
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi 

hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 8 . 3 . 1972 - Sayı : 14122) 

Nb. Kaibul tarihi 
1568 29 . 2 . 1972 

MADDE 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumıu Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
18, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 46 ve 47 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değişlar^miştir : 

Kuruluş : 

Madde 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu iadıyle, tarafsız bir kamu tüzel kişisi tanık 
muştur. Kurumun kısa adı TRT'dir. Merkezi Ankara'dadır. 

Görev ve yayın esasları : 

Görev : 

Madde 2, — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevler! şunlardır: 
a) Radyo ve Televizyon postaları ile yurt içine ve yurt dışına radyo ve telteıvizyoıı yayınla

rı yapmak, 
Ib) Devlet adına yurdun çeşitli yerlerinde radyo ve televizyon istasyonları ve teslisleri kur

mak ve işletmek, bunları genişletmek ve geliştirmek, 
c) Ru amaçla, gerektiğinde, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araş

tırmalar yapmak veya yaptırmak; bunları kısmen veya tamamen imal etmek ve bumun lijçin gerekli 
tesisleri kurmak, 

d) Bu kanunda .gösterilen esaslar içerisinde, Milletlerarası Radyo - Televizyon, kurulıışları 
ve yabancı radyo - televizyon kurumları ile ilişkileri düzenlemek, 

e) Yayımlaram, kolayca anlaşılabilecek bir dille yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak, 

Yayın esasları : 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumlumun başlıca yayım esasları şunlardır : 
Her çeşit çalışana ve yayım faaliyetlerimde Anayasamın özüne ve sözüne bütünü ile bağh olmak; 
İnsan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve ısosyal Cumhuriyete; Türk Devletinin ülkesi 

ve milleti ile bütünlüğüme bağlılığı güçlendirmek; 
Atatürk devrimlerimin, Türk 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 görevimde, Türk Millî Eğitiminin temel gtörülş, amaç ve 

ilkelerine uymak; 
HaJberlerin toplanması, seçilmesi ve yayımlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkele

riyle çağdaş habercilik teknik ve metotlarıma bağh olmak; 
Haberlerle yorumları birbirinden açık olarak ayırmak; 
18 nci madde kapsamı ıdışımda kalan yorum niteliğindeki yayımları bu kamunda belirtilen 

esaslara uygum olarak ve Anayasaya aykırı olmayan karşıt görüşleri içinle alacak şekilde hazırla
mak; kaymaklarımı belirtmek ve yorumlan hazırlayanlarım ad ve unvanlarını açıklamak; 

Açık oturumlarda da karşıt görüşlere imkân, ölçüsünde yer verilmesi esastır. 
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Kurumun organları ; 

Madde 3. i— Türkiye Radyo - TeJeviızyon Kurumunun organları şunlardır:. 
Yönetim .Kurulu, 
Gemıeüi Müdür, 
Koordinasyon Kurulu, 
TRT Seçim Kurulu, 
Genel Danışma Kurulu, 
Siyasî Yayımlar Hakem Kurulu. 

Yönetim kurulu : 

Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde kurulur : 
1. Genel Müdür, 
2. Balkanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak üç üye, 
3. üniversitelerim akademik konularda karar vermeye yetkili en yüksek organlarımın seçti

ği ükiışer temsile! ile akademilerarası Skurulun seçtiği iki temsilciden meydana gelen ve Barbakanın 
çağrısı Üzerime iAnIkara'da toplanan (kurulca) : 

a) Hukuk, ekonomi veya siyasal bilim, 
b) Elektrik veya elektronik, 
•e) Türk Dili,, Edebiyatı ve Tarihî dallarında görev yapan öğretim üyelerimden tespit edile

cek lilkişar aday arasından TRT Seçim Kurulunca seçilecek birer üye, 

4... Davlelt Konservatuvarları öğretim kurulları, İstanbul Belediyesi Komsarvatuvan Batı müzi
ği (bölümü öğretmenleri, Devlet tiyatrosu sanatkârları, Devlet Opera ve Bakisi ısamlatkarları. ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatkârlarının kendi aralarında seçecekleri ikişer temsilci 
•ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Devlet Op era ve Bakisi Genel Müdürümün, Başbakanım çağ
rısı 'üzerime Ankara'da toplanarak tespit edecekleri iki aday arasından TRT Seçim Kurulunca se
çilecek bir üye, 

