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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları Müşterek Toplantısının 9.6.1967
tarihli ve (47) numaralı Karariyle kabul
edilen «Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına
gelecek misafir ve vazifelilerin hareket tarzları
na ilişkin yönetmelik» ile
Kontenjan Senatörü Hasan Kangal'ın, Muş
Milletvekili Nermin Neftçi ve Konya Milletvtkili S. Faruk Önder'in Meclis soruşturması
ile ilgili önergelerini incelemek üzere kurulan
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık komisyon
larından istifa ettiğine dair önergesi, Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu.
Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in Da
nıştay kararlarının infaz edilmemesine göz yum
duğu ve böylece Anayasanın 132 nci maddesine
ayları bir tutum içinde bulunduğu iddiasiyle
Hükümet Başkanı hakkında Anayasanın 90 ncı
ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince bir Meclis soruş
ması açılması hususunda vermiş olduğu önerge
sini' incelemek üzere gurulan Türjkiye Büyük
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin 26 . 5 . 1967 tarihinden iti
baren,
Aydın Milletvekili Eeşat Özarda'nm Sanayi
Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Ba
kanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci
maddeleri gereğince bir Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesini incelemek üzere kuru
lan T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin 4 . 6 . 1 9 6 7 tarihin
den itibaren,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine'nin 27.5.1960 tarihinden 11.12.1966

tarihine kadar, Danıştay kararlarını infaz etmiyen bakanlarla edilmemesine göz yuman Hükü
met başkanları haklarında Anayasanın 90 ncı
ve T. B. M. Meclisi Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddesi gereğince soruşturma açılmasına
dair önergesi sebebiyle sözü. geçen İçtüzüğün
14 ncü maddesi uyarınca bu konuda soruşturma
açılmasının gerekli olup olmadığına dair ince
leme yapmak üzere kurulan T. B. M. Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süre
sinin 26 . 5 . 1967 tarihinden itibaren,
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 20.5.1966
günü saat 19 da Türkiye radyolarından yayınla
nan Hükümet bildirisiyle 298 sayılı Kanunun
64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş olduğu iddia
siyle Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Başbakan Süleyman Demirel ile Ticaret
Bakanı Macit Zeren haklarında soruşturma açıl
masına dair önergesi sebebiyle sözü geçen İçtü
züğün 14 ncü maddesi uyarınca bu konuda so
ruşturma açılmasının gerekli olup olmadığına
dair inceleme yapmak üzere kurulan T. B. M.
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin 26 . 5 . 1967 tarihinden itibaren ve
27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bakanlara
ait iade olunan 35 dosya hakkında kurulan
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin yine 26 . 5 . 1967 tari
hinden itibaren 1 ay daha uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri kabul olundu.
Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Denizli
Nurettin Ok
Fuat Avcı
Kâtip
Kars
Muzaffer Şâmüoğlu

2. — GELEN KÂĞITLAR
Eapor
1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin
20 . 5 . 1966 günü saat 19,00 da TRT den ya
yınlanan Hükümet bildirisi ile 298 sayılı Ka
nunun 64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş olduğu

iddiasiyle Anayasanın 90 ncı maddesi gereğin
ce Başbakan ve Ticaret Bakanı hakkında bir
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi
ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
(9/55) (S. Sayısı : 34)
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BtRiNCi OTUBUM
Açılma sar.ti : 15,00
BAŞKAN — Başka: .vekili İsmail Arar
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkel: (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas)

BAŞKAN — Türkiye j^iyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısının 5 nci birleşimini açıyo
rum.

Gerekli çoğunluğumuz vardır, gonnrıciei'e
başlıyoruz.

3. — GÖRÜŞİ LEN İŞLER
1. — Muş Milletvekili
Nermin
Neftçi'nin
20 . 5 . 1966 günü saat 19,00 da TRT den ya
yınlanan Hükümet bildirisi ile 298 sayılı Kanu
nun 64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş olduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince
Başbakan ve Ticaret Bakanı hakkında bir Meclis
soruşturması açılmasına dair önergesi ve Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/55) (S. Sa
yısı : 34) (1)

«Madde 15. — 14 ncü maddenin 8 nci fıkrasında
bahis konusu birleşimde, - o sırada görevli bulun
sun veya bulunmasın - ilgili Başbakan veya Ba
kanlar Kurulu üyesinin, önergeyi verenlerden ilk
imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer
imza sahibinin...» Yani sadece burada onun gös
tereceği, önergeyi veren için mevzuuba'hsoluyor.
«... ve Soruşturma Hazırlık Komisyonunun da
'her halde dinlenecekleri bir görüşmeden sonra,
Mecl'^ Soruşturması isteminin dikkate alınıp alın
maması hakkında Genel Kurulca karar verilir.»
demektedir. Meclis teamülünün nasıl olduğunu
bilmiyorum, fakat 15 nci maddenin sarahati var
dır. Saym Macit Zeren ve Sayın Başbakan zan
nederim burada yoklar. Bu hususu Riyasetin
bilgisine arz ederim.

BAŞKAN — Raporun görüşülmesine başlıyo
ruz. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı
Sayın Şeref Kayalar, Sözcü Burdur Mille t vekil
Sayın İsmail Boyacıoğlu. Komisyonun lütfen ye
rini almasını rica ederim... Üyeler: Senatör Sa
yın İskender Cenap Ege, Senatör Sayın Uzunha
sanoğlu, Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Ulubahşi, Kocaeli Milletvekili Sayın Ustaoğlu lütfen
biriniz Komisyona mahsus yeri alın efendim.
Kırklareli Milletvekili Saym Mehmet Atagün,
Hatay Senatörü Sayın Bahadırlı, lütfen yerinizi
alınız.
Komisyon raporunu ouktuyorum efendim:
(Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
okundu.)

BAŞKAN — Siz lütfen konuşmanızı yapın
efendim, sonra açıklayacağım durumu.

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler,
Sayın Nermin Neftçi, buyurun efendim.
NERMİN NEFTÇİ (Muş Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; kanaatimce, Birleşik
Toplantı İçtüzüğünün 15 nci maddesine göre Sa
yın Başbakanın ve ilgili Sayın Ticaret Bakanı
nın, ki o zaman Macit Zeren Bey idi, burada bu
lunmaları gerekir. Meclisin teamülünü bilmiyo
rum, ama (madde 15) aynen şöyle demektedir :
(1) 34 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.

