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Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı 
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nun teklifi hakkındaki Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu üzerin
de görüşüldü ve teklif yeniden rapor tanzim 
edilmek üzere, komisyonca geri alındı. 
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metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 2/273, C. Se
natosu 2/99) (S. Sayısı: 324) 5.20:505,092:615 

6. — Askerî hâkimler ve askerî savcı
lar kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi İ/550) (S. Sayısı : 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanu
nu tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmele
re devam edildi. 

Devlet Bakanı, Barbakan Yardımcısı ve 
Millî Savunma Bakanı Vekili Hasan Dinçer; 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 
Usulü kanun tasarısının , havale edildiği ko
misyonlardan beşer üyenin iştirakiyle kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi okundu ve kabul olundu. 

Vakit geçmiş bulunduğundan, 25 Ekim 1963 
Cuma günü saat 14 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

İhsan Hamit Tigrel Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet NacA Arı 

getirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 2/385, C. Senatosu 2/102) (S. 

s Sayısı : 292 ye ek) 
3. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 

12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkmdalki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 1 tasarısının Millet Meclisince katoul olunan met-
2/433, C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı : 327) ni ve Cumlhuriyet Senatosu Cfeçici Komisyon 

4. — Yakalanan veya tutuklanan bâzı raporu (M. Meclisi 1/544, C. Senatosu 1/311) 
kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun (S. Sayısı : 328) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tiğrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nîzamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN ~ Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN — Yeter sayımız vardır. 
(Yoklama yapıldı.) | 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •— Başkan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Cum
huriyet Senatosunun iki yıllık çalışması hakkın
da izahatı. 

BAŞKAN — Söz Sayın Suad Hayri Ürgüp-
lü'nündür. Buyurun efendim. 

CÜMHUHİYET SENATOSU BAŞKANI 
SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; Cumhuriyet Sena
tomuzun iki yıllık çalışma süresi bu ay sonu 
hitama erecektir. Bu süre zarfında Cumhuriyet 
Senatomuzun toplantı ve çalışmaları hakkında 
Başkanlık Divanının kısia maruzatını ve rica
larını Yüce Senatoya arz etmekle vazifelendiril
dim. 

Cumhuriyet Senatomuz bu iki yıl zarfında 
220 'birleşim ve 283 oturtanı yapmışitır. Ayrıca 
Millet Meclisi ile birlikte 36 birleşim ve 41 
oturum yapmıştır. Bu süre zarfında, C. Seıra-
•tıosu gelen 311 kanım tasarılarından 298 kanun 
tasarısını inta'cetmiş ve ancak dokuz kanun tasa
rısı d^e bulunmaktadır. Bu dokuz kanun tasa-
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rısı da halen gündemimizdedir. 112 kanun tek
lifinden 100 teklifi intacetmiş, 12 tekliften beşi 
komisyonda, üçü gündemde ve dördü de 48 saat 
geçtikten sonra gündeme alınacak durumda
dır. 

Bunun yanında birtakıım tezkereler ufak 
bir himmetle ve kolaylıkla intaeedilecek du
rumdadır.. 

Sorulara gelince : 
Bugüne kadar sözlü soru olarak gelen 236 

sorudan 164 soru cevaplandı rıLmrş, diğer bâzı 
sorular geri alınmış, bâzı sorular düşmüş ve 
elimizde ancak 17 soru kalmıştır ve gündemde
dir. Yazılı sorulardan 1)13 gelen soruya karşı 
104 soru bakanlıklarca cevaplandırılmış, do
kuz sorunun cevabı henüz bakanlıklarda 'bek
lemektedir. 

Şu çalışma yekûnu gösteriyor ki, Cumhuri
yet Senatosu elde kalan dokuz kanun tasarısı, 
oniki teklif ve onyedi soruyla, eğer geçen 
'baltaların 'birleşik oturum mesaisinin kesafeti 
karşısında karmaşaydı, üçüncü çalınma yılına 
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hiçbir evrak ve çalışma lâyihası devretmiye-
cekti. Bu sebeple Başkanlık Divanı bu kesif 
/mesaiyi hazırlamış olan sayın komisyonlara 
ve arkadaşlara şükranlarını ifade etmeyi va
zife bilmekledir. 

Şimdi meşgul olduğumuz tasarılardan en 
mühimleri Anayasanın 25 Ekime kadar inta
cını emrettiği ve komisyonla ne a adedi yedi ola
rak t es D it edilen kanunlardır. Bu tasarı
lardan dördü Cumhuriyet Senatosuna intikal 
etmiştir. Üçü halen Millet Meclisindedir. Bil
diğiniz gibi Anayasanın Cumhuriyet Senato
suna kabul, ettiği çok kısa sürelerle rağmen 
hu tasarılar, komisyonlarımızın ciddî mesai
leri ve şayanı şükran emeklen neticesinde iyice 
hazırlanmış ve gündeme intikal ettirilmiş 'bu-
lunınıaıktadır. 

Bunlardan özel okullar kanun tas'arısı ha
len Millet Meclisinde ve komisyondadır. Mec
lise 14 Eylül 19İG3 günü verilmiştir. 

Tutuklanan veya yakalananların zararla
rının tanzimi hakkındaki kanun tasarısı Millet 
Meclisinde yirmiüç gün kalıp tetkik edilmiş, 
Senatomuza 'bu ayın on birinde verilmiş, tet
kik ikmal edilmiş, gündeme alınmış, bitiş ta
rihi 4 . M . 1963 olarak tes'bit edilmişti \ Te
menni ediyoruz ki, bugünkü mesaimizle bu ta
mım da intacına muvaffak olacağız. 

Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun 
tasarısı halen Millet Meclisindedir ve Eylül 
'ayında Meclise verilmiştir. 

.Siyasi Partiler Kanunu da, üç Plkiınıd.c Mec
lise verilmiş olup halen orada üzerinde tetki-
kat yapılmaktadır. 

Devlet Radyo - Televizyon Kanunu üc ay
dan fazla Millet Meclisinde kaldığı halde, Senato
muza bu ayın. ikisinde intikal, etmiştir, müzake
resi derdesttir. Bugün intacım kuvvetle ümi-
detmekteyiz. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlcn-
ımesi hakkındaki kanun tasarıları da Senato-
muzdadır. Millet Meclisinde üç. ayd«n fazla 
tetkika tabi tutulmuştur. Bizde süresi 2 . 12 . 1963 
te bitecektir. Fakat Anayasanın madde
leri ve hükmü mucibince bunu da bitirmeye 
gayret edeceğiz. 

Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama 
usulleri hakkındaki kanun tasarısı. Senato
muza dün gelmiş olup komisyonun tetkiki 
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ikmal edilmiştir. Bunun da gündeme alınarak 
müzak e reisini Hükü met t a 1 eb et ıııe kte di r. 

IBu mesai gösteriyor ki, iki Meclis siste
mine daima yöneltilen mülâhaz»a ikinci Meclisin 
mesai ve çalışmaları aksattığı ve uzattığı merke
zindedir. Halbuki Cumhuriyet Senatomuz 'bu iki 
sene zarfında bunun istisnasını teşkil etmek gibi 
ibir /mesai göstermiştir. 

Rimeli sayılı arkadaşlarımdan Başkanlık 
Divanının ricası olarak, gündemimizde olan ve 
Anayasa mucibince 'bu akşam intacında fayda 
mülâhaza, ettiğimiz bâzı tasarıların, himıme-
tinizle 'bugün ve önümüzdeki günlerde çalışma 
imkânı bulaibilirsek, o günlerde de mesaiye de
vam ederek bir <a.ıı evvel çıkarılmasiyle (<um(hu-
riyet Senatosunun örnek mesaisinin 'bu suretle 
yeniden teyidini istirhamdan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

2. •— Başkanlık Divanının Anayasanın geri
ci 7 nci maddesi ger eğince 25 Eldin 1.963 gü
nüne kadar çıkarılması ic ab eden kanunlardan 
Millet Meclisince kabul edilerek Cumhuriı/et 
Senatosuna intikal eden tasarıların görüşülmesi
nin sonuçlandırdabilmesi için Genel Kurulun 
25 Ekim 19(13 ve gerekirse 26 Ekim 1.963 
Cumartesi günü saat 10 da toplanması hakkuvla 
kararı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Baykan in ifa
de ettiği veçhile gündemimizde mevcudolan ve 
gündeme .bugün (girmesi lâzungelen. Anayasa
nın .emrettiği 4 kanun var ki 'bu ayın 2'.~> inde 
çıkarılması gerekiyor. Bunlar, demin Sayın 
Başkanın da ifade ettiği veçhile; Devlet "Rad
yo ve Televizyon, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin Murakahesi, Askeri Muhakemeler Kuru
luşu ve Tutuklananlara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanunlardır. Bu kanunların, bu 
ayın 2C) inde yani hulgün, nihayet yarın çıka
rılmasında. büyük faydalar mülâhaza esnekte
yiz. 'Bit itibarla Divanın almış lolduğu ibir ka
rarı Yüksek Heyetinize arz etim ek isterim ; 'bu
gün saat 19 a kadar bermutat çalıştıktan s'on-
ra bu kanunlar ikmal edilemediği takdirde ge
ce mesaisi yapmak ve hattâ 'gece mesaisi yap 
un akla da bitmediği takdirde yarın saat 10 da 
toplanılmasını Divan zaruri ve münasip gör
mektedir. 

Bunu Yüksek Heyetmizin tasvibine arz cdi-

— 478 — 
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yorum. Kalbul edenler... Etuniyenler... Kafimi 
edilmiştir. 

NİYAZI AĞ1RNASLI (Ankara) — Efen
dim, kısa bir maruzat m var, usulü ımüzakere 
hakkında. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, üçüncü su
nuyu da arz edeyim. 

3. — Türkiye Millî Gendik Teşkilâtı Genel 
Sekreterinin, Atatürk'ün ölümünün 25 nci yıl
dönümü dol ayniyle yapılacak törende bir se
natörün de konuşma yapması isteğine dair ya-
ZlSl. 

BAŞKAN — Türkiye Millî Gençlik Teşkila
tının bir yazısı var, okutuyorum. 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Sena'tosu Baişkanı 
Büyük Atatürk'ün, ölüm yıldönümü <olan 

10 Kasım lOfî:7! t e teşkilâtımız bir anma töreni 
tertiplenmişitir. Bu yıl, aziz Atatürk'ün 25 nci 
ölüm yıldönümü olduğundan bütün dünyada da 
anma törenleri yapılacaktır. Bu 'haklımdan, 'bu 
yılki anma törenlerinin anlamı, ve önemi dallı a ge
niş olmaktadır. Bu törenin önemine Mnaen teş
kilâtlımız, Senatomuzdan 'bir temsilcinin hatip
ler arasında bulunmasını arzu etmektedir. Bu 
isteğimizi Sayın Başkanlığınızın yerine getirece
ğini üinideder, saygılarımızı sunarız. 

Genel Sekreter 
Deniz Taşöz 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan ıhıma iştirak 
etmek ist iyen var mı? Yeya Riyaset Divanı .'bir 
arkadaşa rica eder. (Cav it Tevfik Okyayuz 
gitsin sesleri) 

BAŞKAN — Arzu ederlerse hay hay. 
CAYÎT TEVFİK OKYAYUZ (tçel) — O 

tarihte .burada bulunamıyaeağım. Paris'e gi
deceğimi. Özür dilerim. (özigüneş gitsin ses
leri) 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 
Banguıoğhı arkadaşımız gitsin. 

20.10.1963 0 : 1 
BAŞKA'N — iBanguioğlu'nu teklif ediyorlar. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-mi-
yenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

Siz Sayın- İnceoğlu, ıra hakkında söz isti
yorsunuz? 

MUSTAFA YILMAZ ÎNOEOÖLU (Afyon 
Karalhisar) — Efendim, /benim Soracağım hu
sus şudur: Salbık Millî Eğitim Bakanı ıbu kür
süden bu sene liselerde moral eğitimi adı al
tında ahlâk kaidelerini öğreten Ibir program 
tatnik edileceğini söylemişti. Şimdi Millî Eği
tim Bakanı değişmiş toknakla bu fikrin deği
şip değişim ediğini sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz sizin mâruzâ
tınız nedir1? 

CAYÎT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) —Po
latlı'da öldürülen iki Alman seyyalin 'hakkında 
gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu faoia hakikaten 
yüre'kler acısıdır. Bu hususta ilk hassasiyeti 
Sayın Ulay göstermiş ve bir takrir vetrmiştir. 
Ancak, ;bu mevzuun burada dermeyan edilme
sinde, bugünkü Divan müzakeresinde fayda mü
talâa etmedik. Bu itibarla, bu mevzuda, sü<z 
vermiyorum. 

NİYAZİ AGIRNASLI (Ankara) — Bu mev
zuda sadece bir temenni olarak, muhakemeyi 
süratlendirme hususunda, Adalet Bakanlığına 
bir temennide bulunursak faydalı olur kanaa
tindeyim. (Gürültüler, böyle şey olmaz sesleri) 

BAŞKAN — Günde milinizde yok ama bir 
mesele hakkında, Sayın Mehmet Güneş'in, söz 
verme hususunda Riyasetin İçtüzüğe aykırı ha
reket ettiğine dair bir takrirleri vardı. Bu
nun hakkında Sayın Sırrı Atalay izahat vere
ceklerdi. Divanda, görüşülmüştür. 

Takriri okutuyorum efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) - - Efen

dim, ben yazılı istirham etmiştim. 
İBIAŞKA'N — O halde size yazılı olarak izâ -

hat verilecektir . 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Yfüîalanan veya tutuklanan bâzı kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumlıuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo

ru (M. M ellisi 1/514, C. Senatosu 1/311) (S. 
Sayısı : 328) 

.BAŞKAN — Bir önerge vardır, akutuyorum. 

479 
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Yüksek (Başkanlığa 

Aşağıya temi çıkarılan 328 8. Sayılı kanun 
•tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. Gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Tekirdağ 

'Sel'âımi Üren 

«Yakalanan veya tutuklanan kimselere taz
minat verilmesi hakkında Kanun» 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kalhul etmi-
yenler... Kalbul edilmiışıtir. 

2. — Ömer Aslan (Ardan) hakkındaki ölüm 
cezasının müebbet hapse çevrilmesine dair ka
nım teklifinin, (Millet Meclisince kahul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/56, C. Se
natosu 2/91) (S. tfaym : 325) (t) 

(BAŞKAN — Dünkü birleşimde uzun müd
det münakaşa mevzuu olan idam kararı hak
kındaki rapor komisyona gitmiş, koımtey'ondan 
yeni gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm ceza

sının yerine getirilmesine dair olan Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 24 Ekim 1963 tarih
li 123 ncü Birleşiminde görüşüldüğü sırada Ko
misyonumuz tarafından geri alınmış bulunan 
kanun teklifi üzerinde gerekli görüşmeyi yap
mak üzere Komisyonumuz, 24 Ekim 1963 Per
şembe günü saat 16,30 da Komisyon odasında, 
toplanmıştır. 

önce, sözü edilen kanun teklifinin tümü ve 
maddeleri üzerinde yeniden görüşme açılmasını 
istiyen önerge oya sunulmuş ve kabul edilmiş
tir. 

Mütaakiben de gerekli ıgörüşmeler yapılmış
t ı r : 

1. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desinden farklı hükümler ihtiva eden Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 64 ncü maddesine gö
re Türkiye Büyük Millet Meclisinin, mahkeme
lerden verilip kesinleşen ölüm cezalarının yeri-

(1) 325 S. Sayılı bamoyazı 24 . 10 . 1963 ta
rihli 23 ncü Birleşim, tutanağı sonundadtr. 
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ne getirilmesine karar verebileceği gibi kabule 
şayan gerekçesi mevcudolmak şartiyle ve ge
nel veya özel af yoliyle ölüm cezalarını af veya 
tahfife de yetkili bulunduğu oy birliğiyle ka
rarlaştırılmıştır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, mah
kemelerden verilip kesinleşen ölüm cezalarını 
genel veya özel af yoliyle af veya tahfif etme 
yetkisini kullanırken, sadece ve sadece hüküm
lünün, Türk Milletinin lütuf ve atıfetine maz-
har kılınmasını uygun gösteren bir durumu 
mevcudolup olmadığını inceleyip bir sonuca bağ
lama yetkisine sahip bulunabileceği ve bunun 
dışında her hangi bir yetkiye sahibolamıyacağı 
da oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. 

