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tnıadde "özelinde ciyiicte dü^müüıme&i, ondan sonra 
oylaraniasını teMlif ediyorum. 

IKARAVELÎOĞLU KİMÎL — Bu madde 
üzenimde teomuşuhıırten, alanı toplantıda, balsın se-
mıdmıenimde, (Milinde vıe aleythiiındeki nofcitlaii maızjaıla-
ıın burada aksetitirâflımıesi faydalı okur. Kümler <iti-
majz et)nı%tıi? Somra, hukukçular no diyor, tamı öğ-
reneKim. 

GAZETECİ ŞEMSÎ KUıSEYRll — Gerek ea-
lışanllasr, .gerekse işvıaremiler böyle Mır kurulun lü
zumuma fcasınıidliriler. Yiarati, mesele şudur : Konuş
mamın başında da arz ettiğim gibi, gazeteler sık 
silk yön dep^Mrlesr. Omların bu tutumunu fiıren-
lemek batarımdan aBaydalı olaıbdü/İT. Esasen böyle 
ibİT hakem kumLuna bazsan ibaşrvuınılu'r. Ama, bir 
kanmam listanjadetmıedliğli İçtim t&KMttealtı güç olur. 
Tunçkamıat B'ê efendlimJim de işaret buyurdukları 
güibi, ıaiyrı bıir şıey gilbii görülüyor laımıa, diğer tiş kıt-
'ruîllllajrındla, üş omalhfcemıelleatiııdie thaMıeddlecek, orada 
mütehassıs hâkimler ve mahkeme 'heyeti var. Bi
zim durumumuz doğrudan! doğruya huikulk mah
kemelerime gidecektir. Sayın Erisü'nün temas et
tiği bir ihusus var; hakikaten hâfcdm ehlivukufa 
gider. Biz ehli vukuf meselelerini (bir an evvel 
halletme yollarımla, gidiyoruz. Ehlivukuf topla-
nır, yapar. Böyle bir hakem ıheyetine ihtiyaç var. 
Size bir misal vereyim: Havadis gazetesi eski Yasa 
İşleri Müdürü İlhan Bardakçı, gazeteyi geç bı
rakıyorsun diye işimden «atıldı. O diyor kii;, ben 
geç, bnıakınıyoruinı. Hep bilirsiniz; Menderes 'bir 
yerde konuşma yapar, 12 de 'konuşmayı yapar, ak
şam üçte Havadise gelir. Bu yazıyı üçte oku
yacak, dizecek, koyacak. Ve gazete geç kaldı di
ye şikâyet edilir, ondan sonra. Koymadığı takdir
de partimizi sabote ediyorsun diye muaheze* -edi
lir. Buımu mahkemede 'de halledemediler. Birisi 
geldi şöyle, diğerü geldi böyle dedi'. Nihayet her 
iki tarafın rızasiyle bir hakem heyetine gitmek 
mecburiyetinde kaldılar. Ve bir geç ve erken gi
bi basit, ne Iterisirain haysiyeti ve ne de birisinin 
şerefi mevzuubalısalmıiıyan meselede dafhi böyle 
bir duruma gitmek vaziyeti basıl oldu. Bu hu
sus seminerde de görüşüldü. Türkiye'nin her ta
raflında kurulaımaız, merkezli bir yerde yapalım 
denildik Esasen Basın İlân Kuruımn yoktu. Kim 
bunun masrafım temin edecekti, Basın ve İlân 
Kurumıu bütün gazetecilere şâmildir. Bu mese
le kalkınca böyle bir §eye lüzum hâsıl Oldu. Bey
efendiler hukuki cephesini i#ah ederler, yoksa 'ad
liyeye itimiatsizlik mânasına değildir. Doğrudan' 
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doğruya basım meselesinin bir hususiyeti olmasın
dan ileri geliyor. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu mesele se
minerde görüşülürken! mevcudiyetine her kes 
kuandığı halde, hukıiîiçuil&r itiraz ettiler. Dediler 
ki, (bu kurulun kararı kesin olamaz, bu karar maüı-
kemeye gitsin. Bu hususta bir karar getirirseniz 
yine olmaz. Yalınız mahkeme kapısı acık /kralsın 
ve Basın-Yayın Hukuk Müşaviri: hakem olarak 
girebilir, dediler. Çalışma Vekâletinde ısrar etti
ler. Uzun çalışmalardan sonra, hukukçular ve ga
zetecilerin de fikirleri ailınmak suretiyle neticeye 
yardık. Bir hakem heyetine ihtiyaç olduğu an
laşıldı. Aynı zamanda, mailıkemeye müracaat yo
lu da açıktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hukukî bir 
usulsüzlük ortaya çıkıyor. Kısa »amanda netice 
alınmalı 'ama, mahkeme yolu da açık bulunmalı. 

ADALET BAKANLIĞI Mtf§AVİRİ KE
MAL REİSOĞLÜ — Şimdi teklif etfciğimfc şek
le göre, Ihakem heyeti kararını verecek, ondam son
ra da taraflardan biri veya her ülkisi arzu eder
lerse, maihkemeye müracaat edeceklerdir. 

BAŞKAN — Kanarı hakem heyeti verecek, 
taraflar uymadıkları takdirde ne olacak? 

KEMAL REİBOĞLU (Adalet Vekâleti Ceza 
İşleri Umum Müdür Muavini) — Hakem olarak 
kararı verdfflktem sonra bu kararı mahkemeye: 
tevdi edecek. Mahkeme taraflara tebliğ edecek. 
Bu- tebliğ taa4hiııden itibaren hukuk usulündeki 
temyiz .müddeti işliyecek. Bu müddet içinde tem
yiz. edilirse Temyiz Malıkemestioe intikal edecek. 
Temyiz Mahkemesi tarafımdan tetkik edilecek. 
Temyiz Mahkemesi tasdik ederse mahalline iade 
edecek ve bu suretle kesinleştikten sonra Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun '536 ncı madde
si gereğince hâiküm tasdik edecek, ondam soıiıra 
icra safhası gelecek. 

BAŞKAN — Kifayet takıuri verilmiştir. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Aynı zamanda 

ıbu bir hakem usulü olduğuna göre, murafaa: da 
yapılacak demektir". Bunun İstanbul'da olacağı 
yerde, merkez, olması bakımından; Ankara'da ya-
pılmıasıını arz ve teklif ederim. 

KEMAL REÎSOĞLU — Orada bütün gaze
teciler hazırdı. İstanbul, Anlkara, İzmir gazete-

i ciileri fhep orada idiler. Onlar Türk basınınım bü
yük bir ekseriyeti İstanbul'da dediler, ondan do-

j layı Istamlbal kabul edMdi. 
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