sonuna
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NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Saym Baş
kan, saym üyeler, 298 sayılı Kanunun 64 ncü
maddesini ihlâl ettikleri gerekçesi ile Başbakan
ve zamanın Ticaret Bakanı hakkında Meclis so
ruşturması istemiştim. Önergem 30 . 5 . 1966 ta
rihlidir. Demek ki, o günden bugüne kadar 13,5
ay geçmiş oluyor. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun bu kadar ağır çalışması ve raporunu bu
kadar geç vermiş olması cidden üzüntü verici
dir. Memleketin bütün hayati meselelerini kapsıyan bir yetki kanunu bir iki günün içinde ko
misyonlarda süratli bir çalışma ile Yüce Meclise
getirilmiş iken, milletvekillerinin dokunulmazlık
larının kaldırılması ile ilgili dosyalar maraton
bir çalışma ile komisyonlarda sonuçlandırılmış
iken, Başbakan ve ilgili bir Bakan hakkında iste
diğimiz soruşturma isteminin bu kadar geç bir şe
kilde 13,5 ay gibi bir fasıla ile Meclise gelişi haki-
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katen bizi çok üzmüştür. Halbuki, yapılacak iş
çok az idi. Burada Soruşturma Hazırlık Komis
yonu 298 numaralı Seçimlerin temel hükümleri
ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun iki,
üç maddesini okuyacak, Yüksek Seçim Kurulu
nun bir iki maddesini okuyacak ve TET den böy
le bir yayının yapılıp yapılmadığını soracak, il
gili dosya getirilecekti. Çalışma alanı çok dar
idi, buna rağmen 13,5 ay sürmüştür.
Şimdi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
raporu ile Sayın Başbakanla, Sayın Macit Zeren'in Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü
maddesi gereğince, Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna vermiş oldukları yazılı beyanları üze
rinde görüşmek istiyorum. G-erek Sayın Başba
kanın, gerek Saym Macit Zeren'in Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesine göre So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna vermiş oldukla
rı yazılı beyanları her ikisinin de aynı mânada,
hattâ aşağı - yukarı aynı ifadededir. Bu ba
kımdan her ikisini birden cevaplandırmak is
terdim.
Bütün bu işlemler içerisinde şunu da arz et
mek isterim ki, Sayın Başbakanın 19 . 7 . 1966
günlü ve Sayın Macit Zeren'in 20 . 7 . 1966 gün
lü yazılı beyanları Komisyona zamanında veril
miştir. Buna rağmen, Komisyon bu kadar geç
olarak Yüce Meclisin huzuruna bir rapor ge
tirmiştir.
'Sayın Başbakanın ve Sayın Macit Zeren'in
298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinden anla
dıkları ve bu maddeyi tefsir şekilleri hakikaten
son derecede keyfîdir ve çok tehlikeli bir sonuca
doğru gitmektedirler. Şöyle ki, Başbakanın ya
zılı beyanının birkaç cümlesini okumak isterim.
Şu cümleyi Saym Başbakanın yakılarından alı
yorum :
«îş ve hiztmet kapsamının, kamunun umumi
lik prensibinden hareket edilirse, yayın yoluyla
istismarı, ancak mevcut normal Hükümet faali
yetlerinin dışında bulunan hizmetilerin açılış,
temel atma gibi törenler tertipleme, nutuklar, de
meçler verilmesi şeklinde mütalâası mümkündür.
Burada Hükümet dairelerinde yapılan normal iş
ve hizmetlerin Hükümet tarafından açılış, temel
atma,demeçler verme, törenler tertiplemek sure
tiyle ihlâlin'i düşünmek ieabeder.»
Dikkat buyurunuz sayın üyeler, Sayın Baş
bakan Hükümet faaliyetlerini normal Hükümet
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faaliyetleri ve normal dışı Hükümet faaliyetleri
olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Bu nasıl
bir ayırımdır? Bizim kanunlarımız böyle bir
ayrıma cevaz vermekte midir? Bu ayrımı kim
yapacaktır, bizzat Başbakanın kendileri mi bu
ayrımı yapacaklardır? Bu ayrımlar Hükümetin
deruhde ettiği faaliyetlerin, hizmet şekline göre
mi normal, norma] dışı diye ayrılacak, yoksa hiz
metin bizatihi kendisine göre mi normal ve nor
mal dışı diye ayrılacak? Yoksa yapılan şekil ba
kımından, yani yayın, tören tertipleme gibi şe
kil bakımından mı normal ve normal dışı dîye ay
rılacak? Çok tehlikeli bir sonuca doğru giden bir
ayırım ve bizim kanunlarımızda mevcudolmıyan
bir ayırım, Saym Başbakana göre normal Hükü
met faaliyetleri ile ilgili meselelerde Hükümet
törenler tertipliyebilir. Seçim zamanı dani ol
sa, seçimin başlangıç tarihinden sonra dahi olsa.
normal Hükümet faaliyetlerinde törenler tertipliyebil'ir, yayınlar yapabilir, bildiriler yaymlıyaıbilir. Ama normal dışı faaliyetler yasaların
hududu içine girmektedir. Böyle bir ayırımı dü
şünebiliyor musunuz saym üyeler?
Saym Macit Zeren'in aşağı - yukarı aynı şey
leri söylediğini görüyoruz. Nitekim Soruşturma
Hazırlık Komisyonu raporunda Saym Başbaka
nın ve Sayın Macit Zeren'in mütalâalarına temas
etmemiştir, bu noktalara hiç dokunmamıştır bile.
Çünkü bir Bakanın ve Saym Başbakanın ver
miş olduğu bu mütalâalar hakikaten hukukî masnet olmaktan çok uzaktır, sadece savunma sade
dinde söylenmiş bâzı sözlerden ibarettir.
Meclis Soruşturma Komisyonunun raporuna
gelince : Meclis Soruşturma Komisyonunun,
raporunun gerekçesini iki noktaya istinadettirdiğini görüyoruz: Bunlardan birisini özet
olarak söyliyeyim :
Önergede söz konusu 27 . 5 . 1966 gün ve
142 sayılı Yükseik Seçim Kurulu kararı bir ya
sak ve tedbir kararıdır. Halbuki radyo yayını
bu karardan daha önce yapıldığına göre, ku
rulların kararlarına, tedbirlerine
riayetsizlik
hali söz konusu olamaz. Binaenalehy, ortada
bir bakıma teşekkül etmiş bir seçim suçu yok
tur.
2. Seçim Kanunun bu suçlar için tertip
ettiği cezalar bir seneyi geçmez. 9 . 8 . 1966
günü yürürlüğe giren 780 sayılı Af Kanunu ise
5 . 6 . 1966 tarihine kadar işlemmiş olan suç-
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iardan yukarı haddi beş seneyi, geçmeyenler
hakkında takibat yapılmamasını âmirdir. Bu
itibarla da önertgenin reddi gerekir demekte
dirler.
Muhterem arkadaşlar, Soruşturma Hazırlık
Komisyonunun hukukî gerekçesine iştirak edi
yorum. Elbetteki bir Af Kanunu çıkmıştır, be
lirli bir tarihten itibaren kapsamına giren hu
suslar affa uğrayacaktır. Ama Soruşturana Ha
zırlık Komisyonunun hukuki gerekçesi her
türlü mesnetten, hattâ her türlü hukukî mesnet
ten yoksundur.
Şimdi bir karardan bahsediyor, bu, Yüksek
Seçim Kurulunun bir kararıdır, ilgili Hükü
met tebliğinin radyo ile yayınlanması üzerine
bir merci Yüksek Seçim Kuruluna şikâyette