3. İncelenilen dosyaya göre hükümlü Ömer 
Aslan (Arslan) m ölüm cezasının genel veya 
özel af yoliyle af veya. tahfifi için Türk Mille
tinin lütuf ve atıfetine mazhar kılınmasını uy
gun gösteren bir duruma sahibolmadığı ve ka
nun teklifinin Komisyonumuz tarafından evvel
ce değiştirilen 1 nci maddesinden vazgeçilerek 
Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen 1 nci maddesinin aynen kabulü de oy 
çokluğu ile kararlaştırılmıştır. 

Netice 
Sözü edilen kanun teklifinin Millet Meclisi 

Genel Kurulu tarafından kabul edilen 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul olun
muştur. Buna göre gerekli mütaakıp işlemin 
yapılması için işbu rapor ve dosya Yüksek Baş
kanlığa takdim edilmiştir. 

Başkan 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

Sözcü 
Tokat 

Zihni Betil 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 
Âmil Artus Muhalifim, söz hakkını 

mahfuz 
Fikret Turhangil 

Aydın îzmir 
Muhalifim; söz hakkım Ö. Lûtfi Bozcalı 

mahfuz 
Osman Saim Sarıgöllü 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Uşak 
Muhalifim 

Kâmil Coşkunoğlu 
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Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki Ölüm ceza

sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/56; C. Senatosu 2/91) 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynenk abul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
ını? Yok.. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. Raporun kabulü 
suretiyle gündem de değişmiş bulunmaktadır. 
Gündemi okuyoruz. 

2. — Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/56; C. Senatosu 
2/91) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok.. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 5 . 12 . 1961 tarihli ve esas 1961/1975, 
karar 3339 sayılı ilâmiyle kesinleşen Gaziantep 
Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 1 1 . 1960 tarihli 
ve esas 959/228, karar 960/295 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 
10 ncıı fıkraları gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan ve sicil nüfusta Gazian
tep - Nizip ilçesinin Acemi köyü hane 16, cilt 
21/1 ve sayfa 173 te kayıtlı Mehmedoğlu ve 
Safıya'dan doğma 1931 doğumlu Ömer Aslan 
(Arslan) hakkındaki işbu ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine karar verilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütül*. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 
1/307) (S. Sayısı : 323) (1) 

BAŞKAN — Müzakeresine başlamış olduğu
muz Radyo - Televizyon Kanununun (Sayın Ba
kan gözümün içine bakıyor, ne zaman sıra ge
lecek diye) müzakeresine başlıyoruz. 

İkinci bölüm 
İstisna ve muaflıklar 

Radyo - Televizyon tekeli : 
MADDE 35. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 

3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişiklikle
rinde gösterilen elektromanyetik dalgalar vasıta-
siyle ses, işaret ve resim vermeye yarıyan te
sislerden radyodifüzyon ve televizyon tesisi ni
teliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hak
kı, yalnız Türkiye Radyo - Televizyon. Kurumu
na aittir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu kanunun 2 nci 
maddesinde belirtilen ders aracı nitıeliğindeki 
radyo ve televizyon yayınlarını Kurum ve Mil
lî Eğitim Bakanlığı birlikte düzenler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 323 S. Sayüı basmayazı 22 . 10 . 1963 
tarihli 122 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Tahsilat : 
MADDE 36. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde 
gösterilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları için 
verilen ruhsatnamelerin ücretleri ve cezaları, 
Posta - Telgraf - Telefon Genel Müdürlüğü tara
fından ta'hsil olunur. Bu ücret ve cezaların tahsi
linde Kamu alacaklarının tahsili hakkındaki 21 
Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun uy
gulanır. Ruhsatname ücret ve cezaları tahsil ta
rihinden sonra iki ay içinde Kuruma ödenir; 
gecikme olursa, genel hükümlere göre faiz yü
rütülür. Bu tahsilat karşılığında Posta Telgraf 
Telefon Genel Müdürlüğüne yüzde on tahsil 
ücreti Kurum tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen i . 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bir kanuna atıf yapılırken, at
fın doğru yapılmasına lüzum ve zaruret var-
diı'. Burada yapılan atıf yanlıştır. 6183 sayılı 
Kanunun adını yanlış olarak ifade ediyor. Ka
nun adının doğrusu. «Âmme alacaklarının Tah
sil lfaulü hakkında Kanundur.» Burada ise «ka
nuni alacakların tahsili hakkındaki kanun» 
diye bahsediliyor. Bir mutabakat temin etmek 
üzere bu cihetin düzeltilmesini komisyondan rica 
ederim. Bir ciheti daha ifade etmek isterim. 
Burada yine bir genel müdürlüğün adı Posta, 
Telgraf, Telefon Genel Müdürlüğü değildir. Adı 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü
dür. Bunun da düzeltilmesini istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — «Kamu» yerine «âmme» ala
cakları, virgül yerint «ve» olmasını istiyorlar. 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Kabul ediyoruz 
e ı endim. 

BAŞKAN — Üçüncü satırda «âmme» ola
cak değil mi, efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu «kamu» kelimesi «âmme» olarak değiştiri
lecek. «Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
da» denecek. 

BAŞKAN —• Tahsil usulü hakkında. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet efen

dim, «Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
da» olacak; tahsili değil. 
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BAŞKAN —• Şimdi genel müdürlüğü mü; 

yoksa umum müdürlüğü mü; bu da bir mese
le. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Pos
ta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Genel 
müdürlüğü olacak. 

BAŞKAN —• Genel müdürlüğü; peki. Bu tas
hih yapılmak üzere okuyunuz efendim. 

(36 ncı madde tashihli şekliyle okundu) 
BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 38, satır bir: «Devlet daire ve kuru

luşları» ndan sonra bir virgül eksikliği tab 
hatası olarak görülmektedir. İlâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Kırlareli 
Ahmet Naci Arı 

BAŞKAN — Yukarda da var, (Posta -
Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü) oraya da 
ilâve etmek şartiyle ve ıher ikisini de bu şekil
de oylarınıza arz ediyorum. Ka.bul edenler'... 
Ktimiyenler... Kabul edilmiştir. Maddi hata da 
düzeltilmiştir. 

indirimli PTT tarihifesi : 
MADDE 37. — Kurum, haiber hizmeti nite

liğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon 
proigramları ile ilgili «olarak Posta Telgraf Te
lefon Genel Müdürlüğünden kiraluyacağı hat 
ve kanallar için, basma uygulanan indirimli 
tarifeden faydalanır. 

İSKENDER CENAP ECE (Aydın) — Bu
raya da bir Postadan sonra bir tire ve Telgraf
tan s'onra (ve) kelimesi ilâve etırîek lâ'zımlgeli-
yor. Tabı hatasıdır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında Ibaşka söz is-
tiyen. Yok. Maddi hata düzeltilmiştir'. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... E'tmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin aynıdır Sadece 
tabı hataları düzeltildiğinden ayrıca açık oyu
nuza sunulmı'yacaktır. 

îııdirımili tarife : 
MADDE 38. — Kurulma indirimli tarife 

uygulayan Dövlet dâire ve kuruluşları kamu 
tüzel kişileri ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
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ilân ve reklâm islerinde indirimli 'tarife, yöne- I 
'tim kurulu karariyle uygulanabilir. 

BAŞKAN — Tertip hatasıdır. Bu şekilde 
'maddeyi reyinize sunuyorum. Kaibul edenler... I 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 'oyun uz a I 
konulacaktır. 

Telkomıünikaisyon 'tesisleri : I 
MADDE 39. — Kurum, radyo - televizyon 

tesislerini 'birlikte çabştınmak için, bunlar 
arasında veya bunlarla ıgeçici, sabit veya gezi
ci 'transmisyon yerleri arasında telekomünikas
yon tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkilidir. 
Kurum, bu tesislerin kurulmasında ve isletil
mesinde 4 Şuhat 19-24 tarihli ve 406 sayılı 
Tel'graf ve Telefon (Kanunu ve 9 Haziran 1937 
tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ve Ek ve 
değişikliklerinin Hükümete verdiği haklardan 
faydalanır. 

BAŞKAN — Madde hakknda söz istiyen?.. 
Yoik. Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbııl edilmiştir I 

Kurumun malları : 
MADDE 40. — Kurumun malları ve çeşitli 

mevcutları, Devlet imalı sayılır. 
Kurumun her türlü işletme, tesis ve bina

larının güvenliğinin korunması, İçişleri 'Bakan- I 
lığının sorumluluğu altındadır. 

BAŞKAN — Madde hakknda söz is tüy en?.. 
Yok. Maddeyi reyi eri n,i'ze sunuyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. Açık 
•oyunuza arz edilecektir. 

[Kamulaştırma : I 
MADDE 41. —ıKurumun kuracağı her tür- j 

lü, tesisler için gerekli taşınmaz ımallarm ka
nunlaştırılmasında, Devlet ihtiyaçları için ya- I 
pılan ka'mula'ştiîimalarla ilgili hükümler uygu- I 
lamr. I 

BAŞKAN — Madde hakknda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul I 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir Açık I 
oyunuza sunulacaktır. I 

Bâzı kanunların uygulanmaması: I 
MADDE 42. — Kuru'm ve kuracağı ortak- I 

lıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 10l50 
sayılı Muhasebei. Umumiye Kanunu ile 2 Ha/i- I 
raıı 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma. Eksilt
me ve îhale Kanunu ve kurumun ve ortaklık- I 
larmm pers-oneli hakkında da 30 Haziran 1939 I 
.tarühli ve 3656 sayılı Kanun, 3 Tonunuz 1939 1 
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tarihli ve 3659 sayılı Kanun ve 28 Şubat 1959 
tarihli ve 7244 sayılı Kanun ve bu kanunların 
ek ve değişiklikleri uygulanamaz. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın [şık. 
FARUK rŞIK (Van) — Muhterem arka

daşlar, bendenizin mâruzâtı 47 nci maddede 
(olacaktı. Fakat 42 nci madde 47 nci madde
ye bağlıdır. Nasılsa kanun öyle bir hale geti
rilmiş. 42 nci maddeden sonra geçici maddele
re geçilmekte sonra 47 nci madde gelmektedir. 
'Bendeniz bu 'kurumun 3659 sayılı Kanunun 
haricine çıkarılmasına taraftar değilim. Nite
kim Hükümet de esasen tesbit edip, tadarının 
15 nci -maddesinde 3659 nolu Kanuna tatti ola
cağını, yani İktisadi Devlet Teşekkülleri perso
nelinin tabi uılacağı hükümlere talbi .olacağını, 
belirttiği halde bunun teadül kanunu dışına 
çıkarılması hem [bütçe cephesinden İh em de di
ğer dairelerdeki personelin huzuru bakımından 
doğru değildir. Renim istirhamım, 42 nci mad
de 47 nci madde ile alâkalı «olduğundan 42 nci 
maddenin talik edilerek 47 nci maddeyle Ibir-' 
İlkte göriişülmesidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEOtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, Kurumdan 
'beklediğimiz hizmetlere paralel olarak kanun
da da 'bir kolaylık sağlanması sanınım ki Yük
sek Kurulun tasviplerine mazhar 'Oİur.. Kuru-
Tıia, sanatkârları, türlü şekilde yeterliği ve ni
teliği olan kimselerin alınalbitmesini ön gören 
(bir kanunda bu hususun 3659 sayılı Kanuna 
sıkı sıkıya 'bağlanması, takdir Ibüyurulur ki, 
(böyle küçük maaşlarla, kurula inisiyatif veril
meden sözleşmeli veya türlü usullerle ehliyetli 
sanatkârları kullanma imkânı verilmenıüş 'olur. 
500, 600, 700 liraya bu kuramım niteliğine ya
raşır sanatkârı bulaımıyacağımızı kaibul etaıek 
lâzıim, peşinen. Esasen hu konu şimdiye ka
dar da şikâyetlerimizin temel kaynağını tenkil 
edeıgelmiştir. Genç bir sanatkârı, böyle bir 
kuruma alabilmek için verebileceğiniz mnajı 
düşünürseniz böyle bir ısanatkârı hulmanın im
kânı almadığı kanısına derhal varırsınız. Şim
di Konservatuarı veya. her hangi /bir sanat öğ
renim kurumunu 'bitir/miş bir genci, bir sanat
kârı bu kurumun baremi içinde 25, 35, 40, 50 
lira asli maaşla almanın, Türkiye'nin gerçek
leri karşısında imkân olmadığını takdir buyu-
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rursunuz. Onun için sayın arkadaşımın bu
yurduğu şekilde (bâr kayıt konması halinde, 
Radyo - Televizyon Kurumunun, kendisinden 
beklenen vazifeleri yapaibilmıesi için, üstün ni
telikte insan bulması güç değil imkânsız hale 
gelir. Onun için, komisyonun görüşü, Kuru
ma 'bu nitelikte insanların bulunmasını sağla
maktır. Kanun bunu öngördüğü için Barem 
Kanununa sıkı sıkı bağlı katmamayı, Kurama 
üstün nitelikte insanlar kazandırmak için doğ
ru 'bulduk. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — 42 nci madde 
yalnız sanatkârlara mı tahsis edilecektir1? Di
ğer (miemurlar ve vazifeliler hangi kanuna tabi 
•olacaklardır? 

GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMRT 
YILDIZ (Devamla) — Şimdi madde, genel ola
rak, kuruma bu hakkı veren bir maddedir. Ku
rum bu hakka göre istihdam edeceği sanatkârı 
veya diğer personeli seçme ve kullanma hakkına 
mâlik olur. Ama, denebilir ki, bir odacıyı, çok 
basit bir memuru buna tabi tutacak? Biz böy
le ayrı ayrı tâdadederek şu dâhildir, bu dâhil 
değildir, şeklinde bu yola gitmektense yetkiyi, 
özel kişiliği haiz olan bu kuruma bırakmayı uy
gun bulmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
TURlZM VE TANITMA BAKANI NURET

TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muhterem arka
daşlarım, radyolara ve istikbalde kurulacak 
olan televizyon teşkilâtına yerii bir şekil vermek, 
onları iyi çalıştırmak, hakikaten mahiyetlerinin 
ve faaliyetlerinin icalbı olan serbest imkânlara 
kavuşturmak maksadiyle hazırlanan bu tasarı
nın ana maddesi, benim görüşüme nazaran bu 
maaş, ücret ve kadrolara taallûk eden madde
dir. Bunlar, bundan evvelki klâsik esaslara gö
re kadro kanunları, mevcut barem kanunları 
ve saire gibi formaliteler içinde sıkıştırıldığı 
takdirde, o zaman bu kanunu çıkarmakta hiçbir 
fayda hâsıl olamıyacağı kanaatini taşımaktayım. 
Bunları buradan çıkarır, ücret ve maaşlar hak
kındaki bu maddeleri kabul etmezsek, bu ka
nun ölü doğan bir çocuğa benzeyecektir; hiç
bir fayda vermiyecektir. Bugün radyomuzun 
derdi nedir? Radyo bizde az - çok erken kurul
muş bir müessesedir ama bir türlü inkişaf ede
memektedir. Bugün bütün memlekette herkes 
radyodan şikâyetçidir. Yayınından, programın-
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dan, haberinden şikâyetçidir. Hergün burada, 
Meclis saatlerini tam mânasiyle aksettirmiyor, 
diye şikâyet ediyoruz. Neden? Çünkü, orada 
çalışan arkadaşlara biz ancak 400 lira maaş ve
riyoruz. 