5. MiM Eğittim Bakanlığı Türk Musikisini Arastama ve Değerlendirme • Kıoanîsyonu üjyeleri, 
İsbanul Belediyesi Konservatuvarı Türlk 'Musikisi Iböliinra öğretmenleri, İstanbul Belediyeci Kon
ser vatuıvarı Türk Musikisi Sanat Kurulu üyeleri, istanbul Beüeldüyesi KonServâtuvarı Türk 'Musikisi 
İcra Heyeti sanatkârları, İstanbul Bellediiyesi Kon s er vatuvarı Halik MusiikM Taftbilkat Topluluğu sa
natkârlarının kendi aralarımdan seçecekleri ikişer temsilcinin Başbakanın çağrısı üzerine An
kara'da toplanarak tespit edecekleri 'iki aday arasmdan TRT Seçim _ Kurulunca seçilecek bir 
üye, 

6. Ankara, istanbul ve İzmir'de san basın kartı taşıyan üyelerinin sayısı en çok çıtan gazeteci
ler cemiyetleri tarafımdan seç/ilecek birer, 

En fazla sayıda işçiyi temsil eden İfçi Sendikaları Komfederasyomumea seçilecek üç, 
'En fazla sayıda işvereni temsil edem İşveren Sendikaları Konfedasjyionunea seçilecek üç, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konıfedeıırasyonunca seçilecek üç, 
'Türkiye Ticaret Odâlan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek ülg, 
'Tlürkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek üç tamsJIciden meydana gelen ve Başbakanın 

çağrısı üzerine Ankara'da toplanan kurulca ikisi basın mensubu olmak üzere tespit edilecek dört 
aday arasından, biri basın mensubu olmak üzere TRT Seçim Kurulunca seçilecek ilki üye. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev «üreleri üç yıldır. Bu 
üyeler amcak özürsüz olarak üst üste üç yönetimi kurulu toplanltısıma katılmamaları, ya da kanu
nî bâr engel ortaya çıkması halinde TRT Seçim Kurcumun karariyle görevlerinden uzaklaştırı
lırlar.- Hükümioljçe seçilen üjyeler, afcammalanmdaki usulle değiştiriilebilirler. 

Sürenin sona ermesimdem önce boşalan üyeliğe aynii usulle seçilecek üye, eskisinin görev sü
resini tamamılar. 



No. 1586 — 205 — 8 . 3 . 1972 

Yenliden seçilmek ;mürateümdür. Yönetim. Kurula, !üy ettiğine .satenlerin siyasî partilerle iîılşkile-
ri^çLİdikk-i'C taırJMça itilbaırem kesilir. 

• YcTJzüm Kuıruluntum çalışma esasları fcdr yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetim kurulunun görevleri : 

Madde 5. — Kurumun yüksek karar ve yön^tüm organı olan Yönetim Kurulunun gı'irevleri 
şunlardır : 

Genel. Miiildürıiükçe hazırlamacıak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek, 
G'sasl Müdürün 'teklifi üzarine, Genel Miidiar yardımcılarınım atanmaları, görevden atamala

rı veya (görev yerkainin •değilj.'ti'irilmıstei hakkımda karar vermek, 
" Gemel Müdürlükçe haznCamacak fcuırîuim. bütçelimi ve kadrolarımı karara bağlamak,' 

Geme! MMürlilikçe hazırlanacak bilançoyu, kâr. ve zarar hesaplarımı kaibul veya reddetmek, 
Ahım - Saltam Yönetmeliğimde gösterilecek miktarlardaki alım, saltam, yatırım ve kiralamalar 

hakkımda karar vermek, 
Bîs kamumda frelirtilem ilkelere göre plânlaman gemel projgraim tasarısını karara bağlamak, 
Danışma ktmmîumun görüş ve diIe'MerirJİ de ğerleradirerek, alınması .gerekli tedbirleri tespit 

etmek, 
Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konular'la prensip kararları almak, 

' Başbakanhk Yüksek Demetleme Kurulunca ha cırlaman yıllık ve ara raporlarını imoeleyearlk ge
reğini yapönak, 

Kurumla ilgili ve -ba^ka mercie bırakılmamış konularda karar almak, 
Bu kanunda belirtilen başkaca görevleri yerime g-eltirm-ek, 

Yönetim kurulu toplantıları : 

Madde 6. — Yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğum-
luğuilur. 