bulunmuştur. Bu şikâyetin üzerine Yüksek Se
çim Kurulu hakikaten bir tedbir kararı vermiş
tir. Karar tedbir kararıdır ve alınmak istenen
tedbir de radyo yani TRT ile ilgili olan bir ted
birdir. TRT Kanununun 11 nei maddesine gö
re yayınladığı, aslında 298 sayılı Kanunun
64 ncü maddesine göre seçimin' başlangıç tari
hinden itibaren yayınlamaması gereken bir teb
liği bundan sonra yayınlamamasına dair rad
yoya, yani TRT ye vermiş olduğu bir tebliğ
kararıdır. Aslında 64 ncü maddeyi ihlâl eden
Hükümet bildirisi ile alâkası şu ba'kmdan var
dır: Hükümet bildirisi
mevzuubahsedilerek
Yüksek Seçim Kuruluna TRT nin bundan böy
le bu şekilde bildirileri yayınlamasının önüne
geçilmesini isteyen, tedbir k a r a n isteyen bir şi
kâyet ımevzuubahistir. Bu şikâyeti kabul etmiş
tir Yüksek Seçim Kurulu ve böyle bir tedbir
kararı almıştır. Ama bu demek değildir ki, teb
liği veren asıl Hükümetin suçlu olup olmaması
ile ilgili bir karardır. Aslında tebliği yapan
Hükümettir; asıl suçlu durumundadır, yani biz
burada soruşturmayı Hükümet ile ilgili bakan
hakkında istiyoruz. Onunla ilgili, onun suçu
nun olup olmadığına dair bir tedbir kararı de
ğildir, bir yasak kararı hiç değildir. Bu, olsa
olsa TRT idaresini bu karardan sonra 11 nci
madde hükmüne göre, yeniden bir neşriyat ya
pacak olursa, suçlu duruma düşürür. Ama 298
sayılı Kanunun 64 ncü «maddesini açık olarak
ihlâl etmiş olan Hükümetin bu kararla hiç bir
alâkası yoktur. Nitekim bunu isbat sadedinde
daha önceki bir tarihi taşıyan yani seçimlerin
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başlangıç tarihi ile ilgili 30 . 3 . 1966 tarihli
bir Yüksek Seçim Kurulu kararını okumak
isterim :
«Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 26 . 4 . 1961 günlü 298 sa
yılı Kanunun seçiminin başlangıç tarihinden
seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan sü
re içindeki yasaklardan matbua dağıtımına
ilişkin 62, seçim süresince yapılamıyacak işle
re ilişkin 63, törenlere ait yasaklara ilişkin 64,
Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklara deği
nen 65 ve memuriann gezilere katılma yasağına
ilişkin 66 ncı maddeleri hükümlerinin ve bunla
ra benzer diğer hükümlerin yasaya konulması ile
güdülen amaç bu maddelerle yasak edilen «ey
lemlerle har hangi bir siyasi parti yararına seç
men üzerinde etki meydana getirilmesini, di
ğer d e y i m i Hükümeti meydana getiren parti
veya partilerin şu veya bu sebeple seçime te
sir edecek tarzda çalışmasını önlemektir. Aynı
kanunun oy verme günündeki içki v.s.» diyor..,
Devam edelim : «Yurdun tümünü alâkadar
eden milletvekili seçimlerinde esasen bütün
yurtta uygulanmakta olan sözü geçen hükümle
rin milletvekili seçimleri gibi genel seçim nite
liğinde bulunan C. Senatosu üyelerinin 1/3
ünün yenilenmesi seçimlerde de bütün Türki
ye'de uygulanması gerekmektedir. Bu görüşKurulumuzun Resımî Gazetenin 12 . 10 . 1963
günlü ve 11529 sayılı nüshasında yayımlanan
3 . 10 . 1963 günlü ve 68 sayılı kararında da
benimsenmiş bulunmaktadır.»
Grörülüyor ki, burada Soruşturma Hazırlık
Komisyonu, Başbakanla, Ticaret Bakanı ile
ilgili bir bildirinin TRT den yayınlanması üze
rine Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu
ve TRT yi ilzam eden bir karann, Başba
kanın bu bildiriyi yayınlamasından, Ticaret
Bakanının, bu bildiriyi yayınlamasından sonra
çıkmasını hukukî bir mesnedolarak almakta
idi, Halbuki biraz önce okumuş olduğum
Yüksek Seçim Kurulu Kararı aynı şekilde
bir ilke karandır, kesin yargı hükmündedir
ve 30 . 3 . 1966 tarihinde yayınlanmıştır. Bu
karara göre ise tamamen Başbakanın ve ilgili
bakanların 62, 03, 64 ve 65 noi maddelerde
söylenen hususlara riayet etmelerini istiyen
bir karar olduğu Yüce Meclise okuduğum bu
metinle de anlaşılmaktadır, O halde hukukî
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mesnetten yoksun bir şekilde Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu bir karar vermiştir, birinci
gerekçesinde, ikinci gerekçesinde ise Af Ka
nununun şümulü içine girer, diyor ki, buna
biz de katılmaktayız.
Muhterem arkadaşlar, komisyonun rapo
runu Yüce Heyetiniz kabul etmiş olabilir.
Benim istemim reddedilmiş olabilir. Fakat
bendeniz yine bu istekte bulunmaktan mem
nunum. Çünkü hiç olmazsa Başbakanı uyarıcı
bir hizmet yapmış oluyorum. Bundan sonra
ki, seçimlerde Başbakanın daha dikkatli dav
ranacağına ve seçimlerle ilgili müşavirlerin''
daha dikkatli bir şekilde seçeceğine inanmak
tayım, önümüzde
birçok seçimler
vardır.
Bu seçimlerde elbetteki, seçimlerle ilgili yasa
lar ve belki de daha iyileri uygulanacaktır.
Demokrasi hiçbir zaman bir rejim değildir,
temelini
kanunlara dayayan
bir sistemle1
manzumesidir. Nasıl ki, sosyal özünü çektiği
miz zaman demokrasi kupkuru bir biçimsel
demokrasi haline geliyorsa, temelini dayadığı
kanunlara da bâzı gedikler açtığımız zaman br
demokrasi keyfi rejimlere doğru yönelir. Say
gılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, s ayır
hatip konuşmasının başında bir usul mesele
sini mevzubahis ederek Başkanlığa da bir sua!
tevcih ettiler. Bu hususta Başkanlığın görü
şünü arz ediyorum : Birleşik Toplantı İçtüzü
ğünün 15 nci maddesi : (ilgili Başbakan veyr
Bakarım önergede ilk imza sahibi veya göste
receği kimsenin ve Soruşturma Hazırlık Ko
misyonun da her halde dinleneceği bir görüş
meden sonra,..) Hükmünü ihtiva etmektedir
Buradaki «her halde dinleneceği» tâbiri br
kimselerin görüşme haklarının her halûkârdr
kısıtlanamıyacağı ve kaldırılamıyacağı anla
namadır. Yoksa mutlaka konuşmaya icbar edi
lecekleri anlamına gelmez. İlgili Bakan vey?
Başbakan burada bulunduğu takdirde dair
kürsüye çıkarak bu konuda konuşmak istemi
yeeeğıni beyan edip inebilirdi. Nitekim Bir
leşik Toplantı gündemi en az 48 saat evvel
basılıp dağıtlıdığma göre ilgili Bakan ve
Başbakanın bilgisi olmasına rağmen burada
hazır bulnmamaları şunu göstermektedir ki,
bu hususta konuşmak istememektedirler. Bina
enaleyh, onların mutlaka burada hazır bulu
nup konuşmaya icbarı diye bir şey olamaz.
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DEVLET BAKANI SADIK TEKlN MÜFTÜOÖLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın
Başkanım, ben Başbakan adına buradayım.
Konuşmaya lüzum görmüyorum.
BAŞKAN — Başka konuşmak
mı? Sayın Ülker, buyurun.

