış, TRT'nin Türk
Milletine büyük hizmetler yapacağı yolunda
kanun metnine gayet güzel hükümler konmuş
idi. Aradan geçen yedi sene zarfında, Sayın
Alpaslan'ın da beyan buyurduğu gibi, gerek
Anayasanın tedvini sırasında, gerekse 359 sa
yılı Kanunun tedvini sırasında, parlamenter
olarak, heyecanla Türk Milletine hizmet etme
nin çabasını gösterdiniz; bugün de aynı gayre
tin içindesiniz. Ama, 359 sayılı Kanunun tat
bikatı, TRT'nin bünyesinde görev alan bir kı
sım insanların tutumu ile milletin sinesinde bü
yük yara açtığı bir hakikattir. Bugün bu ya
rayı sarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Benim
istirhamım, bundan sonra bu müessesede vazife
alacak kişilerin, gerek Anayasanın hükmü, ge
rekse 359 sayılı Kanun ve bugünkü yaptığımız
değişiklikler istikametinde, büyük Türk Mille
tine, bu milletin evlâdı olarak gerekli hizmet
leri yapmak olsun.
Bu niyetler içerisinde Kanunun milletimize
hayırlı olmasını diler, Yüoe Heyetinizi saygıyle
selâmlarım. (Alkışlar).
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal.
Buyurun Sayın Karaman.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, sayın senatörler;
24 . 12 . İ963 tarihli ve 359 sayılı Türkiye
Radyo' - Televizyon Kurumu Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek
ve geçici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun ta
sarısı Yüce Senatonun huzurundan geçmiştir,
Tasarı, Hükümetçe, tarafsız bir TRT ku
rulması amaeıyle hazırlanmış, oldukça da TRT
nin tarafsızlığını sağlayan unsurları ihtiva et
mekte idi, ama tasarının Millet Meclisinden ge
çen şekli ve Cumhuriyet Senatosuna gelen hali
ile tarafsızlık ilkesini sağlayacağı kanısında de
ğilim.
Yönetim Kurulu teşkiline ilişkin 4 ncü mad
denin 6 ncı bendi, TRT Yönetim Kuruluna se
çilecek iki üye için, haklılığa uygun bir sonuç
vermekten yoksundur. Bu fıkrada TRT Seçim
Kuruluna sunulacak ikisi basından olacak olan
dört adayı seçmek üzere üçer temsilci veren ve
nitelik yönünden farklı başlıca üç tip kuruluş
vardır. Bunlar; Gazeteciler Cemiyetleri, İşçi
Sendikaları Konfederasyonu, işveren çevreleri
dir. Bunlardan ilk ikisi, aday tespitini yapacak
18 kişilik topluluğa üçerden altı temsilci ver
dikleri halde, işveren çevreleri dört ayrı kuru
luş halinde;
1. işveren Sendikaları Konfederasyonu,
2. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe
derasyonu,
3. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı ve Ticaret Borsası Birliği,
4. Türkiye Ziraat Odaları Birliği kuruluş
ları halinde 12 temsilci vermektedir.
Bu dört kuruluşun hepsinin de işveren çev
releri olduğu, ya da her zaman buna yatkın göröşü aksettirdikleri, bugüne kadarki tutumları
ve çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlar karşısın
daki davranışlarıyle ortadadır. Böyle bir kom
binezonun, ikisi basından olsa bile seçeceği
dört aday daima işveren çevrelerinin ezici oy
çoğunluğu ile ve kendi görüşlerine uygun kim
seler olacaktır. Bu nedenle, basm ve işçi sendi
kaları temsilcilerinin aday tespitine katılmala
rı bir göstermelikten ibaret kalacaktır. Bunun
yerine, basm ve işçi temsilcilerinin ortaklaşa
ayrı bir seçim mekanizması kurmaları ve diğer
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dört kuruluşun da ayrı bir seçim mekanizması
kurmaları ve TRT Yönetim Kurulu için birer
adayı ayrı ayrı seçmeleri doğru ve demokratik
olurdu.
Genel Müdürün görevinden alınmasına iliş
kin 9 ncu madenin üçüncü fıkrasında, Genel
Müdürün, TRT Seçim Kurulunun mütalâasına
başvurulmadan Bakanlar Kurulu kararname
siyle görevinden alınması hali, TRT nin Ana
yasa ile sağlanan tarafsızlığını büyük ölçüde
zedeler niteliktedir, Görevden alınmayı gerek
tiren her halde, TRT Secim Kuruluna başvur
mayı öngören Hükümet tasarısının ilk şekli,
ya da Millet Meclisi Geçici Komisyonundaki
metin, TRT nin tarafsızlığı için daha garan
ti: sağlayan bir metindi.
Millî güvenliğin, kamu düzeninin gerekli
kıldığı halleri, hiçbir tarafsın organın süzgecin
den geçirmeden Bakanlar Kurulunun takdirine
bırakmak, tarafsız TET'yi siyasî iktidarın em
rine vermeyi ve görüşlerine çekmeyi sağlaya
caktır.
Millî güvenlik, kamu düzeni gibi kavramla
rın, zaman zaman iktidarlar ve muhalefstisree
aynı anlamda alınmadığı gerçeği karşısında, bu
yolla Genel Müdürün değiştirilmesi, gelecekte
TRT nin üzerinde kamuoyunu rahatsız eden bü
yük tartışmaların nedeni olacaktır.
Tasarının 9 ncu maddesinin bu hali. Ana
yasanın 121 nci maddesine açıkça aylarıdır.
Gerçekten Anayasanın 121 nci maddesinin ilk
fıkrasında; «Kanun, yönetim ve denetimde, ya
da yönetim organlarının kuruluşunda tarafsız
lık ilkesini bozacak hükümler koyamaz.» denil
mektedir. Oysa, tasarının 9 ncu maddesi ile,
Genel Müdürün birçok hallerde görevinden alı
nabilmesi hususu, TRT Seçim Kurulundan ge
çirmeden Başbakanın ve siyasî iktidarın takdi
rine bırakılmakla Anayasaya ayları bir tedvin
yapılmış olmaktadır.
TRT Seçim Kuruluna ilişkin ek madde 1,
TRT Seçim Kuruluna daha sade bir mekanizma
ile ve tarafsızlığı Anayasa ile belirtilen Cum
hurbaşkanı tarafından seçilmesi, kuşkusuz da
ha doğru bir şekildir. Ancak, bu hal, Cumhur
başkanlığı makamına, Anayasada belirtilen gö
rev ve yetkileri ve sorumsuzluğu dışında yeni
bir görev tevcihi mahiyetindedir.
TRT gibi bir Anayasa kurumu için ve fakat
Anayasada belirtilmeyen bir seçim görevinin
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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
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kesin biçimde tespit etmiştir. Bu nedenle, artık,
^birtakım derneklerin ihtilâl bildirilerinin «ha
ber» diye yayınlanmasına, silâhlı örgüt mensup
larının konuşma ve açık oturumlara çıkarılma
sına, «Kamuoyunu oluşturma» gerekçesiyle tek
yönlü bilinçlendirme teşebbüslerine TRT'nin
yayınlarında yer vermesine imkân yoktur.
Atatürk'ün Cumhuriyetinde yalnız onun il
keleri, ülkeleri dile getirilecektir; yalnız onun
gösterdiği hedeflere varmak için toplum oluş
turulacaktır; yalnız onun birleştirici, yüceltici,
insanlık dolu dinamik milliyetçiliği yayınlarda
duyulacaktır. Tarihimizin, milletimizin ve aklın
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sesi olan Atatük'ün dışında, TRT, hiçbir kıla
vuza muhtaç değildir.
Yüce Senatoyu saygıyle selâmlar, en derin
saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Efendim, TRT Kanununun değişikliğe uğra
yan bu maddeleriyle memleketimize ve milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını ve tatbikatçılar
için de yardımcı olmasını temenni ediyorum.
2 Mart Perşembe günü saat 15,00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum.
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I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KUEULA SUNUŞLARI
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
l e r e seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLEK
II
SOEULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil Öznıen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527)
2. — Cumıhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu (6/564)
3. — Cumîhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lfıtfi
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi
ve Teknoloji Balkanımdan sözlü sorusu (6/566)
4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından
sözlü sorusu (6/568)
5. — Cumlhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/569)
6. — Cumhuriyet Senatosu İstadbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dâir Başbakandan sözlü sorusu (6/570)
7. — Cumhuriyet Senatosu
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm
dan devraldığı maden sahalarına
Tabiî Kaynaklar Bakanından
(6/571)