Raldyıo iötiftılbaraıt merikezi de en aız (hü(yîü!k 
bir günlük gatzetenin yazı senvilsî kaklar eöıeon-
miıyejtii olduğuna göre, oralarda çalışanlara ne 
veriyorlarsa, raidjyloHia çalışanlara da ibunu! ver-
melk ımedbuıriıyetdınıdeyiz. Ya^yın olsun, slö'z olsum, 
Ihalber ollsun, Ibu raldyayu, televizyonu, haikjjki 
bir radyo haline getirmek istiyorsak, bu tasarı
nın huzurunuza getirmiş olduğu, sevk etmiş ol
duğu hükümler dâhilinde maaşların tanziminde 
kuruma bir serbesti tanımak mecburiyetinde ol
duğumuz aşikârdır. Bunların çıkarılması, benim 
kanaatime göre, hele sayın arkadaşımın teklif 
ettiği 3659 sayılı Kanuna tabi olmaları, bu ka
nunun ölü doğmasına sebebolur. Biz yeni bir 
şey getirmiyoruz, özelliği olan, çalışmasında 
fayda olan bâzı müesseseler zaten bu serbestiye 
bundan evvel kavuşmuşlardır. Meselâ İktisadi 
Devlet Teşekküllerin Merkez Bankası için buna 
benzer, buna yakın şeyler getirilmiştir. Hattâ 
bunun tıpkısı da Maliye Bakanlığı tarafından 
kabul edilmiştir. Zannedersem, tasarı halinde
dir. Gene bize benziyen Devlet Tiyatroları Ka
nunu vardır. Devlet Tiyatroları Kanunu bu 
esaslar dâhilinde hazırlanmıştır. Çünkü, radyo
da çalışan insan, nüfus memuru, tapu memuru 
gibi çalışan tipte kimse değildir. Bunlarınki me
muriyet değildir. Şimdi, biz radyo yayınlarından 
şikâyet ediyoruz. Kötü sanatkârlar kullanıyor 
diyoruz. Programında iş yok, sesinde iş yok, şu 
yok, bu yok diyoruz. Bunlar her gün duyduğu
muz şeylerdir. Ayda 500 lira ile veya 700 lira 
ile sanatkâr çalıştırmaya imkân var mıdır? iyi 
sanatkâr bir gecede 500 lira almaktadır. Radyo 
bugünkü statü içinde bu iyi sanatkârı angaje 
edecek durumda değildir. Raldyo bugün fidanlık 
halindedir. Alır, yetiştirir, sanatkâr orada isim 
yapar, piyasada tutunur hale gelince radyoyu 
terk eder, gider. Çünkü serbest piyasada çok 
para alır. Serbest piyasa ile icabettiği şekilde re
kabet edebilmek için bu serbestliğe kavuşmak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde radyolar bu
günkü halinden bir adım ileri gidemez. Mesele 
teknik yönden de böyledir. Meselâ Elektrik mü
hendisi. Elektronik mühendisi gibi kimselerde 
bu küçük para ile çalışacak kimselerden değil-
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dir. Ârkadaşımizm dediğini kabul edersek biz, I 
ayda 700 lira ile mühendis çalıştırmak mecburi
yetinde kalacağız ki, bu mümkün değildir. Tür-
kiyenin realiteleri meydandadır. Binaenaleyh 
tasarının ruhu ve esası benim kanaatime göre, 
bu maddelerdir. Bu çıkarılırsa radyoyu bugün
kü halinde bırakmak daha evlâdır. Yeni masraf
lara da girilmemiş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş- j 

lanın, mesele 3659 sayılı Kanuna tabi olmaları 
dolayısiyle, alacakları paranın azlığı veya çok
luğu değildir. Bu bir prensip meselesidir. Rad-
yoevinin müstahdemi, memurları, ne olursa ol
sun, posta telgrafın da aynıdır. PTT 3659 sayılı 
Kanuna tabidir. Burada çalışanlar fazla para 
alıyorlar, kaldı ki, Sayın Bakanın söylediklerine 
nazaran zaten, tasarının 15 ne i maddesi bunu 
temin etmiştir. Bakınız 15 nci maddeye PTT 
personeli, kamu iktisadi teşebbüsleri personeline 
uygulanan hükümlere tabidir. Ancak, kurumun 
devamlı kadrolarında çalıştırılan temsil veya ic
ra sanatçıları, prodüktörler, redaktörler ve ya
yın veya organizatörlük işlerini yapanlara mem
leketin serbest piyasa rekabeti dolayısiyle hiz
mette kalmaları için verilecek tazminat mikta
rını zaten kurumun yetkisine bırakıyor. Binaen
aleyh, bence bunun ioin telâşa lüzum yoktur. 
Kaldı ki, Hükümet tasarısı Hükümetten gelme 
ve bütün bakanların mutabakatı ile yapılmış bir 
tasarıdır. Ben Maliye Bakanından rica ediyo
rum, bu hususu izah etsinler ve bu keşmekeş or
tadan kalksın. (Ne keşmekeşi sesleri) Kadrolar 
keşmekeşi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akyar. 
CAHİT AKYAR (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanun cidden kendisine has bir hu
susiyet ve hattâ gariplik arz etmektedir. 42 nci 
madde ile kurumun bütün personeli, kendisinin 
tâyin edeceği bir ücret sistemine tabi kılınmak
tadır. Halbuki Türkiye'de buna mümasil bütün 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 3659 sayılı Kanuna 
tâbidir. Sayın Bakanın, sanatkârlar hakkında 
söylediği hususlara iştirak ederim. Sanatkârla
ra hususi ücretler, anlaşmalarla, muakevelelerle 
bir şey bir yevmiye verilebilir. Bu bakımdan, 
istedikleri serbestiyi alırlar. Fakat kurumun di
ğer kadrolarmdaki personeli aynı rejime tabi 
tutmak, ne prensiplere uyar, ne de her hangi 
bir şeye. 
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Yalnız bu kurum mühendis çalıştırmıyor. 

Türkiye'de birçok müesseseler mühendis çalış
tırmaktadır. Bunlara 3659 sayılı Kanunun ver
diği imkânlarla yevmiyeler verilmektedir. Böyle 
•bir madde kabul edildiği takdirde diğer İktisadi 
Devlet Teşekkülleri büyük bir haksızlığa uğra
mış olacaklardır. Bu itibarla, bir takrir takdim 
ediyorum ve bu muafiyetin yalnız sanatkârlara 
inhisar ettirilmesi kaydının maddeye ilâvesini 
arz ediyorum. Hakkaniyete bu suretle yer ver
miş oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
i GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanun teklifinin belki en can 
alıcı maddesi üzerindeyiz. Bugün Türkiye'de 
radyolar muvaffak olamıyorsa, bunun en büyük 
sebeplerinden biri malî mevzuatın katılığı, malî 
mevzuatın imkânsızlığıdır. Muhterem arkadaşla
rım, müsaade buyurursanız şunu ifade etmek 
isterim ki, radyo mesaisi yahut daha doğrusu 
işletmesi, (A) dan (Z) ye kadar ihtisas istiyen 
bir meseledir ve bir çalışmadır. 

Şimdi, Muhterem Akyar Ağabeyimiz «her iş 
I ihtisas ister» buyurdular. Bu fikirlerine iştirak 
I ederim. Ancak radyonun hususiyeti nev'i şahsı-
I na münhasırdır. Yani radyo dışında bulunan bir 
I elektrik yüksek mühendisinin ve bir diğer mü-
I hendisin çalışması ve faaliyeti aynı menşeden ve 
I aynı mektepten olmalarına rağmen radyo içeri-
I sindeki çalışma ile katiyen mukayese kabul ct-
I mez. Onun içindir ki, radyoda çalışan her çeşit 
I personel bir özel işletmecilik içerisine girmek 
I mecburiyetindedir. Sonra, «sanatkârlar istisna 
I edilsin, ve diğer personel malûm ve mevcudolan 
{ malî mevzuat içerisine alınsın.» Duyuruldu. 
I Muhterem arkadaşlarım; radyolarda sadece 
I sanatkârlara özellik vermek, diğerlerini mevzu-
I ata tabi tutmak şeklinde bir karar veremeyiz 
I Radyolar içinde çok mühim olan bir program 

mevzuu vardır. Program heyetinin mütehassıs-
I lardan, ihtisas sahibi kişilerden kurulması lâ-
I zımdır. Bir metin hazırlanma meselesi var ki, 

bunlar her hangi bir gazetede muharrirlik veya 
muhabirlik yapmış kişinin işinden; veya her han
gi bir kalem erbabının anlayış ve bir meseleyi 
kaleme alışından tamamen ayrı hususiyet taşır. 

I Bunun için başka memleketlerde okullar vardır. 

I Bu okullardan mezun olmuş kişiler çalıştırılır 
ve radyoculuk oralarda bir ihtisas meselesi ha-
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ündedir. Maalesef bizim memleketimizde henüz | 
bu t amla bir eğitim ve öğretim olmadığı için, I 
ancak ve ancak radyolar, kendi mesaileriyle kad- I 
rolarını almış oldukl ırı genç ve müstait memur- I 
lan yetiştirerek veya dışarıya, başka memleket- I 
lere gönderip, oralarda kurslar göstererek an- I 
cak faydalı hale getirebiliyorlar. 'Bugün bu işler I 
dahi tam mânasiyle yapılamamaktadır. Bunun I 
sebebi de, elimizdeki malî mevzuatın imkânsız- I 
lığıdır. Radyoda spiker mevzuu vardır, arka- I 
d aşlar. Sabah - akşam dinleriz ve kelimelerinden I 
tutar, telet'fuzundan tutar ve çeşitli noktalarda I 
tartaklarız. Hattâ gelir kürsüye çıkar, bu nasıl I 
konuşmadır diye bir de şikâyet ederiz ve düşü- I 
nür müyüz ki, bu insanlara ne verilir, bir spiker I 
ne alır ve o para karşılığı hangi kültür seviye- I 
sinde, hangi dile vukufu olan kişi mikrofona ge- I 
tirilebilir?. Bunların hepsi ayrı ihtisas movzula- I 
rıdır. Prodüktör alırsınız o şekilde. I 

Bir naklen yayın meselesi vardır. Her hangi I 
bir maçı nakledeceksiniz. Her hangi töreni I 
nakledeceksiniz, her hangi bir yerde yapılan I 
bir törenden pasajlar nakli için yegân ye- I 
gân yetişmiş eleman lâzımdır. Bunu ya- I 
pabilmek için Barem Kanununun dar çerçevesi I 
içerisinde bu müesseseyi sıkıştıracak olursak, I 
bu işin içinde iyi kötü çalışmış bir arkadaşınız I 
olarak ifade ediyorum, olumlu bir netice almak I 
mümkün olmıyacaktır. Bu müesseseye tanıyaca- I 
ğınız en büyük hak ve imtiyaz, bu müessesenin I 
muvaffak olabilmesi için ileride kurulacak tele- I 
vizyonu da göz önüne alırsak, bu millî dâvada I 
göstereceğiniz bir kadirşinaslık olacaktır. I 

Bu kabul edildiği takdirde bu müessese ken- I 
di içerisinde kendisine göre bir Barem Kanunu I 
yapacaktır. Bunun da- böyle başı boş bir anlayış- I 
la olamıyacağmı tabiî takdir buyurursunuz. Ni- I 
hayet l)ir yönetim kurulu vardır. Yönetim ku- I 
rulu muayyen bir seçimle veya tâyinle gelmiş I 
zevattan müteşekkildir. Bunlar hazırlıyacakları I 
yönetmelikleri,- hazırlıyacakları çalışma sistemi- I 
ni muhakkak ki, memleketin realitelerine, j 
mevcut kanunlarına göre ele alacaklardır. Fa- I 
raza radyo doğrudan doğruya, bir daktilo me- I 
murana dışarda 300 lira veriliyorsa bin, bin beş- I 
yüz liralık kadro vermiyecektir. Bunun olması- I 
na da imkân yoktur. Ancak «kimler Barem Ka- I 
nunımım dışına çıksın, kimler Barem Kanunu- I 
nun içinde kalsın?» diye kanunda bunu tadada I 
gidersek bunun içinden çıkamayız. Çünkü öyle | 

meseleler, öyle vazifeler vardır ki, teker teker 
şurada, ifadeye dahi kalksak, zamanınız bir hay
li alınmış olur. Bunun da. kanun maddesinde 
ifadesini bulmasına imkân olmadığı kanaatinde
yiz. 

Sözlerimi yine aynı noktada toparlıyarak bi
tirmek isterim. Böyle Radyo - Televizyon Kuru
muna, Barem kanunlarının dışında bir hak ta
nınması, bir keyfî muamele yapılması veya key
fî bir anlayışın tatbik edilmesi düşüncesinden ha
reketle asla alâkası yoktur. Hakikaten çok husu
siyet arz eden, diğer teşekküllerle, İktisadi Dev
let Teşekkülleriyle mukayese kabul etnıiyecek 
şekilde kemline has bir işletmeciliği olan mües
seseye bu hakkın tanmmasiyle hakikaten yerin
de bir karar verilmiş olacaktır. 

Karar Yüksek Heyetinize aittir. 
BAŞKA Nr - - Sayın Özgür. 
SELÂITATTlN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaşlarım, hiçbir kanun, bu kanunun 
bu Kuruma verdiği hakları sağlayamamıştır. Bu 
Kurum âmme hukukunun haklarından istifade 
etmiş, özel hukukun haklarından istifade etmiş 
ve işine geldiği yerde onu bırakmış, onu terk 
etmiştir. Devlet Yatırım Bankasından kredi alır 
fakat Devlet murakabesine girmez. fliebir Özel 
teşebbüs Devlet Yatırım. Bankasından kredi al
maz. Ondan sonra, idare kurulu kendisine mah
sus bir şekilde kurulur. Baş tarafında Devlet 
teşebbüsü diye yazılır.* Yel hâsılı kelâm, bu ka
nun birçok geniş haklar getirecektir'. Biz, bu 
hakları almasınlar demiyoruz. Fakat getirilen 
bu hakları bir sistem içinde va'zetmek mecbu
riyeti vardır. Şimdi üzerinde durduğumuz nok
talardan biri budur. Sayın Bakan ve sayın söz
cü burada işin ehemmiyeti üzerinde konuştular. 
Belki haklı olabilirler. Biz bu tezin yanında de
ğiliz. Sonra, Sayın Bakan Devlet Tiyatrosu per
sonelinde mukavele ile yevmiye aldıklarından 
bahsettiler. Komisyon bu hususta çok hasis dav
ranmıştır. Ancak barem dışında vazife alanlar 
için. mukavele sistemi kabul etmiştir. Mesele şu
dur arkadaşlar: Bir sistem vaz'ediyoruz: Bütün 
hizmetlerde çalışanlar eşit haklara sahibolmalı-
dırlar. Biz, burada kendiliğimizden bir acık bo
no veriyoruz. Ksas itibariyle Devlet Personel 
Dairesi kurulmuş. Bunun mahiyetine uygun bir 
personel rejiminin sağlanması lâzımdır. Bunu 
tesbit ettikten bu sistemi kabul ettikten sonra 
bir şey getirebiliriz. Yoksa filânca kanunla şu-
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im muaf tuttuk, falanca kanunla bunu muaf ı 
tuttuk dersek, bunun içinden çıkamıyacak hale 
geliriz. Onun için bu maddeden, Sayın Faruk 
Işık arkadaşımızın da dediği gibi, 3659 sayılı 
Kanun uygulanmaz kaydının çıkarılmasını arz 
ve teklif' ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, malûm olunduğu üzere Meclisler malî 
mevzularda tahsisat ve kadro verme anlarında 
çok dikkatli ve çok hassas olurlar. Bizim Mec
lisimiz için bu dikkat ve hassasiyetin bilhassa 
bugünlerde, bu sıralarda, bir kat daha artmış 
olması lâzımgelir. Bir taraftan Personel Kanu
nu ile, bozulmuş, ı Itüst olmuş teadülü tanzim 
etmek üzereyiz, bir taraftan da hizmetler arasın
da bir denge ve bir ahenk kurma çabası içeri
sindeyiz. Bir taraftan da yeni bir vesileden is
tifade ederek bu teadülü kökünden baltalıyan 
yeni tekliflerle karşı karşıyayız. Her hizmetin 
özelliği ve her vazifenin kendisine göre bir de
ğeri vardır, ihtisas mevkileri için mevzuatımız 
idareye geniş imkân vermiştir. Ayrıca, Hükü
met tarafından sevk edilen bu lâyihada da bu 
imkân sağlanmıştır. Biz idarelerin bir kısmını 
muayyen kalıplar içinde tutacağız, bir kısmına 
hiç hudut tanımadan, şahsın takdirine geniş yer 
veren hükümler kabul edeceğiz. Böyle bir teza
dın Senato Yüksek Heyetinden çıkmasını ben 
vâki ve varit görmüyorum. Bu müessese muh
tar olacak, büyük hizmetler görecek yeni bir 
müessesedir, iyi kurulması lâzım. Amenna. Ama 
bu müesseseye hiçbir hudut tanımıyacağız. Mıı-
hasebei Umumiye Kanununa tabi olmıyacaktır. 
Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmıyacak, 
3659 sayılı Kanuna tabi olmıyacak ve diğer 
kanunlara tabi olmıyacak. Peki neye tabi ola
cak bu müessesenin personeli? Müdürler Encü
meninin veya Müdürü Umuminin veya Bakanın I 
takdirine veya günlük sempati veya antipati öl- | 
çillerine... 