istiyen var

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar, gelen rapor seçim em
niyeti ile ilgili bir suça dayanmaktadır. Se
çim Kanunumuz, .anakanun 298 sayılı Kanun
yakın geçmişimizden de istifade ederek bâzı
esasları getirmiştir. Bunlardan birisi de seçim
zamanı hükümetlerin ve Hükümetle ilişkisi ola
bilecek kurumların, Hükümetin nüfuzuna da
yanarak propaganda yapmasını önlemeyi te
nin edici 64 neü maddesidir. 298 sayılı Ka
nunun 64 ncü maddesi : «Seçimin başlangıç
tarihinden seçim sonuçlan ilân edilinceye ka
dar olan süre içinde, 62 nci maddede sayılan
bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Banka'ar Kanununa tâbi teşekküllere ait kaynak1
ardan yapılan iş ve hizmetler dolayısiyle,
(açılış ve temel atma dâhil) törenler tertip
lemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek
ve bunlar hakkında her türlü vasıtalarla ya
yınlarda bulunmak yasaktır.»
Şimdi bu çok önemli hüküm Hükümet ta
rafından ihlâl edilmiştir. Ticaret Bakanlığı
"arafından ve Başbakan tarafından radyoda
bir tebliğ yapılmak suretiyle seçiminin netice1
erine tesir edecek, o tebliği dinledikten sonra,
bak Hükümet ne güzel karar almış, bu adam
lara, bu kişilere rey vermek yerindedir, his
sini doğuracak bir fiil işlenmiştir. Şimdi...
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Fiili de
söyleyin, Hükümet duysun.
REŞlT ÜLKER (Devamla) — Fiili yazılı
değil mi, raporda? Don yağı ile ilgili bir Hü
kümet bildirisi.
BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen konuşma
nıza devam edin.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi mü
him olan cihet muhterem arkadaşlarım, o sı
rada zamanında şikâyet yapılmış, Yüksek Se
çim Kurulu da böyle bir neşriyatın yapılama
yacağına dair karar vermiştir. Şimdi Yüksek
Seçim Kurulunun kararı inşai bir karar de-
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ğildir, kazai bir karardır. Mevcut Seçim Ka
nunundaki durumu ifade eden bir karardır.
Yüksek Seçim Kurulunun kanunların dışında
bir karar almak yetkisi mevcut değildir. Yük
sek Seçim Kurulu sistem olarak mevcut seçim
kanunlarını tatbik eder.
Yani şunu demek istiyorum : Yüksek Se
çim Kurulunun karar vermiş olması bir ted
bir olarak, bir ikaz olarak alınmıştır. Yoksa
iş başında
bulunan ilgili bakanların buna
dikkat etmeleri lâzımgelir. Şimdi bugün böyle
bir hâdise bakanlarla ilgili olduğu için Mec
lise aksettiği halde benden evvel konuşan sa
yın arkadaşımın da ifade ettiği gibi, tees
süfe şayandır ki, uzun bir süre mesele sav
saklanmış ve bunun neticesinde Af Kanunu
çıkmıştır. Af Kanunu karşısında bu suç da
bunun içerisine girmiştir. Bir defa bunu ifade
etmek lâzımdır, gelecek seçimlerin emniyeti
bakımından.
ikinci bir noktayı da burada ifade etmek
gerekir. Hakikaten bu komisyon kararının,
neticesine af bakımından katılmakla beraber
gerekçesine katılmaya imkân yoktur. Bugün
yürürlükte olan 298 sayılı Kanunun 64 ncü
maddesi açıktır. Hükümet icraatı ile de il
gili olsa . sarihtir madde, müzakere zabıtları
açıktır. Hiçbir neşriyatta bulunulamaz. Yani
burada Meclisin birleşik toplantısında biz bu
gerekçeye katılmıyoruz, önümüzdeki seçim
lere de yine aynı şekilde hareket edecek kimse
olursa, ki, biz inanmıyoruz olacağına, olursa
bunun yine seçim emniyetini ve seçim kanu
nunu ihlâl edeceği
inancını taşıyoruz ve
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böyle bir harekette bulunan olursa onlar hak
kında da Yüce Meclise müracaat 'edeceğimizi
ifade
»ediyoruz. Çünkü bu, seçim emni
yetini esastan ilgilendiren
bir hükümdür.
Komisyon burada hata etmiştir. Lütfen ifade
buyursunlar, bu kanun değişmedikçe komis
yonun kullandığı tarz bir ifadenin gerekçe
olarak kullanılmasına imkân yoktur. Saygıla
rımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim?
Komisyon adına her hangi bir açıklamaya
lüzum görüyor musunuz?
SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI BOYACTOĞLU
(Burdur Milletvekili) — Hayır efendim, ra
poru tekrar ediyoruz.
BAŞKAN — Tekrar ediyorsunuz, Komisyon
raporunu oyunuza sunacağım. Malûmuâliniz
olduğu üzere komisyon soruşturma açılmasına
lüzum görmemektedir. Binaenaleyh, raporu
kabul ettiğimiz takdirde soruşturma açılma
sına lüzum olmadığına karar vermiş olacak
sınız. Reddettiğiniz takdirde soruşturma açıl
masına karar vermiş olacaksınız. Komisyon
raporunu oyunuza sunuyorum. Komisyon ra
porunu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Soruşturma açılmasına lüzum ol
madığına birleşik toplantı tarafından karar ve
rilmiştir..
Gündemde bir başka husus olmadığı ci
hetle T. B. M. M. birleşik toplantısının Beşinci
Birleşimini kapatıyorum.
Kapanma saati : 15,35

4. — DÜZELTİŞ
14 . 6 . 1967 tarihli T. B. M. M. 4 ncü Bir
leşim Tutanak Dergisinin 27 nci sayfasının
2 nci sütununun sonda ı 6 ncı satırından ev
vel aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır.
Yanlış