Gemel Müdür veya vekili Yönetim Kurulunun Başkanıdır.-
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir 'başkan yeMiiniciSi seçer. Yönetim •kurulu, ayda em az iki 

defa uopianır. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 

Madde 9. —Genel Müdür, Bakamlar Kurulu kararnamesiyle atanır. 
Kurcan, Genel Müdür tarafımdan temsil olunur ve yönetilir. 
Millî •güvenliğim, kamu düzenimin veya Dav İstin duş güvenliğinim gerekli kıldığı veya Dev

let mamura ö t e , niteliğini yitirdiği hallerde, gunel mlüdür, gerekçesi açıkça -gösteriıleHcIk, Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle görevlimden alınır. 

TRT'nin, Anayasanın ve Ibu kanunum öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık 
ilkesinden uaalklaştığı veya Gemel Müdürün göre A ile ilgili olarak ağır bir 'hizmet kusuru işledi
ği hallerde de, Başbakanın veya T, B. M. M.'ide grupu bulunan siyasî partilerden birimim yazılı ola-
rak TRT Seçim Kuruluma !ba|vmrmalsı ve bu kurulun olumlu görüşümü bildirmesi üzerime, Gemel Mü
dür, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile görevimden alınır. 

Genel Müdür ve yardımcısı olabilmek için gerekli şartlar şunlardır : 
Yüksek öğrenilin yapmış olmak, 
Bu görevleri yemınıe getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanunî engeli bulunmamak, 
Genel Müdür yardımcılarımdan birinin yüksek elektrik veya yüksek elektronik mühendisi ol

ması şarttır. 
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Genel Danışma Kurulu : 

Madde 10. — Genel Danışma Kumlunun göreîvi, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumumun 
radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileMerinli tespit etmek ve sonuç
larım TRT Yönetim Kuruluna foMirmektir. 

Genel Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde kurulur : 

Türkiye B'üyük Millet Meclisinde grupu bulunan siyasî partilerden birer temsilci, 
îçişleri, Millî Eğİtûim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Köy İşleri, Gençlik ve Spor 

bakanhklarınca seçilecek birer temsilci, 
Doyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (seçilecek 

birer temsildi, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası temsilcisi, 
Ankara, İstanbul, İzmir Devlet ve Belediye konservatuvarlannca seçilecek birer temsilci, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de en çok sarı basın kartı saJhiibi üyesi bulunan gazeteci dernek-

lerince ayrı ayrı seçilecek birer temsilci, 
'Türkiye Ziraat Odaları, Birliğince seçilecek bir. öemsilci, 
Türkiye Eisnaf ve Sanatkârlar demekleri Konfederasyonunca seçilecek bir temsilci, 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek bir temsilci, 
En çok üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarınoa seçilecek bir temsilci, 
Türk Dil Kurumu temsilcisi, 
Türk Tarih Kurumu temsilcisi, 
Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi, 
Halkevleri temsilcisi, 
Danışma Kumlu, Genel Müdürün çağmsı üzerine yılda bir kere toplanır. 
Kumlun çalışıma usulleri, (kurumca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar : 

Madde 18. — Kurum, Devletin dış iıliişkileri ile ilgiild yayınlarda Dışişleri Bakanlığınca uygun 
görülecek zamanlarda, TRT Kurumuna hildirile cek esasları ve Bakanlığın, yorumlarda kaynak 
belirtilip belirtilmeyeceği konusundaki görüşünü gözönünde tutar. 

Sermaye : 

Madde 24. — Kurumun itibari sermayesi bir milyar Uradır. 
Bakanlar Kurulu karariyle bu sermaye bir misline kadar artoılabilir. 
Bu sıermalyenin kaynakları şunlardır : 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki ödenmiş sermaye, 
Genel bütçeden sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler, 
Yılhk kârlardan bu kanunun 25 nci maddesi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldık

tan sonra kalacak bakliyeler. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçe : 

Madde 25. — ödenmiş sermayenin yüzde yir mitoeşine ulaşıncaya kadar yılhk kânn yüzde onu 
yedek akçe olarak ayrılır. 