Böyle bir kanun ve böyle bir maddenin Mec
lislerden çıkması, mümkün olmıyan aşırı bir ta
lebi kabul etmek mânasına gelir arkadaşlar. Ay
rıca Hükümetin sevk ettiği tasarının bir mad
desinde hangi kanunlardan istisna edildiği ay
rıca hükme bağlanmıştır. Muhasebei Umumiye 
Kanununa tabi olmasın, Artırma ve Eksiltme 
Kanununa tabi olmasın denmiştir. Bu hudut 
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içinde gelseydi, ben de şahsan gönül rahatlığı 
ile oy verirdim. Fakat, bu Hükümet tasarısının 
bir başka maddesiyle galiba 15 nci maddesi ola
cak, ihtisas mevkii sayılan ve radyo işletmeci
liğinde özelliği olan bâzı hizmetler için tazmi
nat verilmesi hususunda geniş imkânlar veril
miştir. Bunun dışında kâtibinden tutun odacısı
na kadar, yeni bir ücret rejimi getirmek, zaten 
daireler arasında şikâyetler mevcuttur; onları 
bir kat daha artırmaya yarıyacaktır. Bu hak ve 
hizmetler özellik istiyorsa tasarıda buna imkân 
veren maddeler vardır. Evvelâ 3656 sayılı Ka
nunda ihtisas mevkii ihdas etme imkânı vardır. 
Ayrıca bu tasarı dahi 15 nci madde ile yeni im
kânlar sağlamıştır. 

Hükümetten gelen tasarının 15 nci madde
sinde «TRT personeli Kamu iktisadi Teşebbüs
leri personeline uygulanan hükümlere taibidir, 
Ancak : 

Kurumun devamlı kadrosunda çalışanlar
dan temsil veya icra sanatçıları, prodüktörler, 
redaktörler, kameramanlar, efekt,» diye sayıyor 
ve bunların ücretleri bir yönetmelikle belli edi
lir, diyor. Binaenaleyh, ihtisas elemanlarına 
ayrıca imkân verilmiştir. Bu da kâfi görülme
diğinden bir başka, mesele 42 nci madde ile 
(eski 54 ncü maddeye tekabül eden madde) 
bütün kayıtlar kaldırılarak, bütün hükümler
den sıyrılarak yeni bir imkân teminine çalışılı
yor. Ayrıca Hükümetin imzasını taşıyan tasa
rıyla Meclisten gelen bu madde, tezat halinde
dir. Binaenalyeh, Hükümetim, kendi imzasiyle 
sevkettiği kanunu burada da, bu esas dâhilinde 
müdafaa etmesi ve eğer bir yeni revizyona ih
tiyaç. duyuyorsa, kanunun tümünü geri alarak 
gözden geçirmesi lâzımdır. Aksi takdirde teadü
lü bozulmuş .'bir memlekette yeniden teadül ku
rulmasına imkân sağlanamaz. Hudutsuz bir sa
lâhiyet tanımak mümkün değildir. Hükümet 
ve Encümen (lütfetsin, bu maddeyi asli şekline 
irca ederek, yani yalnız «1050 sayılı Kanunla, 
2490 sayılı Kanundan müstesnadır» hükmü ile 
iktifa etsin. Diğer, maddeler ihtiyaca cevap ve
rebilecek şekilde tanzim edilmiştir. Bu kanunun 
bu maddesi böylece çıksın. Aksi takdirde ben 
şahsan gönül rızası ile ve istiyerek buna müs
pet oy verme imkânını kendimde göremiyorum. 
Zannediyorum bugünkü şartlar içerisinde, ar
kadaşlar da bir keşmekeşe yol açacak 'bu kanun 
maddesinin buradan çıkmasına rıza göstermiye-
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'çeklerdir. Hükümet ve Komisyondan arz etti
ğim bu esasları ve benden evvel konuşan arlıa-
daşlannıın temas ettiği haklı ve mulkııi noktai 
nazarları da göz önüne alıp maddeyi ged ala
rak yeniden tanzim etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Say m arkadaşlarım, 
karsı görüşü savunan arkadaşlarımızla aramız
da esas itibariyle bir fark yoktur. Kanaatleri
mizin gerekçesi olan düşünceler ortaktır. Yal
nız buradan demin özetle arz ettiğim hususlar 
üzerinde biraz daha duraraik endişeleri gidere
ceğini zannettiğim bir maddeyi sizlere okuyaca
ğım. 

Evvelce burada demin sayarken teferruata 
girmedim. Sanatkârlar, teknisiyenler, spiker
ler, yabancı dil bilen memurlar ve programcı
ların hepsini nazarı itibara alırsanız, Radyo 
Televizyon Kurumunda uzmanlık niteliğinde 
olmıyacak diye insanlar aldığımız takdirde, ev
rak memuru, odacı ve kayıtçıdan (başka benim 
aklıma pek (kimse gelmedi. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Dosya me
muru, muhabere memuru, daktilo, 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Zaten ben saydım, dak
tilo, dosya memuru ki esasen bunların radyoda 
pek büyük bir yekûn tutmadığını bilirsiniz. Ben 
size bir misal arz edeyim ; meselâ spiker; rad
yoda en kolay işlerden biri gibi görünür olma
sına rağmen radyo spikeri bulmak o kadar zor
dur ki ben de aradım, doğru dürüst spiker bu
lamamıştım. 

Şimdi, radyo idaresine sorarsanız diyor ki 
«bu maaşa spiker gelmez.» Sonra, bir kıyasla
ma yapmak yerinde olur. Radyo - Televizyon 
Kurumu muhabirleri dışarda, basında çalışan 
muhabirlerle kıyaslarsanız asgari ücretlerle kı
yasladığınız zaman görürsünüz ki, bunların da 
haklarıdır zannederim. Çünkü, bunlarında yet
kili bir organ olan Danıştaydan da geçmek su
retiyle Devlet temsilcilerinin de içinde bulundu
ğu bir kurul tarafından asgari ücretleri tesbit 
edilmiştir. Bunun içinde zannederim ki, 1 100 
liradan aşağısı yoktur. Hattâ yüksek tahsili ol-
mıyan gazete muhabirlerine dahi bu imkân Dev
let temsilcileri ve Damştaym da tasvibinden 
geçmek suretiyle daha geçen sene kabul edil
mişti. Böyle bir muhabiri kullanan gazete var-
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keıı sizin radyoya barem içinde üç yüz, beş yüz 
liraya veya altı yüz, sekiz yüz liraya muhabir 
bulmanıza, sanırım ki, imkân yoktur. 

Sayın Işık, «Prensip meselesidir» dediler. 
Fakat orada bir yanlışlığı var. Millet Meclisi 
Hükümet tasarısı ile bizim kabul ettiğimiz mad
deyi birleştirdi. Okudukları 15 nci madde Hü
kümet tasansmdakidir. Bu tasarıda, Hükümet 
tasarısının 15 ve 55 nci maddeleri Millet Mecli
sinde birleştirilmiş, bizim komisyonumuz da 
bunu aynen kabul etmiştir. Çelişme iki tasarı 
arasında olabilir ama bizim tasarımızda değildir. 

FARUK IŞIK (Van) — Evet, Millet Mec
lisindeki. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Peki geri aldım öyle 
ise, anlaştık. 

Şimdi, diğerlerinde böyle bir hak yoktur. 
Ama şimdiye kadar da Radyo - Televizyon Ku
rumu niteliğinde bir kurum sanırım kurmadık:. 
Diğerlerinden farMı statüde bir kurum kurdu
ğumuz için üzerinde «acaba ne gibi bir yeter
lik sağlanabilir» düşüncesiyle hareket edilmek
tedir. 

Sayın Özgür ve Sayın Hazer'in mütalâalarına 
gelince; kanunun bir maddesini okuyarak cevap 
vermek isterim. Cidden Sayın özgür bir haklı 
noktadan hareket ettiler. Diyor ki : «Geniş haklar 
getirilmiş, eşit haklar tanımak lâzımgelir.» Sayın 
Hazer, Devlet Hazinesinden fazla imkânlar veren 
bir tasarının kabul edilmemesi gerekeceğini söyle
di. Fakat ben size şimdi okursam, hududu kanun 
şöyle çizmiştir : (47 nci maddenin son kısmı) 
«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuru
luşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev ve 
yetkileri ve özlük işleri ile ilgili yönetmeliğin, (bü
tün kaygılarımızı içine alan yönetmeliğin) Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanmasından önce 
Maliye Bakanlığınca Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığının görüşü alınır» 

O halde bu, sadece kurumun kendi keyfine 
göre tesbit edilecek değildir. Evvelâ, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı onaylıyacak, ondan önce de 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının 
görüşünü aynı Bakanlık alacak. Yani teklif yöne
tim kurulundan geldikten sonra 3 yetkili Hükü
met organının ancak görüşleri alındıktan ve Ba
kanlığın onayından sonra bunların ücretleri ve 
ödenekleri tesbit edilecektir. Şimdi, bundan evvel 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı gös 
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rüşülürken birçok arkadaşlar «bu maaşlarla böyle 
insanları çalıştırmaya imkân yoktur» görüşünü 
buradan savunmuşlardır. Şimdi, aynı arkadaşlar 
bunu fazla görünce, ben sanırını ki, Devletin yet
kili organları bakanlık seviyesindeki organların 
görüşleri ve nihayet Bakanlığın onayından geç
mesi zorunluğu kabul edildikten sonra ve bir yö
netim kurulunun çalışması ile hazırlanan bu yö
netmelikle Genel Müdür, başıboş maaş tahsisi gi
bi, ödenek tahsisi gibi bir kaygıya yer bırakmıya-
cak derecede bağlanmıştır. Bütün bunlar olduğu 
halde bu yetkili kurullar ve Hükümet temsilcile
ri, lütfediniz. Hiçolmazsa, kurumda çalışacak 
personele, niteliğine göre bir maaş, ödenek verile
bilmesi imkânını bu kanunla, sağlasın. Çünkü, 
aksi halde bu kurumda, basit bir muhabir ve spi
ker dahi bulmak nihayet çok güçtür, ileride de ay
nı güçlük devam edecektir. Çünkü bu tip eleman
ların kullanılacağı serbest teşebbüs yerleri pek 
az da değildir. O halde kanaatimizce böyle bu gi
bi hükümlerin kabul edilmesinde, özerk olan bu 
kurumu tktisadi Devlet Teşebbüsleriyle kıyasla
mayalım. İktisadi Devlet Teşebbüsü değil özerle 
bir kurumdur, giderlerinin büyük bir kısmını 
da yeterliği derecesinde kazanıp karşılama imkâ
nına malik olacak ve gelirlerini de memleket hiz
metinde harcıyacağmdan bu maddenin Komisyon
ca kabulü ile randımanı artabilecek bir kuruma 
biraz hak tanıyın bunun Hükümetçe de uygun 
görülmekte olduğunu arz ederim 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 

Sayın Sözcü, 47 nci maddenin sonundaki kısmı oku
dular; burası bendenizi pek tatmin etmedi. Deni
yor ki, «Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resi Başkanlığının görüşü almır» Şimdi, görüşte 
ihtilâf olursa, yani Kurumun teklif ettiği kadro
yu öbür taraf tasdik etmezse ne olacak?. Nasıl bir 
anlaşmaya varılacak?. Kendi görüşünü Vekil 
onaylıyacak mıdır, onaylıyaeak mıdır?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Şimdi, elbette buna ce
vap vermek daha ziyade Hükümete düşer. Ama 
zannederim ki, bu-tip hükümler bundan evvel de 
birçok yerlerde mevcuttur. Şimdi ben tabiî buna 
cevap vermeyi daha ziyade Hükümete bırakıyo
rum. Fakat, bizim güven hissettiğimiz husus; 
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bir kurum hazırlıyor, iki dairenin görüşü almıyor; 
Bakanlık da bunu onaylıyor. Böyle bir çalışma, 
böyle bir mekanizma olunca, aşırılık olamıyacağı 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen

dim, bendeniz bu mevzuda, benden evvel görüşen 
Sayın Selâhattin Özgür ve Mehmet Hazer arka
daşlarınım görüşlerine tamamiyle iştirak ettiğimi 
arz ederim. Yalnız, şimdi, Sözcü ısrarla üzerinde 
durarak, «bu kurum diğerlerinden farklı bir ku
rumdur» diyorlar. 

Arkadaşlar, gündemde bulunan fakat '.maa
lesef görüşülmesine sıra gelmiyetı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Reorganizasyoım Kanu
nunda göreceğiz ki, Devletin bugünkü para ile 
aşağı -yukarı 50 milyar değerinde yatırımı 
bulunan bu müesseselerde de personel rejimi 
Ihususi 'bir ehemmiyet arz ekmektedir. Halen 
Devlet Personel Kanunu çıkmadığından bu 
müesseselerde istihdam edilmekte olan per
sonel için da'hi o tasarıda kıskanç hükümler 
konmuştur. Bu kanunda getirilen, meselâ di
yor ki, «talimatname.» mutlak mânada bir ta
limatname alalım; Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı uygulayacak ve diğerlerinden isti-
şari mütalâa alaca'k. Halbuki Hükümet tasa
rlısında. Maliye Bakanlığının .muta'bakatını şart 
koyuyor . Görüşümün uygun olması lâzımdır 
diyor. Şimdi getirilen tasarı (görüşü alınır) 
şeklindedir. Halbuki, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Reorganizasyonu Kanununda bunları Ba
kanlar Kuruluna vermiştir. Orada da ancak kos
koca milyarlık müesseseler de 3659 sayılı Kanun
la personel rejimi için koyduğu, istisna ancak 
beş sınıf personel tanınıyor. Ve onda da bu üc
reti Bakanlar Kurulunun tesbit etmesini şart 
koşuylor. Daha büyük müesseselerde daha 
dar hudutlar içine almımış salâhiyetin bu ka
nunda bu kadar genişletilmesi personel reji
mi üzerinde hakikaten teadülü bo'zmuştur ve 
bugün bir keşmekeş haline geldiğinden, ayrı 
ve mühim' bir pnoblem olarak ortaya çıkan 
personel rejimini halletmeden bu gibi salâlhi-
yetlerin verilme'si Yüksek Senatom şayanı 
kabul olmıyaeağı mütarâasındayım. Hürmetle
rimi sunarım. 

BiAŞKiAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HJAZER (Kam) — Vazıgeçtim. 
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BAŞKAN — Sayın Artukmaç.. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efen

dim, ibendeıı ünce konuşan arkadaşlarımız kül
liyen bu konuda haklıdırlar kanaatindeyim. 
Devlet personel rejiminde madem ki, bir 'ba
rem esası vardır, 'bu barem esasını kökünden 
zedeleyici 'hükümlerin konması hatalıdır. An
cak şu düşüncedeyim ki, burada bâzı ihtisas 
yerleri vardır. Sayın söz'cünün buyurduğu 
sanatkâr, spiker v. s. gibi yüksek ücret alması 
'gereken kimselerin ihtisas sahibi olanak gös
terilmesi veya bir başka formül bulunarak bunla
rın ücretlerinin yüksek tutulması mümkündür. 
Fakat bu durumda Devlet memuriyet reji
mine tabi olan kimselerin de aynı hükmün 
içine alınması, diğer memurla!' arasında istir-
kabı mucip bir keyfiyet olur. Bu bakımdan 
bendeniz de arkadaşlarımın fikrine iştirak ede
rek bu maddenin komisyonca geri 'alınarak ye
niden tedvin edilmesi fikrindeyim. Hümuetle-
rimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
CAHİT A'K'YAR (Denizli)"— Söz istiyo

rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OAIIÎT AK'YîAR (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar 33 sene Devlet hikmetinde bulun
dum. Bugün Türkiye'de Devlet hizmetleri 
arasında, alman üercilerde bir teadül'süzlük 
varsa ve personel ücret palitika«ı karmakarı
şık bir hale gelmişse, bu gelişin bütün sebebi, 
aflarını dilerim, Sayın Yıldız in ve İskender 
Cenapin yaptıkları müdafaalar gibi müdafaala-
rm hep yapılmış olmasına dayanır. Binaenaleyh, 
kamburlara yeni bir kambur daha cklemmıeli-
yiz". Şimdi, radyoculuk YO radyo hizmetlerinin 
büyük ehemmiyetinden, hususiyetinden bahset
tiler. Kabul ederim. Bu mesleki bilmem; herhal
de bir hususiyeti, •ehemmiyeti vardır. Fakat her 
meslek, her iktisadi çalışma branşmmda kendine 
mahsus ehemmiyeti ve hususuyeti vardır. Şimdi 
bir spikerin çektiği güçlükleri, zorlukları, hattâ 
muhatap bulunduğu tenkidleri zikrederken, Sayın 
Ege de posta idaresinde çalıştılar, bilirler, bir 
telefon operatrisinm çektiği ıstırabı, altı saat 
devam eden konsantre mesaisinin ehemmiyetini 
ve hattâ yedikleri azarları, ve haşlamaları da 
düşünmelerini isterim. Bu itibarla, meslekler ara
sında, bu daha, ehemmiyetlidir, su ehemmiyet

sizdir diye bir fark yaratmayı doğru bulmuyo
rum. 

Biz Senato olarak, memlekette helkesin hak
kını veren, umumi bir ücret politikasını tâyin 
ve tesbit edip onaylamakla mükellefiz. Hüküme
tin bu yolda hazırlıkları vardır. Devlet Personel 
ücret kanunu belki getirilecektir. O zaman, bu 
radyo mensuplarının da hakları tatbik edilir 
ve kanun çerçevesi içerisinde nazarı itibara alı
nır. Bu itibarla muhtelif arkadaşlarımızın da 
söylediği gibi maddenin yeniden bir tedvine tabi 
tutularak, tam serbesti veren halin kaldırılma
sına itibar gösterilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tak
rirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
42 ne i maddeye; kurumun 3659 sayılı Ka-

un dışında bıraktığı personelin yalnızca sanat
kârlara inhisar ettirildiği hususunda bir kayıt 
ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Denizli 
Cahit A'kyar 

Yüksek Başkanl ığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 42 nci 

maddenin mevcut şekle göre değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Van 
Faruk Işık 

Madde 42. — Kurum ve kuracağı ortaklık
lar hakkında 14 Haziran 10-27 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Fnıumiye Kanunu ile 2 Hazi
ran 1934 tarihli 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu ve bu kanunların ek ve deği
şik] iki eri uygulanamaz. 

BAŞKAN — Bu iki takrirden Sayın Işık'
ın ki, daha, şâmil bir mâna ifade etmektedir. 
Yani sanatkârların da bundan istifade etmesi
ne imkân vermemektedir. 

FARUK İŞIK (Van) — 47 nci madde de 
bu okunacaktır efendini. 

BAŞKAN —• Sayın Akyar bir mütalâanız 
var mı? Bu takrir kabul edildiği takdirde sanat
kârlar mağdur olmasın. 

CAHİT AK YAK (Denizli) — Sanatkârla
rın dâhil edilmesine taraftar değilim. 

BAŞKAN — Sayın Işık'ın takririni tekrar 
okuyup reyinize sunuyorum, 

490 
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FARUK İŞİK (Van) — Benim ilk teklifim 

42 nei maddeyi 47 nei madde ile beraber konuş
mak idi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP ECE (Aydın) — Efendim, tak
riri okuyun. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Faruk Işık'ın takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN —-Bu teklif kabul edilirse bu ku

rum 3659 sayılı Kanunun çerçevesi dâhiline alı
nıyor, Teklifi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. (Komisyon ne diyor sesleri) Komisyon? 
Hükümet? Katılmıyor. Kabul etmiyenler.. Tak
rir kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu'? Katılıyor. 
42 nei maddenin son şeklini okuyoruz. 

Bâzı kanunların uygulanmaması : 
MADDE 42. — Kurum ve kuracağı ortak

lıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Hazi
ran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ve bu kanunların ek ve 
değişiklikleri uygulanamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kalbul edilmişti]'. Değişiklik olduğundan bu şe
kilde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Cahit Akyar arkadaşımızın bir takriri var
dı ,'Cori aldı sesleri) 

Çeri ddığma göre mesele yok. 

Üçüncü bölüm 
Personele ilişkin hükümler 

Öğrenim ve eğitim : 
MA DDK 43. — Kurum, kendi kuruluşu için

den, görevleri arasına giren konularda, yurt 
içinde ve dışında öğrenim ve ihtisas yapmaik 
üzere personelinin eğitimini sağlar, kurslar açar 
ve burslar verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Personelin emeklilik hakları : 
MADDE 44. —• Kurumun personeli Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerinden faydalanırlar. Kurumun hizmet akdiy
le çalıştırdığı personel hakkında bu hüküm uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
\ ok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul j 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. I 
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Mesken yapımı ; 
MADDE 45. -— Meskûn yerlerden uzaktaki 

tesislerde çalışan veya hizmetin gereği olarak 
hizmetin yapıldığı binada veya civarında de
vamlı olarak bulunmak zorunda olan kurumda 
görevli uzman ve diğer personel için, kurum, 
mesken yaptırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Evvelce açık oya konan maddeler hakkında 
oy kullanmıyan varsa lütfen 'kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Personel için yasaklamalar : 
MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu 

üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin 
yerine getirilmesi sırasında öğrendikleri sırları. 
saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, kuru
mun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Okyayuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkanım, sayın arkadaşlarım, bendeniz 
TRT tasarısı Karma Komisyonunda vazifeli ar
kadaşlarınızdan biri olarak bu maddenin ko
misyondaki tadiline itiraz etmiştim. Millet Mec
lisi müzakerelerinde de bu madde üzerinde çok 
durulmuş ve Anayasamızın 121 nei maddesinin 
istediği muhtar hüviyette bir müessese kurula
bilmesi için bilhassa yönetim kurulunda vazife 
ve mesuliyet alanların hiçbir tesir ve tazyıka 
mâruz kalmadan, fi'kri hürriyet içinde çalışabil
meleri imkânını sağlamak üzere 46 ncı madde
nin birinci fıkrasına «kurumun yönetim üye
leri ile görevlileri süresiz ve geçici olarak başka 
hiçbir hizmet göremezler.» diye bir hüküm kon
muştu. Biz, Karma Komisyonda bu müessesenin 
hukukî ve sosyal ölçüler içinde muhtar bir hü
viyete tam mânasiyle kavuşması endişesiyle 
kendi bünyesinden de yönetim kuruluna iki 
insanın seçilmesinin hukukî bir icabolduğunu 
mütalâa etmiş ve biri yönetici ve biri de elekt
ronik mühendis olmak üzere bu iki kişiyi yöne
tim kuruluna kendi bünyesinden seçerek geti
rilmesi hususunu kabul etmiştik. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere yönetim 
kuruluna bir genel müdür, bir de Tanıtına Ba-
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kanlığından temsilci ve bit* de Maarif Vekâleti
nin temsilcisi gelmekte. Şüphe yok ki, bu üç 
arkadaşın bu müessesenin sevk ve idaresinde 
bilhassa Hükümetle olan münasebetler ve tasar
ruflar bahsinde yüzde yüz bitaraf elemanlar 
olarak çalışabileceklerini mütalâa ve kabul et
mek hie/bir suretle mümkün değildir. 

Diğer taraftan Yönetim Kuruluna katılacak 
öğretim üyelerinin normal ölçüler içinde ve 
bitaraf çalışmaları kabul edilebilir. Ancak iki 
reyle Yönetim Kurulunda yalnız kalan profesör 
veya öğretim üyelerinin bu müessesenin bita
raf ve muhtar çalışabilmesi için reyleri maalesef 
kafi gelmiyecektir. Bu sebeple, bunların ya
nma katılmış bulunan ve bilhassa müesseseden 
seçilen arkadaşlarımızın her mânada fikri hür
riyet ve serbestlik içinde çalışmaları bizzat mües
sesenin ruhuna hâkim olmasını istediğimiz bita
raflık. ve muhtariyet bakımından zaruridir. 
'Böyle olunca bu iki arkadaş yönetim kurulun
daki vazifelerinden ayrı olarak ımüessesedeki 
esas (vazifelerinde çalışmaya devam ederlerse, 
netice §u suretle işliıyecektir: Yönetim Kurulu 
toplandığı anda bu iki arif ad aş bilhassa icra 
uzvu olan genel müdüre emııedebilme mevki ve 
pozisyonuna girecekler. Yönetim Kurulu dağı
lır dağılmaz, kendi vazifelerine döndüklerinde 
bizizat genel müdürün kendilerini çağırt m a-
siyle kendilerine icra bahsinde apaçık emir 
verme vaziyetine gireceklerdir. Kendi sicilini 
verecek, kendi tâyinini yapacak bir insana 
karşı bu arkadaşlarımızın elbette bitaraf şekil
de ve muhtar bir hüviyette çalışabilmelerini 
kabul etmek hiçbir şartla mümkün olamaz. 
Bu bakımdan bu arkadaşlarımızın yönetim ku
rulundaki vazifelerinden ayrı olarak kemli va
zifelerinde çalışmalarını istemek Anayasalınızın 
sevk ettiği muhtar 'olma hüviyetini 'zedelemek
te batta açıkça taihrilbetımektedir. Bu bakım
dan bendeniz yeniden bir takrir vererek birin
ci fıkra hükmünce Ibenzer, Ihatltlâ biraz daha 
kati, biraz daha vazıh şekilde bu arkadaşları
mızın yönetim kurulundaki vazife ve mesuli
yetlerinden ayrı hiçbir vazife göremİyecekleri-
ne dair bir hüküm getirilmesini istemekteyim. 
Ayrıca bir iltibasa maJhal kalmasın diye ka
nunun, bilhassa Millet (Meclisinde kabul edi
len ikinci fıkrada «öğretim üyeleri hakkında 
birinci fıkra hükmü uygulanamaz» şeklinin 
«öğretim üyeleri kendi vazifelerine devam et-
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me hakkını muhafaza* ederler.» şeklinde değiş
tirilmesini teklif ediyorum. Ayrıca btı ilci ar
kadaşın yönetim kurulunda çalıştıkları tmüd-
dettieje tekaütlük haklarının ziyaa uğramaması 
endişesiyle 44 ncü maddeye uyularak diğer 
personel gibi bu vazifeye devam ettikleri za
man ve şart içinde emeklilik haklarının devam 
etmesini arz ve istirham ederim. Ve 'yine ay
raca bir ilâve ile bu arkadaşlarımız beş sene 
sionunda yeniden yönetim kuruluna seeiîemıi-
yecek olurlarsa, ottomatikman hiç/bir emre ih
tiyaç kalmadan eski vazifelerine iade edilirler, 
diye bir (mâruzâtta Ibulunuyoraını. Bu mâruzâ
tım kabul edildiği takdirde, Anayasamızın 
muhtar ve bitaraf çalışması zaruri' görülen bu 
(müessesenin hukukî ve sosyal hüviyeti korun
muş ve bu müessese yeniden kazanılmış olacaktır. 
Karar Yüksek Senatonundur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri okutayım da komisyo
nun mütalâasını anlıyalım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
46 ncı maddenin Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin olarak yeniden kabulünü ve ancak 
1 nci fıkranın (Kurumun yönetim kurulu üyele
ri kurum teşkilâtında ve diğer Devlet dairele
rinde, sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilıniiiş veya sermayesine Devletçe iştirak edil
miş bütün teşekkül ve kuramlarda başka bir 
görev alamazlar. Kurumun görev ve yetkile
rine giren konularda doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle taraf olamazlar ve bu konularda 
hiçbir menfaat sağlıyamazlar. Kurumun sü
rekli, kadrolu, yevmiyeli ve sözleşmeli görevle
rinde süreli ve geçici olarak başka bir hiz-met 
göremezler.) şeklinde değiş'tiriîmesini 2 nci 
fıkranın sonunun ('öğretim üyeleri kendi vazi
felerine devam etmek hakkını 'muhafaza eder
ler) şeklinde değiştirilmesini ve maddenin so
nuna da (kurum personelinin seçeceği yönetim 
kurulu üyeleri tekrar seçilmemeleri halinde ku
rumdaki eski görevlerine alınırlar ve bu vazi
feye devam ettikleri müddetçe emeklilik hak^ 
lan 44 ncü madde hükmüne tafbidir.) fıkrası
nın eklenmlesini ve bu şekli ile kabulünü arz 
ve teklif ediyorum. 

Icel 
Cavît Te/vfik Okyayıısc 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Yıl
dız, buyurun. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ I 

(Taflbiî Üye) — Sayın arkadaşla r, icat en ko- I 
misyonda da görüş 'birliği yoktur, ünı madde I 
'hakkında, liu maddenin 'bu 'halini benim de I 
dâhil 'olduğum yoğunluk savundu. (Ben gerek- I 
eeyi arz edeyim, takdir Yüksek Heyetinizin- I 
dir. 

Şimdi, Yönetim Kurulunda görevli olanlar 
Ibaşka hiejbir görev alaım'zlar. Bundan evvel 1 
gecen maddede, «Yönetim Kurulu en az 15 
günde bir toplanır» diye bir hüküm vardı. 
En az îo günde 'bir toplanır denince, hepini/ 
yönetim kurullarında çalıştınız bilirsiniz, en 
az 15 günde Ib'ir toplanır ama icafbederse hafta
da bir kere iki ke -e de toplanır. Bir yönetim 
kurulu üyesi düşünün, ayda iki defa birer, iki
şer saat toplanmakla beş senelik bir hizmet 
süresi böyle geçecek. Buna ne vereceğiz, yöne
tim kurulu üyesi t larak? Her halde küçük bir 
ücret verirseniz ona yetmez. Ya da önemli bir 
maaş vereceğiz. Ayda iki saat, üç saat çalışacak, 
fevkalâde bir hâl lolayısiyle mecburi toplantı
lar olacak. Ben ve komisyonun çoğunluğu bu 
görüşü benimsiyemedik. Madem ki, hizmete kar
şı ödenek alacaklar, bunu hakları, yetkilerinin 
karşılığiyle denkleştirmek esastır. Yönetmelik 
gereğince kurul ayda bir defa, iki defa toplan
makla böyle bir ödeneğe hak kazanacak. Ol
maz... Bunu verirseniz haksızlık olur. Vermezse
niz de böyle bir kimse bulamazsınız. Bu bakım
dan bizim görüşümüz başka bir hizmette kulla
nılamaz kaydı, - tâbirimi mazur görünüz - bir
kaç işsiz adanı yaratmaktan ibarettir, seçkin 
işsiz adanı. Böyle özel Kurumun en üst kade
mesinde ayda iki defa iş yapan birkaç kişi çı
kacak. Şahsan ben ve komisyondaki çoğunluk 
bu görüşü kabul edemedik. 