Doğru

Cumhurbaşkanınca
S. Üye
Balıkesir
Hasan Kangal

Cumhurbaşkanınca
S. Üye
Hasan Kangal

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı
GÜNDEMİ
5 NCÎ BİRLEŞİM
19 . 7 . 1967 Çarşamba
Saat : 15,00
I. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ
SORULAR
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLE
RİYLE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DÎVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR
1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin
20 . 5 . 1966 günü saat 19,00 da TRT den ya
yınlanan Hükümet bildirisi ile 298 sayılı Ka
nunun 64 ncü maddesin'n ihlâl edilmiş olduğu
iddiasiyle Anayasanın 00 neı maddesi gereğin
ce Başbakan ve Ticaret Bakanı hakkında bir
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi
ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
(9/55) (S. Sayısı ,: 34) [Dağıtma tarihi :
I I . 7 . 1967]

Dönem : 1

Toplantı: 6

T. B. M. M.

S. Sayısı :

34

Muş Milletvekili Nermin Neftçinin, 20 . 5 . 1966 günü saat 19,00 da
TRT den yayınlanan Hükümet bildirisi ile 298 sayılı Kanunun 64 ncü
maddesinin ihlâl edilmiş olduğu iddiasiyle Anayasanın 90 nci mad
desi gereğince Başbakan ve Ticaret Bakanı hakkında bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve Soruşturma Hazırlık
Komisyonu raporu ( 9 / 5 5 )

30 . 5 . 1966
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
359 sayılı TRT Yasasının 11 nei maddesinin 1 nci fıkrasına dayanarak, Ticaret Bakanlığının iş
ve hizmetleri meyanmda olan, «donyağı» ithali ve sabunculara tevzii hakkında 20 . 5 . 1966 gü
nü saat 19 da Türkiye radyolarmca bir Hükümet bildirisi yayımlanmıştır.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Yasanın 64 ncü mad
desi, aynı yasanın 62 nci maddesinin saydığı dairelerden olan Ticaret Bakanlığının iş ve hizmetle
rine ilişkin beyanlarını da seçim süresince yasaklamış bulunmaktadır. Nitekim C. H. P. İstanbul
îl Yönetim Kurulu Başkanlığının bu konuda Yüksek Seçim Kuruluna yapmış olduğu şikâyet üzeri
ne, Yüksek Seçim Kurulu; bu gibi bildirilerin kanunun yasak saydığı ve seçmenin oyuna tesir ede
bilecek olaylardan bulunduğu gerekçesi ile, 298 sayılı Yasanın 64 ncü maddesine giren iş ve hiz
metler sebebiyle, seçimlerin başlangıcından, seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde
359 sayılı TRT Kanununun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre Türkiye radyolariyle yayın ya
pılmasının düşünülemiyeceğini, bu itibarla vâki şikâyetin kabulü ile, 298 sayılı Yasanın 64 ncü
maddesi kapsamına giren konularda seçimlerin başlangıcından, seçim sonuçları ilân edilinceye ka
dar olan süre içinde 359 sayılı TRT Kanununun 11 nci maddesinin uygulanamıyacağma, kararın
Resmî Gazetenin ilk çıkacak nüshasında yayınlanmasına birer örneğinin Başbakanlığa, TRT Kuru
mu Genel Müdürlüğüne ve şikâyetçiye duyurulmasına 27 . 5 . 1966 gününde oy birliğiyle karar
vermiş bulunmaktadır.
Ticaret Bakanlığının iş ve hizmetleriyle ilgili bir beyanda bulunan ve bu beyanı 359 sayılı
TRT Kanununun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına dayanarak, 20.. 5 . 1966 günü Türkiye radyo
larından yayınlatmak suretiyle Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298
sayılı Kanunun 64 ncü maddesini açıkça ihlâl eden ve bu hareketi Yüksek Seçim Kurulunun bir
yargı kararı ile belirlenen Başbakan ve Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasını arz ve
teklif ederim.
Saygılarımla.
Muş Milletvekili
Nermin Neftçi
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T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 143-70/4248
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 8 . 7 . 1966 tarihli ve 2396-11124/2125 sayılı ya
zınız.
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 20 . 5 . 1966 günü saat 19.00 da Türkiye Badyalarından yayım
lanan Hükümet bildirisiyle 298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş olduğu iddiasiyle
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince hakkında soruşturma açılmasını istiyen önergesi üzerine ince
leme yapmak üzere kurulmuş olan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna görüşlerimi arz ediyorum.
1. 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesiyle «Seçimin başlangıç tarihinden:
seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde, 62 nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül
ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler
dolayısiyle, (Açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek
ve bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulunmak yasaklanmıştır.»
Seçimlerin devamı sırasında kayıtlanan hususlar bu maddede kaynaklar ve yasaklar olarak
2 grupta toplanabilir.
Devlet dâhil, resmî teşekküllerin ve bankaların kaynakları kayıtlanan hususların kaynak kısmını,,
bu kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısiyle seçimlerin devamı süresince törenler yapılması,
nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulunul
ması yasaklar kısmını teşkil etmektedir.
Yayın yapma hususunun nelere şâmil bulunduğu bu madde metninde açıkça gösterilmiştir. Seçim
Kanunu bu madde ile sarahaten Devlet icraatı vesile ve bahane edilerek seçimler sırasında iktidarda
bulunan bir parti hesabına propaganda yolunu kapatmak gayesiyle hareket edildiğini ifade etmiştir.
Bu husus gerek Kanunun gerekçesinde gerekse müzakereler sırasında bahis konusu olmuştur. Komis
yon Sözcüsü Sahir Kurutluoğlu'nun kamu hizmetlerinin devamı lüzumunu belirten görüşleri de zap
ta geçmiştir.
Normal Hükümet faaliyetlerinin bütününün seçim devresi sırasında durdurulması da Seçim Kanu
nunun hiçbir maddesi ile temin edilmek istenmemiştir.
«İş ve hizmet» kapsamının, kanunun umumilik prensibinden hareket edilirse, yayın yoliyle istis
marı, ancak mevcut normal Hükümet faaliyetlerinin dışında bulunan hizmetlerin açılış, temel atma
gibi törenler tertipleme, nutuklar, demeçler verilmesi şeklinde mütalâası mümkündür. Burada Hükümet
dairelerinde yapılan normal iş ve hizmetlerin Hükümet tarafından açılış, temel atma, demeçler verme,,
törenler tertiplemek suretiyle ihlâlini düşünmek icabeder.
Donyağı ile ilgili tebliğimizin metni ise aynen şöyledir :
«Sabun sanayiinin ihtiyacı için E t ve Balık Kurumu tarafından ithâl edilen donyoğlarından
2 500 tonluk kısım yurda gelmiş ve sabunculara tevziine başlanmıştır. Haziran 1966 başlarında
6 665 tonluk bir partinin daha yurda gelmesi beklenmektedir. İthalât fiilen yapılır yapılmaz bu
miktar da hemen dağıtılacaktır. Bunların dışında ayrıca 5 500 tonluk bir partinin ithâli için dövize
tahsisi yapılmış, akreditifleri açılmıştır. Mubayaa işlerinin kısa zamanda ikmâl edilerek donyağları
nın yurda sevk edilmesi hususunda ilgililere icabeden talimat verilmiştir.»
Görülüyor ki bu metinde iktisadi hayatın tanziminde başka bir hedef yoktur.
Hükümetin yaptığı ve misalimize benzer hususlardaki icraatın halkın iradesine tesir etmek üzere
propagandası bahis konusu olmayıp bu tebliğin bizzat kendisi bir âmme hizmeti teşkil etmektedir.
Çünkü bu suretle gerçeği vatandaşlara duyurmak ve piyasayı menfi tesirlere karşı korumak millî
ekonominin yararına Hükümete düşen vazifenin kendisini teşkil etmektedir.
T. B. M. M.