Yıllık kârdan kalanının yüzde onu da; itibari sermayemin yüzde onuma vanhncaya kadar 
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

Biriken kârlar, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının yönetim kumlunca onaylanmasını mütea
kip özel ihtiyatlar hesabına naklolunur. 468 sayıh Kamun gereğince, Türkiiye Büyük Millet Mecl-
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sinde yapılan denetim sonucu Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra bu karar gerektSriyıorsa he-
saplarda düzeltme yapılabilir. 

Bütçe yardımı : 

Madde 27. — 26 nci maddeye göre karşılanamayan işletme açığı İner yıl somunda bu amaç
la Biaışbakanlık bütçesine konulacak ödenekten kuruma ödenir. 

Radyo ve televizyonla yapılacak, okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği te
slis ve işletme giderleri karşılığı genel bütçeden ödenir. 

Bir ve ikinci fıkralar gereğince kuruma genel bütçeden ödenecek miktar yatırım ve finansman 
programlarının hazırlanışı sırasında; Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve kurumca birlikte tespit 
edilir. 

Yatırım program ve bütçenin hazırlanması : 

Madde 28. — Kurumun işletme programları, yıllık yatırım ve finansman programı ve yıllık 
bütçesi yömetülm kurulu karariyle kesinleşir. 

Kurumun yılhk yatarım ve finansman programı konusunda, yönetim kurulu kararından önce, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı görüşünün alınması gereklidir. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 

Madde 31. — Kurum ve ortakhklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak üc
retler ile, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları, ta
rifelerle belli edilir. İş ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda, özel 
sözleşmeler yapmaya ve ücretler tespitline kurum yetkilidir. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe beUd edilir ve .yönetim kurulunca onaylanıp yayın
landıktan sonra uygulanır. 

RulhsaJtname karşıhklarryle ilgiOi tarife, kon utlar daki radyolar için yılda en az 10, en çok 100, 
televizyonlar için yılda en az 100, en çok 500 lira, bunun dışuida kalan yerlerdeki alıcılar için ilse, 
yukarda belirtilen miktarların beş katını geçmemek kaydıyle, 

Yönetim kurulunun görüşünü alarak tespite, Bakanliar Kurulu yetkilidir. 

Uygulanacak genel hükümler : 

Madde 33. — Bu kanundaki özel hükümler İle düzenlenen hususlar dışında kalan konular
da kurum hakkında İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümler uygulanır. Bu hü
kümlerin uygulanmasında ilgili Bakanlık Başbakanlıktır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : 

Madldle 34. — Kurum idarî, malî ve teknik konularda Yüksek Denetleme Kurulunun demetimi 
altındadır. Başbakan, kurumla ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme 
Kurulundan isteyebilir. Yüksek Denetleme Kurulunun, «Yılhk» ve «Ara» raporlarında kuru
mun; idarî, malî ve teknik işlemleri ile ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve tahkiki, temenni 
olunduğu takdirde, Başbakanın temsibiyle Maliye Teftiş Kurulunca yapılır. 

Başjbakanıhk gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevkeder. 

Personelle ilgili hükümler : 

Madde 46. — Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların üniversite ve yüksek okullarda 
öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına, her derecedeki resmî öğretim kurumla
rında öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerini aksatmamak şartıyüıe Genel Müdürün teklifi üze-



Ne, 1588 — 208 — 8 . 3 . 1972 

rine Y)öııe!t!iim Kurulunca izim verilebilir. Bu göreviıı'lerim, Yönetim Kurulu karajayle kurumun loik-
taklıkilarımda görevlemdirümeleri de mümkündür. 

Kurulm görevlilerinin görevleri .dışında kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarımda yapa
cakları yayınlar ile kurum içerisinde verecekleri demler için kendilerine yalyın ve ders başına 
ödenecek ücretlerin azamî haddi Genel Müdürün teklifi üzerine /yönetim kurulunca bir yönetme
likle tespit edilir. 

Kurumun genel müdür yardımcıları dışında kalan personelinin atanma, yer değiştirme ve 
görevden alınma işlemleri Genel Müdür tarafından yapılır. Bu işlemlerle ilgili esaslar personel 
yönetmeliği ile düzenlenir. 