Tabiî Üyesi
özel şahıslar
dair Enerji ve
sözlü sorusu

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
"Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/572)
9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu ('6/5)07)
10. — Cumhuriyet Senatosu Balılkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575)
11. — Cumhuriyet Senıatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredilmiyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/576)
İli2. — Ouımhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/577)
1!3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya
Ayrım'm, - Kars şehir merkezinde PTT şubesi
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578)
14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ
Beler'in, sporumuzun son günlerdeki durumuna
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu
(6/579)
15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair
İçişleri ve Gümrük ve Tekel
bakanlarından
sözlü sorusu (6/580)
16. — Cumhuriyet Setıatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydımer'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/581)
117. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay'm, emekli aylılklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/1)
1*8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2)
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19. —• Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi
Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer bâzı so
runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/4)
20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu,
(6/5)
21. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6)
22. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/7)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
X 1. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı
'Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri.
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Millî
Eğitim, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve
İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve
Plân komis37,onlarıııdan 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/537; C. Senatosu 1/52) (S. Sayısı : 71)
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi :
24 . 4 . 1972).
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açüan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43)

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, Demokratik
Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen
önergesi (10/45)
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtmatarihi : 26 . 7 .1971)
5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi :
10 . 9 . 1971)
6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato
araştırması istiyen önergesi (10/1)
7. — Maraş ili adının «Kahraman Maraşy
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu
(Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu
2/12)
(S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi :
1.2.1972) (Ret)" (Bitiş tarihi : 1 1 . 4 .1972)
X 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(M. Meclisi 2/513; C. Senatosu 2/11) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 1 0 . 2 . 1972) (Ret)
(Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1972)
V
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile.
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
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metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/309;
Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 57) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi :
14 . 3.1972)
X 2. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve
İmar - İskân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve
Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak sure-

I tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/500; C. Senatosu 1/53) (S. Sayısı : 69)
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi :
24 . 3 . 1972)
i
3. —• 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince ,kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma, ve
İmar - İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan
j Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/161;
I C. Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
I rihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 7 . 3 . 1972)