(S. Sayısı : 34)
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Ticari hayatı suni fiyat yükselişlerine mâruz bırakmamak ve anormal tesirlerden uzaklaştırmak
^efklinde Hükümetçe tanzim edici görevler ifa edilmediği takdirde Hükümetin suçlandırılması tabiî
dir.
Balhis konusu tahsisin radyo ile ilânı ise, her yıl yapılan ve yapılması mûtadolan Hükümet fa
aliyetinden vatandaşları haberdar etmek maksadına matuftur.
Esasen Ticaret Bakanlığı seçim devresinde her türlü meslek erbabı ile ilgili umumi kararların
dan, bilhassa piyasada suni darlıklara sebebolan mevzularda müstehlik ve müstahsil durumunda
olan vatandaşları haberdar etme görevinden bu yasakla durdurulmak istenirse Bakanlığa tevdi
edilen işlerden memleket sathındaki vatandaş kütlesinin karaborsaya sebebiyet verebilecek olan her
türlü gıda veya sınai maddeler üzerindeki spekülatif davranışlardan haberdar edilmemesi gibi bir
rsonuç doğar.
298 sayılı Kanun normal Hükümet tasarruflarını bir parti hesabına istismarını önlemek isterken
hiçbir zaman bakanlıkların normal faaliyetlerinin ve bilhassa devamlı iş ve hizmetlerin durdurulma
sını istememiştir.
Eğer böyle bir maksat kanunda veya gerekçesinde mevcut bulunsaydı, meselâ ihalelere ait ilân
ların da Resmî Gazetede yayınının durdurulmasını temin edici, bir hüküm de sevk edilmek gerekirdi.
Genellikle yayın yapma halini suç kabul ettiğimiz takdirde, normal iş ve hizmetlerin, seçim dev
resinde ihalelerin çoğalması ve bunların resmî yayınının da Hükümetin normal faaliyetlerine taallût etse dahi, suç sınırları içine alınması icabederdi.
Bu takdirde, Devletin vatandaşlar tarafından toplanan vergi ile millete devamlı hizmet mecbu
riyetinin seçim devrelerinde kalktığını kabul etmek gerekir ki, kamu 'hizmetlerinin sürekliliği
prensibi bu takdirde yok edilmiş olacaktır.
Halbuki Devletin ticari ve iktisadi hayatı tanzim etmek durumunda tezahür eden Hükümet faa
liyetleri devamlıdır ve hiçbir şekilde kesintiye uğratılamaz.
Biran için genel seçimlerde dahi bu hususun aşağıdaki şekilde tatbikini düşünmek: görüşümüzün
kuvvetini ispat etmeye yeter.
II - Seçim sırasında Türkiye'de umumi bir şeker veya anahammaddelerden birinin yokluğu
mevcudolsa ve halk bu madde için karaborsa yolu ile istihlâkini temine gayret etse bu yokluk için
de Hükümetin bu maddeyi temin ederek radyolarda «şeker kıtlığı sona erecektir. Bugünden itiba
ren her şehirde normal fiyatlarla satışlar yapılacaktır» şeklindeki yayını iktidardaki parti hesabı
na 64 neü maddenin sınırları içinde mi yorumlanacaktır. Yoksa hizmet içi ve hizmet anlayışı içinde
mi mütalâa edilecektir. Elbetteki bu yayım hizmetin ta kendisidir.
III - Esasen bu durum yalnız kısmi seçimler dolayısiyle ortaya çıkmıştır. Zira, bilindiği gibi genel
seçimlerde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları bağımsızlara verilmektedir. Anayasamızın
normal Devlet faaliyetlerini seçimler sırasında durdurmak istemeyişi diğer bakanlıkları partili şahıs
larda bırakmasından da kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Aksi takdirde seçimler sırasında kararnamelerin dahi çıkmaması ve Resmî Gazetede yayımlan
maması icabederdi. Bizim anlayışımız odur ki, Bakanlık bu tebliği yayımlamakla kendi sorumluluk
sahasına giren bir hizmeti yerine getirmiştir. Vazifesini seçim devresine münhasır olarak yapma
ması lâzımgeleceği düşüncesine iltifat etmek gibi Anayasaya aykırı bir tutumdan uzak kalmıştır.
Saygılarımla.
Süleyman Demirel
Başbakan

T. B. M. M.
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Ticaret Bakanlığı
Hususi Kalem Müdürlüğü
Şube remzi ve No: 1/184

20.7 . 1966

Sayın Ferruh Bazbeyli
T. B. M. M. Birleşik Toplantı
Başkanı
İlgi : 8 . 7 . 1966 tarih ve 2396 - 11124/2125 sayılı yazıları.
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 20 . 5 . 1966 günü saat 19,00 da Türkiye Radyolarından ya
yınlanan Hükümet bildirisi ile 298 sayılı Seçim Kanununun 64 neü maddesinin ihlâl edilmiş olduğu
iddiası ile, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince hakkımda soruşturma açılmasına dair önergesine
cevabolarak hazırlanan yazılı görüşümün ilişikte sunulduğunu arz ederim.
Macit Zeren
Ticaret Bakanı

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin önergesi hakkında Ticaret Bakanlığının yazılı görüşü
I - 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 64 neü maddesi ile «Seçim başlangıç tarihinden
seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde, 62 nci maddede sayılan bütün daire teşekkül
ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan, yapılan iş ve hizmetler dolayısiyle, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve
bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayımlarda bulunmak yasaklanmıştır.»
Seçimlerin devamı sırasında yasaklanan hususlar bu maddede kaynaklar ve yasaklar olarak iki
grupta toplanabilir.
Devlet daire, teşekkül ve müesseseleri ile Bankalar Kanununa tabi teşekküller yasaklanan hususla
rın kaynak kısmını ve
Bu kaynaklardan'yapılan iş ve hizmetler dolayısiyle, seçimlerin devamı süresince törenler yapılma
sı, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi, ve bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulu
nulması, yasaklar kısmını teşkil etmektedir.
Yayın yapma hususunun nelere şâmil bulunduğu bu madde metninde açıkça gösterilmiştir.
Seçim Kanunu bu madde il sarahaten, Devlet icraatı vesile ve bahane edilerek, seçimler sırasında
iktidarda bulunan bir parti hesabına propaganda yolunu kapatmak gayesiyle hareket edildiğini göster
mektedir.
Bu husus kanunun gerekçesinde olduğu gibi müzakereler sırasında da söz konusu edilmiş ve Ko
misyon Sözcüsü Sahir Kurutluoğlu'nun bu konudakj açıklamaları zapta geçmiştir.
Diğer taraftan, Seçim Kanununun hiçbir maddesi, seçim devresi sırasında, normal Hükümet faali
yetlerinin bütününü durdurmak maksadiyle ayrı bir hüküm getirmemiştir.
Kanunun umumilik prensibinden hareket edilirse, «İş ve hizmet» kapsamının, yayın yolu ile istis
marı, ancak mevcut normal Hükümet faaliyetlerinin dışında kalan hizmetlerin, açılış, temel atma, tö
renler tertipleme, nutuklar, demeçler verme gibi propaganda hallerine inhisar etmektedir.
Filhakika, Seçim Kanununda, Hükümet dairelerince yapılan normal iş ve hizmetler değil, Hükü
met tarafından, bu kanunla kısıtlanan açılış, temel atma, demeçler verme, törenler tertipleme suretiy
le kanunun ihlâli önlenmek istenmiştir.
20 . 5 . 1966 tarihinde Bakanlığımızca yayımlanan tebliğ ise, münhasıran donyağı fiyatlarında
husule gelen spekülatif yükselişi önlemek ve müstehliki bu konuda aydınlatmak maksadiyle, Bakan
lığa mevdu normal iş ve 'hizmetler dolayısiyle yapılması gerekli ve mutat bir bildiridir.
T. B. M. M.