Sonra karşı fikirlerde olanlar dediler ki 47 
>! nci maddede bunu Yönetmeliğe bırakalım. Za

man içerisinde uygulanması sırasında aksaklık- I 
lar görülecek, bu hususta tecrübeler olacak. Bun- I 
larm görevlerini düzenliyen hususu yönetmeliğe 1 
bırakalım. İleride bu husus, belki Yönetmelik I 
münasip bir istihdam şekli bulur veya bunu I 
devam ettirir. Fakat her halü kârda 15 günde I 
bir defa toplanacak bir Kurumda yüksek nite- I 
likli bir insanı işsiz bırakmak zannederim ki, I 
uygun bir görüş olamaz. I 

BAŞKAN — Açık oya arz edilen maddelere I 
verilen oyların neticelerini arz ediyorum: | 
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Radyo - Televizyon Kanunu tasarısının; 
38 nci maddesi için 101 oy verilmiştir, 100 

kabul, 1 çekinser, 
40 nci madde için 98 oy verilmiş; 96 kabul, 

2 çekinser, 
41 nci madde için 100 oy verilmiş; 99 kabul, 

1 çekinser. Her üç maddenin kabulünde salt-
çoğunluk sağlanmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-
DER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Yıldız'ın ifade ettikleri, komis
yonun çoğunluğunun almış olduğu karara göre 
hazırlanan maddede çoğunluk ifadesinden kasıt 
bir oy fazlalıkla bu maddenin kabul edilmiş ol
masıdır; beşe dört ile. Bendeniz şu noktayı ifa
de etmek isterim ki, sayın arkadaşımız Ahmet 
Yıldız, şu maddeye gelinceye kadar bu mü
essesenin hususiyetinden ve müessesenin diğer 
müesseselerden farklı bir- çalışma tarzına tabi 
tutulması gerektiğinden bahsettiği ve kanunun, 
bu noktai nazardan hareketle birçok özellikler 
arz etmesi gereken maddeleri bulunmasını sa
vunduğu halde, şu noktada ki, en mühim mad
delerden biridir, yani, bu Kurumu yönetecek 
olan, yürütecek olan Yönetim Kurulunun tarzı 
teşekkülünün ehemmiyetini âdeta küçümser bir 
vaziyete girdiler. Arkadaşlar diyor ki ;• «15 gün
de bir defa toplanacak, orada üç kelime konu
şulacak, ondan sonra dağılacak bir teşekküle 
böyle iki tane münevver kişi vermekle, bunları 
boş kalmaya mahkûm, âdeta çalışmadan para 
alır vaziyete getireceğiz, orasını tembelhane ha
line getireceğiz.» gibi bir konuşma yaptılar. 

Arkadaşlarını, biz bütün bu Kurumun husu
siyetlerini ve Kurumun fonksiyonunu, özel ça
lışma sisteminin beyni olarak kabul ettiğimiz 
yönetim kurulunda vazifeli arkadaşların 15 gün
de bir toplanacağı şeklindeki bir kaydı hiçbir 
zaman esas kabul edemeyiz. Zaman olacak bu 
heyet devamlı olarak günlerce çalışacaktır, top
lanacaktır. Kaldı ki, Okyayıız arkadaşımızın 
takririnde haklı bir nokta vardır. Hükümet ta
sarısında mevcut ve Meclis tasarısında çıkarıl
mış olan, Yönetim Kurulunda Kurumu temsi-
len bulunacak olan iki kişi vardır. Bunlardan 
bir tanesi, yöneticiliği, programcılığı ile tema
yüz etmiş kimsedir. Diğeri de işletmecilik, tek
nik yönlerden hakikaten yetişmiş radyonun bu
günkü ihtiyaçlarının teknik yönünü bilen bir 
yüksek elektrik, yahut elektronik mütehassısı-
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dır. Şimdi iki kişi radyoların içerisinden, mad
deler geldiği zaman ifade edeceği gibi, bir seçim
le yönetim kuruluna geleceklerdir. Yönetim Ku
rulunda, bu radyoların ve televizyonların çalış
masında ve işletilmelerinde, kendilerinin de çalı
şarak görmüş oldukları noksanların giderilmesi 
ve daha mükemmel çalışır hale getirilmesi için, 
bizzat çalışmış kişi olarak vazife göreceklerdir. 

Yönetim Kurulunun diğer üyeleri tam ser
besti içinde hareket ederlerken, bu iki kişinin 
radyolarda vazifeli bulunmaları ve vazifelerine 
devam etmeleri elbette ki, aynı kurul içinde bu
lunan, yönetim kurulu içinde bulunan umum 
müdürle, kurumda çalışırken eşit haklara sahi- j 
'bolan kimseler, kurul dışında, umum müdürün 
maiyeti durumuna gireceklerdir. Bu vazifeleri- ; 
nin hakkı ile yapılabilmesi, umum müdürle mü- ' 
nasebetlerin tarafsız olabilmesinde büyük rol oy- ; 
nıyacak, tesir icra edecektir ki, bizim arzu etti- \ 
ğimiz bu iki kişinin Yönetim Kuruluna girmesi 
ile yaratacakları fonksiyonu haleldar edecektir. ı 
Onun için, böyle vazife almış olan iki arkada- : 
şm vazifelerinde yönetim kuruluna devam ettik
leri müddetçe daha tarafsız, daha verimli çalışa- i 
bilmelerine imkân Bağlıyacaktır. Bendeniz, sayın 
arkadaşım O ky ay uz'un verdiği önergeye tama
men iştirak ettiğimi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat. 
HİLMÎ ONAT (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, bu madde hakkında değiştirge önergesini 1 
bendeniz vermiştim. Esbabı mucibeyi de sizlere 
arz edeyim. Bu yönetim kuruluna gerek üniver
siteden, gerekse Riyaseti Cumhur Flârmoni Or
kestrasından ve sanatçılardan birçok kişi katili- , 
yor. Bunlar geldikleri yerlerde de çalışma hak- ] 
kına sahiptirler. Burada bahis konusu olan iki 
veya üc kişi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığından 

II 

seçilen üyelerdir. 15 günde bir defa, beş defa top
lanmakla bu arkadaşların, işlerinden alınması, 
diğer arkadaşların işlerine devam etmesi, ikisi 
arasında eşitsizlik doğurmaktadır. Bunların es- '„ 
ki işlerinde çalışma haklarını niçin alıyoruz? Di- ? 

şarda vazife görmelerine mâni olan hangi esbabı ( 

mucibedir? Bunun Devlet tatbikatında çeşitli 
misalleri vardır. Meselâ Askerî Şûra her sene 
toplanır ve gelir, bir bakanlığın, ordu kuman
danları dâhil personeli sicillerini tetkik eder. 
Bunlar hakkında kararlar alır. Yüksek karar sa
hibidir. Toplantı müddetince reylerini kullanır. 
Askerî Şûra dağıldıktan sonra gider, tümen ku-
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mandanlığı veya kolordu kumandanlığı vazifesi
ne devam eder. Ondan sonra, kendi sicilini veya 
yönettiği hususlarda çıkardığı eniri kendisi de 
uygular. Bunun mahzur neresinde? Yönetim ku
ruluna seçilmekle, âmir veya umum müdürün 
âmiri vaziyetine geçer gibi bir durum asla bahis 
konusu olamaz' kanaatindeyim. 

İkincisi; vekâletlerin tâyin işlerini ve bun
ları yöneten müdürler kurulu toplanır, gerekir
se en üst kademe seviyesindeki birçok kişiyi tâ
yin eder. Dağıldıktan sonra da kendi aldığı ka
rarları gene kendi uygular. Düşünelim'ki bu 
vekâlet içinden seçilen ve burada vazife alan 
arkadaşlar, seçildile'r geldiler. Ne olacak? 
Bunlara hiçbir yerde çalışma hakkı vermiyece-
ğiz. Halbuki teklifimiz kabul edilirse, Riya
seti Cumhur Orkestrasında ti seçilen üye, top
lantısı bitince dönecek, asli vazifesine gene de
vam edecek. Zaten bu olmazsa bu kuruma gir
mez. Onu tatmin edecek parayı vermeye de im
kân yok. Bu bakımdan esbabı ıuucibemiz, yö
netim kuruluna seçilecek üyelerin asli vazifele
rine de devam etmesi yolundadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Okyayuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; müsaade 
ederseniz Anayasanın 121 nci maddesini, sizi 
rahatsız edeceğimi bile bile, okumak mecburiye
tini duydum. 

«Madde 121. — Kadyo ve televizyon istas
yonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği ha
linde, kanunla düzenlenir. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, ta
rafsızlık esaslarına göre yapılır.» 

Şimdi, ben haklı olarak soruyorum : Kayıt
sız ve şartsız Genel Müdürün emrinde olan; sos
yal, ekonomik, aile huzuru dahi kayıtsız şartsız 
Genel Müdürün elinden bulunan bir insan, Ge
nel Müdüre icabında muhtar hüviyetini koru
yabilme vazifesi ve endişesi içinde karşı dura
bilir mi, karşı olabilir mi? Nihayet hepimiz 
büyük realiteyi çok iyi biliyoruz. Nihayet ob
jektif olabilme, his ve hırslardan kendimizi 
koruyabilmek, büyük bir kemal ve kifayet için
de bütün insanlara nasibolmuş değildir. I>u 
ölçü içinde bilhassa Anayasamızın hattâ mil
letin ve demokratik hayatımızın ayrılmaz ve 
mutlak unsurları olan partilerimizin kaderi ve 
istikbali ile alâkalı bir müessese kurulurken bu 
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kadere hükmedebilecek, muhtariyet hukukunun, 
muhtar anlayış ve tesirinin mutlaka ve normal 
olarak işliyebilmesi için, lüzumlu bulunan âmi
li neden ve niçin sırf arkadaşlar âtıl kılacak
lar endişesiyle feda edelim? Ayrıca, bu yeni 
'bir kuruluştur. Ayrıca televizyon gibi memle
ketin bugün büyük bir ümitle beklediği bir 
müesseseyi yeniden kuracağız ve bu kuruluş 
sebebiyle devamlı ve durmadan devam edecek 
çalışma istiyen bir mevzu içindeyiz. Müsaade 
ederseniz kanunun beşinci maddesinden bir iki 
fıkra okuyacağım : 

«Yönetim kurulunun görevleri : 
Madde 5. — Yönetim kurulu Türkiye Radyo 

- Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen gö
revlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın 
esaslarını tesbit eder. 

a) Seçim kanunlarındaki hükümler de saklı 
kalmak üzere tam bir tarafsızlık içinde halka 
hizmet edilmesini;» der ve diğer fıkralarında 
Çeşitlik vazifelerini sayar. Bu kadar vazifeyi 
yeni kuruluş zamanında ive esnasında görmek 
mevkiinde olan yönetim kurulunun 15 günde 
(bir toplanacağı endişesiyle 've iddiaslyle 'bita
raflığından fedakârlık etmek (bendenizin ka
naatime göre Anayasanın getirdiği esas 'hü
kümlerden fadakârlık etmektir ve Anayasanın 
değiştirilemez anlayışına itaat -vazifemiz oldu
ğuna ,göre, radyo idaresinin ımuMtar olarak ku
ruluşu partilerin kaderi, ,milletlimizin dernek- -
ratik 'hayâtının gelişmesi (bakımından tesiri göz 
öniüne alınırsa bu müessesenin muhtariyetini, 
farziimuihal âtıl bile kalacak olsalar, bu arka
daşların fikir hürriyeti için çalışmalarını sağ
lamak üzere kabul etiıuekte 'zaruret vardır. 
Eğer Anayasanın m üht ariyet fikrinden fera
gat edecek olursak >o zaman !bu türlü hiv mü
dafaaya elbette hacet kalmayacaktır. Ayrıca 
4 b' ncı madde eski hükmüne ıg-öre yönetim ku
rulunun yukardaki fıkrada söz konusu ol/mı-
yan üyelerijde diğer g"örevülerine üniversite 
ve yüksek 'okullarda öğretim üyeliği veya 'gö
revliliği veya türlü 'okul ve eğitim kurul ve 
kurslarda öğretmenlik yapmalarına yönettim 
kurulunca izin veriletbilir. Bu arkadaşların 
mutlaka âtıl kalacağı 'hakkında bu kanunda 
'bir hüküm yoktur. Bu arkadaşla mmrza yöne
tim kurulu her türlü 'okullarda öğretimlPiıllk va
zifesi verebilecektir. Tabiî boş «zamanları olur
sa. Binaenaleyh bu endişe hiejbir suretle varit 

değildir. Bu endişe vâridolmadığına göre sa
yın senatör arkadaşlarımdan, Anayasanın, 
ciddiyetle üzerinde durduğu sosyal, hukukî 
hüviyeti ve malhiyeti (bakımımdan ibu müessese
nin rmıihtariyetini korumak için takrire rey 
'vermelerini arz ve istirham ediyorum. . 

BAŞKAN — Başka söz istiyen1? Buyurun 
^aym Oüzle,y. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 
muhterem arkadaşlarım ; Raydo İdaresi 'bir İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline (getirildiğine gö
re, İktisadi Devlet Teşekküllerinin umumi hü
kümlerine tabi olmak lâzmıigelir. Ancak hu
susi bir kanun olduğuna göre, istisnalarla an
cak bu uımiiimi 'hükümlerin dıişma çıkarmak 
mümkün olalbilir. Henüz kalbul edilmemiş ol
masına rağmen Millet Meclisinden ve körnis-
y'onlardan çıkmış olan İktisadi Devlet Teşek
külleri Re/organizasyon Kanununda yönetim 
kurulu üyelerinin çalışma tarzları bir esasa 
(bağlanmıştır. Komisyonca kabul edilen bu 
esas şudur. Her kim olursa olsun, ister öğre
tim üyesi olsun, isterse 'başka dairede hir vazi
fede olsun yönetim kurulu üyeliğine seçildiği 
andan itibaren bütün vazifelerinden ayrılacak
tır. Bunun sebebi şu: idareler muhtar oldu
ğuna göre muhtar idarelerde, yönetim kurulu 
üyesinin 'bir başka müessesede çalışması ek gö
rev gibi telâkki edildiğinden, bu noktada (bil
hassa titiz daıvranılmıştır. 

Şimdi bu yönetim kurulu üyelerine muka
vele ile veya istenildiği zaman Bakanlar Kuru
lunun kararı ile ücret ve maaş verdbileeeğine 
göre, Ibunun dışında mukavele ile verilen yük
sek ücretin dışında ayrıca /bir de ek görev ma
hiyetinde olan bir vazifede kalmaları, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için teşkil edilen Re'orga-
nizasyon Kanunu Komisyonunda kabul edil
memiştir. Ama bu kamisyfonun Ib'ütün arka
daşları buna iştirak eftniş 'ini? Buna mulhalif 
kalan üyeler de 'vardır. Fakat 'burada muhta
riyetle kabili telif ol mı yan nokta, Ibilhas'sa bir 
Ibaşka yerde ayrıca vazifeli 'olmasıdır, iktisadi 
Devlet Tevekküllerinde vazifesini bihakkın gö
rebilmesi için mesaisinin tamamını o müessese
ye hasretmesi, o müesseseye 'hasretmek suretiy
le ıo 'müesseseye faydalı olması üzerinde durul-
ımuF/Liır. Şimdi burada biz ana kanunun dı
şında bir de öğretim üyelerine hak verilımesıi 
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•gilbi yani, öğretim 'vazifesi 'vferilmesi gibi bir 
noktaya gelmiş, dayanmış bulunuytoruiz. Bu, 
Maarif hlzmletımde 'henüz yüksek dereceli öğre
tim üyelerinin az olduğu «bir zamanda kalbul 
edilmiş olan 3656 ve 3659 sayılı kanunlardaki 
'bir hiükme mütenazır olarak ,'burada, 'bu ka
nunda yer almış bulunımaiktadır. Halbuki şim
di duruım öyle değildir. Günkü üniversite] e-
rimâz ve yüksek okul 1 anımızda profesörlerin 
yerlerini yenileriyle takviye imkânı vardır. 
Gene elemanlara kürsüler hazırlamak ve bu 
kürsülere, hieıolımazsa yüksek ücret alanların 
yerine, geçmelerini temin etmek malksadiyledir 
ki komisyonda yüksek öğretimi okulları öğ
retim üyelerinin dathi öğretim görevine devam 
etmemelerini kalbul etmiştir. Çünkü kendile
rini Ihem 'hocalık, profesörlük !hem İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde hizımete haısredilmekle 
tam faydalı olma imkânının bir arada yürüme
diği kanaatine varılmıştır. Üniversitede pro
fesör olacak, mesaisini buraya 'hasredecek ve 
s^nra. gidecek yönetim kurulunda üyelik yapa
cak. Profesörlük, 'hocalık, 'hazırlanmayı iıcalb-
ettiren ve Ihakikaten zamanının 'birçok kısmı
nı, hocalığa hasretmek daimî çalışmayı iea'bet-
tiren bir meslektir. Diğer tara.ftan, gelecek 
Iburada çalışacak o zaman meselelerden 'birisi 
nakıs kalacaktır. Ya llıoealık tam yapılmuya
caktır, yahut İktisadi Devlet Teşekkülün deki 
üyelik için .mesaisini tam ve kâim il olarak has-
redemiyeeektir. Bunun ikisinin 'bir arada yü
rütül mesi mümkün görülem emektedir*. 