Kurumun personel yönetmeliği Genel 'Müdürlükçe hazırlanır ve yönetim kurulunun kabulü 
ile yürürlüğe girer. 

Kurumun yönetim kurulu üyelieri, Siyasî Yayınlar Hakem Kurulu üyeleri ile her çeşit gö
revlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında öğrendikleri sırları saklamakla yüOsümlüdür-
ter. 

Madde 47. — TRT Kurumu personel'! hakkında aşağıdaki esaslara uyulmak şartı ile bu ka
nun hüklirnlaıil ve 1327 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

Kuram personelli bu kaınunîa, özel hükümlerle düzenlemen hususlar dışında, IkLıiSaıdî Dev
let Teşekkülleri personeline ujytguliaman genel hükümlere tabidir. 

Kurum personelime, hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak fiilen 
aldığı biirüt aylığın % 60'ıra geçmemek üzere genel müdürüm teklifi ve yönetim kurulunca ke
sinleşecek bir yönetmelikle tazminat ödenir. Kurum personelime, !bu tazıminıatın dışında 1327 sa
yıh Kanunum ek geçici 10 ncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zamları ödenmez. 

Kurum, dai'mî kadro ile yaptırılamayan veya daimî kadro ile yaptırılmasında salkımca bulu
nsam işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. iSözIeşmel'i personelin istihdam şekilleri, sözleş
me esasları ve ödenecek en az ve en çok ücretler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, yönetim kurulun
ca kabul edilecek bir yöneftmeliık ile tespit edilir. 

Kurumun 1, 2, 3 ve 4 mcü derecelerden ihtiyacı olan kadrolar Genel Müdürün teklifi üzerin®, 
gemel idarede bu derecelerdeki kadroların diğer kadroliara oranı ve kadrolara ilişkim görevlerin 
önerninıe uygun şelküıde, kurumum hizmet özellikleri de dikkate alınarak, yönetim kurulumea tes
pit cdiîîjr. 

Kurum peTSiomel'ine ücretli fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma esasliarı, süresi Devletin 
düğer personeli için tanıman sürenim İM katmı geçmemek, saat ücretli ise DevMin diğer personeli 
iıçûm tanıman miktarlara bağlı kalınmak kaydıyle Genel Müdürlükçe hazırlanıp, yönetim kurulu 
kararı ile kesinleşecek bir yönetmelikle tespit edilir. 

MADDtE 2. — 359 sayılı Kanunun 42 nci maddesele aşağıdaki fıkralar eiklenımişitiir: 
Kurumun ihtilyaca içim yurt dışımdan getÜrillecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo cihaz

ları, işletime malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan âlet ve edevat ile haber filmleri, 
dıamıga resmi dâhil, gümrük vergi ve resimleri, b akliye hissesi ve harçlarımdan, muaftır. 

Kuruımııım, uzun metrajlı konulu filmler hariç, yurt dışından getirteceği her çeşit televiz
yon filmleri hakkımda, 2/11551 sayı ve 19 Temmuz 1939 tarihli «Filmlerin ve Film Senaryoları
nım Kontroluma dair Nizamname» hükümleri uygudanmaz. 

MADDE 3. — 359 sayıh Kamuma aşağıdaki ek maddeler ve ek geçici maddeler eklenmiştir: 

TRT Seçi?n Kurulu : 
EK MADDE 1. — TRT Seçim Kurulu, üniversite rektörleri arasımdan Gumihucrfbaşkamımca se

çilecek dört rektör ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimden kuruludur. 
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Kurul, ilk toplantısını, segimM takiibeden 15 gün içinde yapar ve üyeleri arasından bir baş
kan ve bir başkamvekili seger. 

Kurul, bu kanunda öngörülen işler için Başbakanın çağırışı üzerine Ankara'da toplanır. 
Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Rektörlük görevi sona eren veya kurulun üst üste üç toplantısına özürsüz olarak katılmayan 

üyenin yerine Cumhuraşkanamca rektörler arasından yeni bir üye seçilir. 
TRT Seçim Kurulunun büro ve yazışma işlernlari TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurul 

toplantılarına katılan üyelerin yollukları Hareirah Kanunu hükümlerime, huzur hakları hazır
lanacak yönetmelik hükümlerine göre kurumca karşılanır. 