(S. Sayısı : 34)'
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Söz konusu tebliğin metni aynen şöyledir :
«Sabun sanayiinin ihtiyacı için E t ve Balık Kurumu tarafından ithal edilen donyağlardan 2.500
tonluk kısmı yurda getirilmiş ve sabunculara tevziine başlanmıştır.
Haziran 1906 başlarında 6.665 tonluk bir partinin daha yurda gelmesi beklenmektedir. İthalât
fiilen yapılır yapılmaz bu miktar da hemen dağıtılacaktır.
Bunların dışında ayrıca 5.500 tonluk bir partinin ithali için döviz tahsisi yapılmış, akreditifleri
açılmıştır.
Mubayaa işlerinin kısa zamanda ikmal edilerek donyağlarm yurda sevk edilmesi hususunda il
gililere icabeden talimat verilmiştir.»
Görülüyor ki, bu metinde iktisadi hayatın tanziminden başka bir gaye takibedümemiş ve nor
ma] iş ve hizmet sınırı dışına çıkılmamıştır.
Hükümetin, misalimize benzer hususlarda yaptığı icraatta, halkın iradesine tesir etmek üzere
bir propaganda yapılması bahis mevzuu olmayıp, bizatihi bu tebliğ bir âmme hizmeti teşkil etmek
tedir.
Bu suretle, piyasayı menfi tesirlere karşı korumak gayesi ile gerçeği vatandaşlara duyurmak,
millî ekonominin yararına Hükümete düşen vazifelerin en önemlilerinden biridir.
Piyasayı suni fiyat yükselişlerine mâruz bırakmamak ve anormal tesirlerden uzaklaştırmak üzere,
bu tanzim edici görev ifa edilmediği takdirde Hükümet suçlanmalıdır.
Mevzuubahis tahsisin radyo ile ilânı, spekülâsyonun önlenmesi için vatandaşları haberdar etmek
üzere yapılması mûtat ve kaçınılmaz bildirilerdendir.
Esasen Ticaret Bakanlığı seçim devresinde her türlü meslek erbabı ile ilgili umumi kararla
rından bilhassa piyasada sunî darlıklara sebebolan konularda müstehlik ve müstahsil durumunda
olan vatandaşları haberdar etme görevinden, bu yasakla durdurulmak istenirse, bakanlığa tevdi
edilen işlerden bütün yurtta vatandaş kütlelerinin karaiborsaya konu olabilecek her türlü gıda
veya sınai maddeler üzerinde spekülatif davranışlardan haberdar edilmemesi gibi bir sonuç doğar.
298 sayılı Kanun, normal Hükümet tasarruflarının, bir parti hesabına istismarım önlemek ister
ken, bakanlıkların normal faaliyetlerinin ve bilhassa devamlı iş ve hizmetlerin durdurulmasını hiç
bir suretle istihdaf etmemiştir.
Eğer böyle bir maksat kanunda veya gerekçesinde mevcudolsaydı, ihalelere ait ilânların da Res
mî Gazetede yayımının durdurulmasını temin edici bir hüküm sevk edilirdi.
Yayın yapma halini suç kabul ettiğimiz takdirde, normal iş ve hizmetlerin, seçim devresinde iha
lelerin çoğalması ve bunların resmî yayınının da Hükümetin normal faaliyetlerine taallûk etse
bile, suç sınırları içine alınması icabederdi.
Bu takdirde, Devletin vatandaşlar tarafından toplanan vergi ile halka devamlı hizmet görmek
mecburiyetinin, seçim devrelerinde kalktığını kabul etmek gerekir ki, âmme hizmetlerinin sürekli
liği prensibi bu takdirde yok edilmiş olur.
Devletin, ticari ve iktisadi hayatı tanzim etme şeklinde tezahür eden Hükümet faaliyetleri de
vamlıdır ve hiçbir suretle kesintiye uğratüamaz.
I I - Anayasanın 26 ncı maddesi «Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişileri elindeki basın dışı
haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usul
leri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, halkın
bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu
köstekleyici kayıtlamalar koyamaz.» hükmünü getirmiştir.
Bu itibarla, Türkiye'nin yalnız 20 vilâyetinde tatbik edilen bir kısmi seçim devresi zarfında,
Devletin sürekli âmme hizmetleri görmesi dolayısiyle, bu gibi normal iş ve hizmetlerini gerek ticari
ve iktisadi sahada, gerek diğer sahalarda vatandaşlara duyuramaması Anayasanın 26 ncı maddesine
tamamen aykırı olacaktır. Dolayısiyle 298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin bu şekilde tatbiki de
Anayasaya aykırı düşer.
Bir an için, bu hususun genel seçimlerde dahi aşağıdaki misalde belirtildiği şekilde tatbiki düşü
nülürse, yukardaki görüşümüzün doğruluğu anlaşılacaktır.
T. B. M. M.
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I I I - Seçim sırasında Türkiye'de umumi bir şeker veya anahanrmaddeîerden bîrinin yokluğu
meydana gelse ve halk' bu maddeyi karaborsa yolu ile temin zorunda kalsa, bu yokluk içinde Hükü
metin mezkûr maddeyi temin ederek radyolarda «Şeker kıtlığını önlemek üzere şu tedbirler alın
mıştır, bugünden itibaren her şehirde normal fiyatlarla satışlar yapılacaktır.» şeklindeki yayını ik
tidardaki parti hesabına 64 ncü maddenin sınırları içinde mi yorumlanacaktır.
Bu durumun bir harb hali veya harb esnasında veya olağanüstü hallerde husule geldiğini ve
spekülatif fiyat artışının buğday, süt, gaz, benzin ve yağ gibi zaruri ihtiyaç maddelerinde vukubulduğunu kabul edersek, Yüksek Seçim Kurulu kararı karşısında, seçim devresinde halk hizmetlerinin
karaborsacıların istismarına terk edileceğini kabul etmemiz icabeder.
IV - Bilindiği gibi, genel seçimlerde Bakanlar Kurulu üyeliklerinden ancak Adalet, içişleri ve
Ulaştırma bakanlıkları bağımsızlara verilmiştir. Anayasamızın seçimler sırasında normal Devlet fa
aliyetlerini durdurmak istemeyişi, diğer bakanlıkları partili şahıslarda bırakmasından da kolaylıkla
anlaşılmaktadır.
Bu misal, 298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi hükmünün nelere teşmil edilebileceğini göstermesi
bakımından ehemmiyeti haizdir. Aksi takdirde seçimler sırasında kararnamelerin dahi çıkmaması
ve Resmî Gazetede yayımlanmaması icabederdi.
Yüksek Seçim Kurulunun «Yapılan iş ve hizmetler» den, normal Devlet faaliyetleri ile seçimler
sırasında halkın iradesine etki yapmak maksadiyle vukubulan propaganda faaliyetlerini, ayırmaktan
kaçındığı anlaşılmaktadır. Fakat bu anlayış, Ticaret Bakanlığının vazife görememesini ve Anayasa
nın 26 ncı maddesine aykırı bir tutuma düşmesini önliyemez.
Bakanlık söz konusu tebliği yayınlamakla kendi sorumluluk sahasına giren iktisadi bir kamu hiz
metini yerine getirmiştir. Bu görevi, seçim devresine münhasır olarak yapmaması lâzımgeleceği dü
şüncesine iltifat etmiyerek, memleketin iktisadi realitelerine ve Anayasaya aykırı bir tutumdan uzak
kalmıştır.