Bu itibarladır ki, yönetim kurulu üyeleri
nin teşekküllerde veya kendisinin teşkil ede
ceği ortaklıklarda da ayrıca idare meclisi vazi
fesi alalbileeeğine göre ı'ıç vazifeyi ibir zatın 
•u'hd'esmde 'birleştirmek gibi bir tezata düşme-
ımek icabeder ve denilelbilir ki, «efendim bizim 
'hocamız azdır, üniversitelerimizde (bocalardan 
da faydalanmak mümkün» ;bunlar fazla nazari 
olan meselelerdir. Farz edelim ki (hakikaten 
bir liktisadi Devlet Teşekkülünde meclisi ida
re âzasıdır. Kurduğu ortaklvkta yine har mec
lisi idare âzasıdır ve üniversitede hocadır. 
'Bunların hepsinin bir arada yürütülmesinle im
kân yk>ktur. Bu itibarladır k i ; yönetim kuru
lu üyelerinin tam olarak Ibaş'ka iş almamaları 
'hususunun kalbul edilmesini rica ediyorum. Bu 
ihususda İbir de 'önerge vereceğim. Hürmetle
rimle. 
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'BAŞKAN — Buyurun iSaym Tunekanat. 
HAYDAR TUNÖKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlar. Madde üzerinde müza
kereler biraz uzadı. Yalnız, her halde yöne
tim kurulunun kimlerden teşekkül edeceğini 
(gözden geçirecek olursak bu kadar mütehas
sıs elamanın ki, bunların hepsinin yokluğunu 
çekmekteyiz. Bu görevlerinden alınarak sade
ce yönetim kurulunda vazife gördürülmeleri 
'hakikaten büyük 'bir israf olur. Şiirndi me
selâ bakıyoruz.; 4 ncü maddede yönetim ku
rulunda bir genel müdür vazifeye devamı 
edecek. Çünkü genel müdürdür ve aynı za
manda yönetim kurulunda bulunacak. Millî 
Eğitim Balkanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükümet 
temsilcisi. Bu da yüksek derecede bir memur 
veya. mütehassıs olacak. Devamı ediyoruz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üze
rine Batkanlık, dördüncü derece veya daha 
üst dereceli memurları arasımla Bakanlar Ku
rulunun kararnamesi ile atanacak, (bir Hükü
met temsilcisi. Ett i üç. Radyo veya televizyon 
konularında kürsüsü 'bulunan üniversite fa
külteleri profeserleri kurulu üyelerinin İstan
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün çağ
rısı üzerine İstanbul'da toplanıp kendi ara
larından seçilecek elektrik veya elektronik 
uzjmanı, bir öğretim üyesi. Etti 4. Üniversite
lerin hukuk, iık ti stat ve sosyal 'bilimler öğre
tim üyelerinin Ankara Üniversitesi Rektör
lüğünün çağrısı üzerine Ankara'da toplanıp ken
di aralarından seçecekleri bir öğretim üyesi. 
Etti beş. 

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarilh - Coğrafya 
Fakültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi pro
fesörler kurullarının kendi aralarından seçe
cekleri üçer öğretim üye«i ve bu Öğretim üye
lerinin kendileri ve kendilerini seçen seçici 
kurullar mensupları dışından seçecekleri ede
biyat, fikir ve sanat alanında değerli kıymet ve 
eserleri görülmüş beş kişiden kurulu bir secimi 
kurul tarafından seçilecek edeibiyat fikir ve 
sanat alanında yüksek hizmet görmüş bir kişi. 
Etti altı. 

Devlet konservatuvarları öğretim kurulları 
üyelerinin, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üze
rine Ankara'da toplanıp kendi aralarından 
seçecekleri iki öğretmenin, İstanbul Beledi-
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yesi Konservatuvan Batı Müziği Dölümü öğ
ret menleri nin kendi aralarand<an seçecekleri 
bir öğretmenin, İstanbul Belediyesi Koniservatu-
ıvan müzik bölümü öğretmelerinin kendi ara
larından seçecekleri iki öğretmenin, Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürtinün, Devlet Tiyatrosu 
sanatçılarmın kendi aralarından seçecekleri 
iki ' sanatçının, Devlet Operası sanatçılarının 
kendi aralarından seıçecekleri iki sanatçının, 
istanbul Belediye Tiyatrosu sanatçılarının 
kendi aralarından seçecekleri i'ki sanatçının 
ve Cumhur/başkanı Flârmoni Orkestrası sanat
çılarının kendi aralarından seçecekleri iki sa
natlının, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üze
rine Ankara'da toplanarak müzik, tiyatro 
ve opera sanatlarında yüksek hizmetleri 
görülmüş kimseler arasından seçecekleri bir ki
şiden kuruludur. 

Şimdi arkadaşlar; 7 kişi, bunlar hakikaten 
memleketin en seçkin üyeleri ve İm sahalarda 
en seçkin elemanları. 

Geliyorum özerklik, muhtarlık meselesine : 
Muhterem arkadaşlar; muhtarlık muhtar ol

mak işi insanın içindedir, viedanmdadır. Şu ve
ya bu bakanlığa bağlı olmakla değildir. Şu 
veya bu bakanlığa bağlı olup da kendi vicda
nına aykırı bulduğu hususlar yüzünden, ma-
makammı tark eden nice kıymetli memurlar 
gördük, işittik ve bugün de bu meydandadır. 
Bunun aksi durumda olarak kurulmuş nice 
özerk müesseselerde şu veya bu Bakanın te
siri altında kalanları da görmekteyiz. Binaen
aleyh buraya seçeceğimiz insanlardan memle
ket hizmetlerinde daha fazla istifade etmek 
istiyorsak; hem buradaki vazifelerine hem asıl 
vazifelerine devam etmelerinde şahsi kanaa
timce mahzur yoktur. Çünkü buradaki vazifeleri 
o kadar uzun süreli değildir. Binaenaleyh, ben 
komisyonun teklifine iltifat edilmesini Yüksek 
Heyetinizden istirham -aderim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 

ben daha önce söz ist om işitim. 
BAŞKAN,— Affedersiniz Sayın Ertuğ, »ize 

takaddümen Mehmet Ünaldı söz istemişti. 
iözür dilerim. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) - Muhterem 

arkadaşkır, müzakeresini yapmakta olduğumuz 
tasarı her ne kadar 'birinci »maddesi ile «Ikti-

25.10.1963 0 : 1 
sadi Devlet Teşekkülür» deniyorsa da 'benim 
anladığım mânada, tam bir iktisadi Devlet Te
şekkülü değildir. Yalnız, statüsü bakımından 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin tabi olduğu sta
tüye tabi olacak bir teşekküldür. Aslında, bu ku
rumun göreceği hizmet bakımından bir inhisar 
mahiyeti vardır. Tam bir iktisadi faaliyet içe
risinde sayılamaz. Bu sebepten iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin idare meclislerinin tabi olduk
ları hükümlere ve bu idare meclisi _ âzalarının 
tabi bulunduğu yasaklara tabi olmasında mâna 
ve mahal yoktur. Çünkü, bundan evvel kabul et
tiğiniz bir maddede ayda iki defa toplanacağı 
kabul edildi. Ayda iki defa toplanan bir idare 
meclisinin bir üyesine üç bin, beş bin lira verir
seniz günah olmaz mı? Vermezseniz, buraya in
san gelir mi, mütehassıs eleman bulunur mu? 
Ayda iki defa toplanacak, 3 bin lira vereceğiz, 
eh bu günah; vermiyeceğiz, 3 yüz lira verece
ğiz, buna da kimse gelmez. Binaenaleyh Geçici 
Komisyonun yapmış olduğu değişiklik kanaatim
ce tam yerindedir, ve bunlar iktisadi faaliyet 
içinde, doğrudan doğruya iktisadi faaliyet için
de bulunmadığından, dışarda her hangi bir ra
kip müessese de, yoktur ki, bunlar ayrıca orada 
da çalışacağından müesseseye zarar versin. Böy
le bir zarar da mevzımbahis değildir. Binaenaleyh 
böyle olunca bu gibi kimselerin dışarda her han
gi bir iş yapmalarına cevaz vardır. Geçici Ko
misyon da bu yolda değiştirmiştir. Maddenin ay
nen kabulünü arz ve istirham ederim, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem Senatörler, Sayın Güzey arkadaşımın 
beyanı bendenizi burada konuşmaya mecbur etti. 
Buyuruyorlar ki, üniversitelere veya bir müesse
seye mensubolan kimseler burada, «Full - time» 
çalışsınlar. Yani oradan alâkalarını kessinler, 
yalnız buraya gelsinler. Bu imkânsızdır ve ka
nun espirisine de muhaliftir. Çünkü, bunların, 
ıburaya davet edilmesinin, ithal edilmelerinin 
mânası onların o müesseseye mensubolmalarıdır. 
Filhakika o yolda hazırladıkları, yani, buraya 
getirdikleri materyali, orada lâlbaratuvarlarda 
hazırlayıp getirecekler; gerek kültürel, gerek 
teknik ve gerekse estetik, edebî sahada. Bu iti
barla arkadaşıma bu yönden iştirak edemiyece-
ğim. Eğer, mutlaka geniş zamanla bağlamak, de
vamlı çalıştırmalk gerekiyorsa, Üniversiteler Ka-
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nurumda bir madde vardır; her üniversite öğ- I 
retim üyesi muayyen bir süre (iki sene kadar) 
Balkanlar Kurulu kararı ile, tamamen bir vazi
feye memur edilebilir. O halde, bu, Komisyonun 
ııdktai nazarının aynen kabulünü ve bu husu
sun, arkadaşımın serd ettiği bu hususun da ye
rinde okuyacağını arz ederim. 

BAŞKAN — Takriri yeniden okutuyorum. 
(C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okya-

yuz'un önergesi tekrar okundu.) I 
BAŞKAN — Efendim; arkadaşımız, Komis

yonca kabul edilen metnin değil de, 46 ncı mad
denin Millet Meclisince kabul edilen metilinin, I 
bâzı ilâveler yapılmak sureti ile, kabulünü teklif 
etmiş bulunuyor. 

Komisyon? İştirak etmiyor. 
Hükümet? iştirak etmiyor. 
Nazarı itibara alanlar... (Kabul edenler, ses

leri) Hayır efendim, kabul edenler değil, nazarı 
dikkate alınırsa madde kalbul edilir. 

Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oya sunacağım. 
(46 ncı madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçici hükümler 

Aktif ve pasifin intikali : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca yönetilmekte olan radyo televizyon hiz
metleriyle ilgili bütün aktif ve pasif ve diğer 
haklar, kuruma geçer. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yönetilen 
'radyoların hizmetine ayrılmış Hazineye ait ta
şınır ve taşınmaz mallar, yurdun çeşitli yerlerin
de radyo istasyonu yaptırılması için kamulaştı
rılmış veya Hazine veya mahallî idarelerce tah
sis edilmiş olan taşınmaz mallar, buralarda ya
pılmaya başlanmış radyo bina ve tesisleriyle 
bunlarla ilgili her türlü aletler, cihazlar ve mal
zeme ile her türlü hak ve menfaatler, mevcut 
alacaklar, ödenekler ve borçlar, kuruma geçer. J 
Bu geçişin gerektirdiği işlemler, hiçbir vergi, 
resim ve harca tabi değildir. 

2 nci geçici maddede yazılı komisyon, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu ve 
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rayicine göre aktif ve pasifleri kıymetlendirerek, 
bir devir bilançosu yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

FARUK IŞIK (Van) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

lar, kanun tekniğinde usul, aslî maddelerden son
ra geçici maddelerin görüşül mesidir. Halbuki 
bizim tasarımızda 47 ve 48 nci maddeler aslî 
maddelerdir ve geçici maddelerden önce görüşül
mesi lâzımdır. Geçici maddelerin 47 ve 48 nci 
maddelerden sonra görüşülmesi lâzımdır. Benim 
istirhamım bunun düzeltilmesidir. 

GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılırız. (Doğru, doğ
ru sesleri) 

BAŞKAN — Atfedersiniz, bu hususu ben ta
kip edemedim, bir not alıyordum. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben de 
aynı şeyi söyliyceektim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bendeniz 

de aynı şeyi arz edecektim. Her kanunda, kanun 
tekniği bakımından, evvelâ ana hükümler gelir, 
ana hükümlerden sonra geçici hükümler bunu ta-
kibeder. Halbuki bizim tasarımızda ana .hüküm
lerin, ortasına gelmiş geçici hükümler konulmuş. 
Arkasından yine ana hükümler. Devam edip gidi
yor. Bu tamamen hatalıdır ve hiçbir kanunda, 
eğer zühul olmamışsa, böyle hataya düşülmez. Bu 
bakımdan bir önerge takdim ediyorum. Zaten ko
misyon da iştirak ediyor. Bu, dördüncü kısım ola
rak vasıflandırılan, dördüncü kısım adı verilen 
geçici hükümlerin beşinci kısım olarak müzakere
si ondan önce 5 nci kısım olarak ele alınmış olan, 
son hükümler adı verilen kısmın da şimdi müza
kere edilmesi ve madde numaralarının da buna 
göre düzeltilmesi lâzım. 

Ayrıca, son hüküm adı yerine de çeşitli hü
kümler adının verilmesinin do uygun olacağı mü-
talâasmdayım. 

Bunun Yüksek Senatoca kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Yalnız, madde numaralarının 
değiştirilmesine lüzum yok. Diğerleri değişir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, 
esasen değişiklik maddede değildir ve arkadaşla
rın görüşüne katılırız. 
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BAŞKAN — Arkadaşlarımızın görüşü no Ko

misyon katılıyor. Geçici maddelerin daha sonra 
müzakeresini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler : 
MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve üc
retleri ve yetkileri; Yönetim Kurulunun seçimi; 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum görevlilerinin 
Kurum dışındaki görevleri ve Yönetim Kurulun
ca bu hususta verilecek izinlerle; Danışma ku
rullarının kuruluş ve çalışına usulleri; kuruma 
bağlı işyerlerinin hangi saatlerde işletmeye açık 
bulunacağı ve görevlilerin çalışma saatleri; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut veya son
radan yapılacak Kuruma ait personel mesken
lerinden faydalanma hakkı ve şekilleri Yönetim 
Kurulunca hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca onaylanacak yönetmeliklerle belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ku
ruluşu, personelin kadro ve ücretleri, görev 
ve yetkileri ve özlük işleri ile ilgili yönetmelğin 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanmasın
dan önce, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığının görüşü alınır. 

• BAŞKAN — Söz Sayın Omay'm. 
iBRAHLM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Efendim, affedersiniz, çok kısa maruzatta bulu
nacağım. 

Bu yönetmelikler, birinci fıkra Bakanlığın ku
ruluşu, ücret, izin, çalışma saatleri ve saire, Ba
kanın yönetmeliği tasdiki doğru. İkinci kısımda, 
kadro ihdası vardır. Burada, «Maliye Bakanlığı 
Devlet Personel Dairesinin görüşü alınır.» deni
yor. Ama, görüşü alındıktan sonra işin icaplarına 
göre bakanlık kendisini daha salahiyetli addede
bilir. Bâzı anlaşmazlıklar olabilir, bu itibarla bu
nun Bakanlar Kurulu olarak tashihi lâzım geldi
ği kanaatindeyim. Bir de takrir hazırlamış bulu
nuyorum. Ancak 42 nci maddenin müzakeresi 
sırasında Sayın Işık'ın vermiş olduğu takrir üze
rine 3659 sayılı Kanunun kaydı dışına çıkılmış 
olduğu için, bu kısım Sayın Yıldız'm da arz et
miş olduğu gibi haşiv oluyor. Madde bu istika
mette tedvin edilirse, takririme de lüzum kalmı-
yaeaktır. 