Koordinasyon kurulu : 

EK MADDE 2. — Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, kuruluş tarzı ve görevi bir yömetme-
likîe belir ailecek olan koordinasyon kurulu kurutur. 

EK MADDE 3. — TRT Kurumu, radyo ve televizyonla yapılacak okul içji ve halk eğitimi ile 
ilgih yayınlannı .Milli Eğitim Bakanlığı ile birilikte düzenler. 

(Kurum program plânlamalarında da ilgüli biakanhklarm. görüşünü alır. 

EK MADDE.4. — TRT Kurumu raidjyo ve tek'visyom işletmeleri 275 sayılı Toplu Sözleşme ve 
Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesinin 8 nci "fıkrasında öngörüldüğü anlamda eğitim ve 
öğretim Icuruimu sayılırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürün'jüğe giandÜği tarihte 359 sayıh Kanunun 
4 ncü maddesine göre seçiMiş bulunan yöneltim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri sona erer. 
Yönetim kurulunun yd İkileri, bu kanunun yürürlüğe gİTmesamdem i'tdbaren en geç iki ay içerisîirde 
yeni yönetim kurulu teşkil olunarak görevine ibaşlayıncaya kadar, bir geçici yönetim kurulunca 
kullanılır. Bu kurul, Ankara üniversitesi Rektiörü, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü, 
Hacettepe üniversitesi Rektörü, Başbakanlık Müsteşarı veya yardımcısı ve Kurum Genel Müdü
ründen kurulur. Genel Müdür 'kurul başkanlığı görevini yapar. 

EiK GEÇİCİ (MADDE 2. — Dördüncü maddeye göre yönetim kurulu üye adaylarını seçmekle 
görevlendirilen organ ve kurullar, TRT Genel Müdürlüğünün başvurması üzerine bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itüharen bir ay içimde yömetkn kurulu üye adaylarını seçmek ve kuru
ma bildirmekle yükümlüdürler. TRT Seçim Kurulu, Genel Müdürlüğün bu adayları kemdi'sime 
bildirmesinden itibaren en çok bir ay içerisinde yönettim kurulu üyelerini seçer. Hükümetçe ata
nacak üyelerim atanma işlemleri bu kamumun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde ta
mamlanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunum yürür İliğe girmesinden önce kurum ile ilgili olarak çı
karılmış bulunan kararname, yöıletmelÜk ve esasların bu kamuma aykırı düşmeyen hükümleri, ye
nileri yapthmcaya kadar uygulanmaya devam olunur. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler kanunum yürürlüğünden iti
baren. 6 ay içinde hazırlanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun bir, iki, üç ve dördüncü derecedeki kadrolarına atana
cak personelin, TRT'ide vöya 1327 sayılı Kanunun elk geçici 31 nci maddesinde belir bilen, kurum
larda em az beş yıl çailişmış olmaları şarttır. 

Bu hüküm bu kamumun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içim geçerlidir. 
/ 
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MADDE 4. — 

MADDE 5. — 
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Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8 . 3 . 1072 

BU KJANUNA ALT TUTANAKLAR 

.Mliillet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
Öilt BİTbşLm Sayfa öilt Birleşim Sayfa 

18 180 . 452 1 24 547 
19 11 256 3 36 535,546 

13 315 :346 37 592 :637 
14 371 :397 
20 619 :629 
21 661:686 

20 23 9:41 • 

.25 65 :98 
26 . 116:122 
28 244 :299 
29 ,322,352,372 :373 
31 383,427,440:443 

I. - Gerekçeli 434 ıS. .Sayılı hasmayazı Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimine, 71 S. 'Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 36 nci Birleşim tutanağınla bağlıdır. 

II. - Bu kamunu; M/illet Meclisi İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret,. 
Maliye, Anayasa ve Plân komisyonlarından 'kurulan Geçici, Cumhuriyet (Senatosu İçişleri, Bayın
dırlık, Ulâştırmıa ve imar - İskân, Millî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadî 
İşler, Anayasa ve Adalet ye Bütçe ve Plân komisyonlarından kuralian Geçici Komisyonları gö
rüşmüştür. 

III. - Esas No. 1/537 