T. B. M. M. 10 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M. 10 numaralı
Soruşturma Hazırlık Komisyonu
Esas No. : 9/55
Karar No. : 2

5.7".

1967

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Muş Milletvekili 'Nermin Neffcçi'nin 20 . 5 . 1966 günü saat 19.00 da TRT den yayınlanan
Hükümet bildirisi ile 298 sayılı Kanunun 64 noü maddesinin ihlâl edilmiş
olduğu iddiasiyle
Anayasanın 90 ncı maJddesi gereğince Başbakan ve Ticaret Balkanı haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair kurulmuş olan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzda mesele tetkiik
edildi :
Muş Milletvekili Nermin Neftçi 30 . 5 . 1966 günlü takririnde Türkiye Radyolarının
20 . 5 . 1966 günü saat 19.00 da Haberler Bülteninin sonunda yayınlanan bir Hükümet bildirisi
ile 298 sayılı Kanunun 64 noü maddesinin ihlâledildiği ve bu hareketin Yüksek Seçim Kurulu
nun bir yargı kararı ile belirlenen Başıbakan ve Ticaret Baikanı hakkında Anayasanın 90 ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Mec
lis Soruşturması, açılması gerektiği bildirilmektedir.
T. B. M. M.

(S. Sayısı : 34)
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Bahis [konusu yayın dıonyağı ile ilgili olup sabun sanayiinin ihtiyacı için Et ve Balık Kurumu
tarafından ithal edilen bir ikısım malın tevziine başlandığı ve bir partinin daha yurda gelmesi
nin beklendiği bildirilmdkte ve gerek Baş'baikanlık, gerekse Ticaret Bakanlığı cevaplarında bu
yayının iktisadî hayatın tanziminden başlka bir hedef gütmediği ve seçmenlerin oylarına etiki
yapmak gibi maksatdan da, böyle bir ihtimâlden de uzak olduğu belirtilmektedir.
(Soruşturma açılmasını istiyen takrirde sözü geçen Yüksek Seçim Kurulu ıkararı şikâyet olu
nan yayımdan 7 gün sıonra yani 27 . 5 . 1966 gününde ittihaz ve 30 . 5 . 1066 günlü Resmî
Gazetede neşredilmiş olup, sionucu itibariyle 359 sayılı TRT Kanununun 11 nei maddesinin se
çimlerin başlangıcından, seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde uygulanamıyacağı ve 298 sayılı kanunun 64 ncü maddesine giren iş ve hizmetler sebebiyle Türıkiye Radyoları ile
yayın yapılamıyacağı gibi birer tedbir ve yasak hükmünden ibarettir.
Yüksek Seçim Kurulu kararındaki mutlak yasağın ve tedbirin yerinde veya başka bir deyimle
298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin metin ve ruhuna uygun olup olmadığını bu olay ve yayım
üzerinde tartışmaya mahal yoktur. Zira, her şeyden önce bu karardan sonra böyle bir radyo yayı
mı yapılmış da değildir. Bu itibarla 298 sayılı Kanunun 134 ncü maddesinde cezai müeyyideye
bağlanan, Kurulların tedbirlerine riayetsizlik» hali bahiskonusu olamıyacağı gibi, Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından 359 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin uygulama yasağına tabi tutulmasından,
yani 27 veya 30 . 5 . 1966 dan sonra bu maddenin uygulamasına Hükümetçe tevessül de edilme
diğine göre, 298 sayılı Kanunun 155 nci maddesinin tâyin ettiği müeyyidenin düşünülmesi de ba
his konusu olamaz.
Diğer taraftan 780 sayılı Af Kanununun 1 nci maddesi 5 . 6 . 1966 tarihine kadar işlenmiş olan
suçlardan yukarı haddi 5 seneyi geçmiyenler hakkında takibat yapılmamasını âmirdir .
298 sayılı Kanunun 134 ncü ve 155 nci maddelerinin kapsadığı müeyyideler ise 1 seneyi geçmiyen hapis cezalarından ibarettir.
Anayasanın 90 nci maddesindeki Meclis soruşturması, kabulü halinde Yüce Divana şevkin yani
sonuç olarak bir cezai takibatın yolu olduğundan yukarda açıklanan duruma göre, ortada bir seçim
suçu mevcut bulunmamakla beraber, her türlü varsayımda 780 sayılı Kanunun, «takibat yapılamaz»
diyen 1 nci maddesi hükmü ile bertaraf olmuştur. Esasen takrir de bu kanunun yürürlüğe girdiği
9 . 8 . 1966 dan önce verilmiş bulunmaktadır. 22 . 6 . 1967 de verilen bu karar,
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
T. B. M. M. 10 Numaralı Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Başkanı
Bursa Senatörü
Ş. Kayalar
Ankara Senatörü
t. Yetiş
Kocaeli Milletvekili
Ş. Ustaoğlu

Aydın Senatörü
t. C. Ege

Sözcü
Burdur Milletvekili
t. Boyacıoğlu

Kâtip
Ankara Milletvekili
M. K. Coşkun

Bolu Senatörü
8. Uzunhasanoğlu

Afyon K. Milletvekili
A. 1. Ulubahşi

Kırklareli Milletvekili
M. Atagün
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Hatay Senatörü
E. Bahadırlı