BAŞKAN — Sayın Danışoğlu. 
NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Muhterem 

arkadaşlar, benim bu maddeye bir itirazım yok. 

Yalnız bu maddeye bir* hususun eklenmesini is
tirham edeceğim. Bugün radyo idaresinde çalı
şan ve haber alma, verme vazifeleriylc mükellef 
bulunan personelin, keza. istikbalde kurulması 
derpiş edilen televizyonda çalışacak ve haber 
alıp verme işleriyle uğraşacak personel de ga
zetecilerin vazifelerini yapacakları cihetle gaze
tecilere tanınan hakların ve kolaylıkların bun
lara da tanınması hususunu derpiş eden bir tek
lif vermiştim. Buna iltifat edilmesini rica etmek 
üzere sizleri rahatsız ettim efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, 42 nci 

madde münasebetiyle, mâruzâtımı sizlere arz et
tim. Binaenaleyh o zaman söylediğim gibi Hükü
met tasarısının 14 ve 15 nci maddelerinde tesbit 
edilen esaslar, esasen sanatkârları tatmin edecek 
mahiyette olduğundan bu 14 ve 15 nci maddele
rin nıeczi hakkında Yüksek Riyasete bir teklif 
takdim edeceğiz. Ona iltifat buyurmanızı istir
ham ederim. 

Yalnız şu noktayı da arz etmek isterim; Ma
liye Vekilinden bilhassa şunu rica edecektim : 
Bütün bu kadro keşmekeşliği, Personel Kanunu
nun çıkamam asından' mütevellittir. Ümitler hep 
Personel Kanununa bağlı. Ama o da bir türlü 
çıkmıyor. Acaba Personel Dairesi mesaisi ne şe
kildedir?. Bu ne zaman Meclise verilecektir?. 
Bir izahat verirse çok memnun kalacağım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi takrirleri okuyorum. 
Efendim, Artukmaç'ın ki kabul edilmişti. Yalnız 
başlığım «son hükümler» yerine «çeşitli hüküm
ler» olarak değiştirilmesi teklif ediliyor. Komis
yonca muvafık mıdır?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Muvafıktır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okuyoruz. 

Senato Başkanlığına 
47 nci maddenin ikinci satırındaki «yetkile

ri» kelimesinden sonra «Radyo ve Televizyonda 
haber alma ve verme vazifeleriyle mükellef per
sonelin, gazetecilerin haiz oldukları kolaylıkla
ra ve sarı karta sahibolmaları» ibaresinin ilâ
vesini teklif ederim. Saygılarımla. 

Rize 
Necip Danışoğlu 
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Yüksek Başkanlığa I 

47 ııci maddenin son fıkasmın aşağıdaki gi
bi oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
İbrahim Saffet Omay 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ku
ruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev 
ve yetkileri ve özlük işleri ile ilgili Yönetme
liğin Bakanlar Kurulunca onaylanmasından ön
ce Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
si Başkanlığının görüşü alınır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğimiz sebeplere binaen 47 nci 

maddenin bağlı olarak takdim edilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Van Denizli 
Faruk Işık Cahit Akyar 

Yönetmelikler; 
Madde 47 : 
Türkiye Radyo - Televizyonun kuruluşu, 

kadroları ve uzmanlık yerleri, personelinin gö
rev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından 
Devlet Personel Dairesinin, Maliye Bakanlığının 
mütalâasına uygun olarak hazırlanacak ve Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanının onayı ile uy
gulanacak bir Yönetmelikle belirtilir. Türki
ye Radyo - Televizyon personeli Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri personeline uygulanan hükümlere 
tabidir. 

A) Kurumun devamlı kadrolarında çalışan
lardan temsil veya icra sanatçıları, prodüktör
ler, redaktörler, kameramanlar, efekt, transmis
yon anrejistreman, odio ve bideo operatörleri 
gibi yayın veya organizasyon işlerini yapan
lara serbest piyasa rekabeti dolayısiyle hiz
mette kalmaları için verilecek tazminat mik
tarı ; 

B) Kurumun devamlı kadroları dışında mu
ayyen ihtisası gerektiren işlerde çalıştırılacak 
yerli ve yabancı uzmanların ücretleri; 

C) Yayın başına, Kurumun içinden veya 
dışından' çalıştırılacak olanların ücretleri: 

Ç) 7244 sayılı Kanunun beşinci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç duyu
lan l 500 ve 1 750 lira ücretli kadroları Yöne
tim Kurulu tarafından Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığının mütalâasına uygun ola-
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rak hazırlanacak ve Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek bir Yö
netmelikle belli edilir. 

Bu maddenin (A) bendinin uygulanmasında 
7244 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin ikinci 
bendi tatbik olunmaz. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Reis Bey, müsaade buyurursanız, takririmi izah 
etmem icabediyor. 42 nci maddenin son aldığı 
şekil muvacehesinde Sayın Komisyon Sözcüsü, 
47 nci maddenin 2 nci fıkrasının zaten haşiv 
hale geldiğini ifade buyurdular. Böyle ise bu 
takdirde buna lüzum kalmayacak. Maddenin 
tedvini lâzımdır. Değilse bendeniz kısa mâru
zâtta bulunup daha açmak isterim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Işık'ın takriri 
maddenin tümünü değiştirecek mahiyettedir. Sa
yın Danışoğlıı'nım takriri ise yetkililerin tıpkı 
basın mensupları gibi mevzuattan istifade etme
leri mahiyettedir. Sayın Oral, «Eğer bu haşiv-
se takrire lüzum yok» demektedirler. Komisyo
nun mâruzâtını rica ediyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabi! Üye) — Sayın-arkadaşlar; Ko
misyon olarak üzüntü ile 'belirteyim ki ; üçünü 
de benimsemek mümkün olmasına rağmen mü
zakerelerin geldiği dönemde kabulü mümkün 
değil. Şöyle arz edeyim: Sayın Necip Danişoğ-
lu'nun buyurduğu husus zaten var. Yeri burası 
değil. Yeri Teşkilât Kanununun 10 ncu madde
sinde belirtilmiştir. İsterseniz okuyunuz. Onun 
için .bunu esasen verecek olan, organda görevli 
olarak Haber ve Yayınlar Müdürlüğüdür. Ha
ller ve Yayınlar Müdürlüğünde bu husus vardır. 
Maddeyi okuyayım: 

«Madde 10 : Haber ve Yayın Hizmetleri Mü
dürlüğü yurt içinde ve dışında her çeşit yayın
ları taıkip ile bu yayınlar hakkında Hükümet 
makamlarına Ibilgi verecek çalışmalar yapar. 
Yerli ve yabancı yayın organları mensuplarının 
çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirler alır. Türk 
ve yabancı yayın organları mensuplarına Ba
kanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliğe gö
re basın kartı verir.» Hepsine verecek, Teşki
lât Kanunu bu görevi aldığı için, 10 ncu mad
de de basın kartı, yabancı yayın organlarında 
çalışan herkese gösterileicek kolaylıklar, Tanıt
ma 'Bakanlığına ödev olarak verildiği için ve 
esasen yetkili de orası olduğu için, şimdi (bu
rada bunun yeri yoktur. 
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Sayın Omay'm, buyurduğu husus cidden I 

haşiv haline gelmiştir. Çünkki «42 nci madde I 
3659 sayılı Kanuna tabi değil» denince «nereye I 
tabi alacak» suali burada cevaplandırılmış olu- I 
yor. Bir yönetmelik tedbit edilecek, Personel I 
Dairesinin ve Maliyenin görüşü alınacak Tu- I 
rizm ve Tanıtma Bakanlığının onayı ile bunlar I 
tesbit edilecektir. Şimdi burada biraz evvel kabul I 
buyurduğunuz Sayın Işık'ın önergesi ile 3659 a 
tabi olması kabul edildi. Bunun kabul edilmesi I 
üzerine Sayın Akyar cidden bizim görüşümüzü I 
farklı savunan bir önerge verdi. Sanatkârlara bu 1 
hakların tanınmasını istiyen «bir önerge verildi. I 
Ama bu hizmetler 3659 a tabi tutulunca burada I 
bir çelişik ifade olur. Bu bakımdan tüm olarak I 
hakları verilmedikten sonra, şimdi onları ver- I 
mek arzusu eski önergelere zıt Mr durumu ifade 
etmesi bakımından Komisyonu memnun etmek- I 
tedir ama yasama görevimiz bakımından öyle- I 
'bir hale geldi iki istememize rağmen kabul et- I 
mek mümkün değil kanısındayız. Kaibııl bu- I 
yurursanız memnun oluruz. Fa/kat bizim görü- I 
şümüze göre kabul etmek mümkün değildir. I 
Çünkü öbürünü 3659 a tâbi kıldıktan sonra böy- I 
le büyük istisnalarla ayırma mümkün olmaz. I 
Onun için olduğu gibi kalmasını arz ve teklif I 
ederiz. Haşiv olan kısmı çıkartmak şartiyle. I 
Onu zaten arz ettim. 

NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Takririmi 
lütfen ıgeriverir misiniz; artık lüzum kalmadı. 4 

BAŞKAN — Buyurun Akyar. 
CAHİT AKYAR (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım, 42 nci tmadde hakkındaki mütalâ
alarımı hatırlıy&eağmızı umarım. Ben sanat
kârların alacakları ücretlerin senbest bırakıl
masına taraftar olduğumu arz etmiştim. Son 
takrirler bu noktai nazarımızı yazıya dökmüş, 
Hükümet projesindeki diğer ihtisas unsurları- ! 
na da yer vermiş oluyoruz. Komisyon kabul 
buyunmazsa bir diyeceğim yök. Takririmi şah
san geri alabilirim, Sayın Işık devam eder mi 
etmez mi, bilmiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Işık, takririnizi izah et
tiniz, yani sanatkârların istifade etmesi mese
lesi, tekrar konuşacak mısınız? 

FARUK IŞIK (Van) _ Konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAŞKAN — Sayın Omay, siz artık takriri

nizi geri alıyorsunuz değil mi ? 
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ÎBRAHÎM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Evet efendim. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, 42 nci 

madde münasebetiyle arz ettim. Nihayet 47 nci 
madde yerine Hükümet tasarısında mevcudolan 
hükmün yer alması uygun olurdu. Orada sa
natkârları tatmin edecek şekilde bir hüküm mev
cuttur. Sanatkâr barem kanunu mucibince ala
cağını alacak. Fakat sanatı dolâyısiyle, de hat
tâ serbest piyasa rayicine rekabet edecek şekil
de tazminat verilmesi de Hükümet tasarısında 
mevcuttur. Aynen buraya da alınmıştır. Bina
enaleyh olacak başka bir şey yok. Sanatkârlar 
bundan istifade edebileceklerdir. 

BAŞKAN — Efendim, elimizde bir takrir 
kaldı. Tekrar okutacağım. 

Maddelere oy vermiyen var mı? Yok. Oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

(Van Üyesi Faruk Işık ve Denizli Üyesi 
Cahit Akyar'm önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NU

RETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) — 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet işti
rak etmiyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.... Arkadaşlar, mü
savi bir durum var. Takriri kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar... Etmiyenler... 14 e karşı 
17 oyla kabul edilmiştir. Yalnız şurada bir yan
lışlık var. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
diye birşey yok. Tanıtma ve Turizm Bakanlığı 
var. Bu şekilde tadil edilecektir. 

Komisyona alacak mısınız? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Filhal işti

rak ediyoruz. Maddeyi son şekliyle okuyoruz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli hükümler 

Yönetmelikler : 
MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun kuruluşu, kadroları ve uzmanlık 
yerleri personelinin görev ve yetkileri Yönetim 
Kurulu tarafından Devlet Personel Dairesinin ve 
Maliye Bakanlığının mütalâasına uygun olarak 
hazırlanacak ve Turizm ve Tanıtma Bakanının 
onayı ile uygulanacak bir yönetmelikle belirtilir. 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu persone

li Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline uygu
lanan hükümlere tabidir. Ancak : 

a) Kurumun devamlı kadrolarında çalışan
lardan temsil veya icra sanatçıları prodüktörler, 
redaktörler, kameramanlar, efekt, transmisyon, an-
rejistreman, odio ve video operatörleri gibi ya
yın veya organizasyon işlerini yapanlara serbest 
piyasa rekabeti dolayısiyle hizmette kalmaları 
için verilecek tazminat miktarı, 

b) Kurumun devamlı kadroları dışında mu
ayyen ihtisası gerektiren işlerde çalıştırılacak yer
li ve yabancı uzmanların ücretleri, 

c) .Yayın başına Kurumun içinden ve dışın
dan çalıştırılacak olanların ücretleri, 

ç) 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç duyulan 
1 500 ve 1 750 lira ücretli kadroları, 

Yönetim Kurulu tarafından Devlet Personel 
Dairesi ve Maliye Bakanlığının mütalâasına uy
gun' olarak hazırlanacak ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek bir yönet-
malikle belli edilir. 

Bu maddenin (a) bendinin uygulanmasında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci 
bendi tatbik olunmaz. 

BAŞKAN -
arz edilecektir.. 

Bıı suretle madde acık ovunuza 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 48. — 2 Temmuz 1963 tarihli ve 265 

sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 
38 nci maddesiyle yürürlükte bırakılan 24 Mayıs 
1949 tarihli ve 5392 sayılı Kanunun radyo ile 
ilgili hükümleri, yukarda zikri gecen Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununun 7 nci geçici mad
desi ve 15 Eylül 1944 tarihli ve 4670 sayılı Ka
nun, 9 Temmuz 1953 tarihli ve 6128 sayılı Kanun 
ve 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6588 sayılı Kanun ile 
9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun 
21 Haziran 1957 tarihli ,ve 7035 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş 5 nci maddesinin (b) bendi hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Şimdi geçici maddelere geçiyoruz. Dördüncü 
kısım, 5 nci kısım olacaktır. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 
Aktif ve pasifin intikali : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bıı kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca yönetilmekte olan radyo ve televizyon hizmet
leriyle ilgili bütün aktif ve pasif ve diğer haklar, 
kuruma geçer. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca .yönetilen 
radyoların hizmetine ayrılmış Hazineye ait taşı
nır ve taşınmaz mallar, yurdun çeşitli yerlerinde 
radyo istasyonu yaptırılması için kamulaştırılmış 
veya Hazine veya mahallî idarelerce tahsis edil
miş olan taşınmaz mallar, buralarda yapılmaya 
başlanmış radyo bina ve tesisleriyle bunlarla ilgi
li her türlü âletler, cihazlar ve malzeme ile her 
türlü hak ve menfaatler, mevcut alacaklar, öde
nekler ve borçlar, kuruma geçer. Bu geçişin ge
rektirdiği işlemler, hiçbir vergi, resim ve harca 
tabi değildir. 

2 nci geçici maddede yazılı komisyon, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu ve 
rayicine göre aktif ve pasifleri kıymetlendirerek, 
bir devir bilançosu yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

24 ncü madde bu maddenin kabulüne taallûk 
etmektedir. 24 ncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî hükümler 

BİIÜNCİ BÖLÜM 
Sermaye, yatırım programı, bütçe ve hesaplar 

Sermaye : 
MADDE 24. — Kurumun itibarî sermayesi 

iiçyüz milyon liradır. Bakanlar Kurulu karar
namesiyle bu sermaye üçte ikiye kadar artırıla
bilir. 

Bu sermayenin kaynakları şunlardır : 
a) Bu kanunun 1 nci geçici maddesi gereğin

ce Kuruma geçecek her çeşit değerlerin rayiç 
tutarları; 

b) Genel bütçeye konulacak ödenekler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Devir komisyonu : 
GEÇtCİ MADDE 2. — 1 nci geçici maddede 

yazılı devir bilançosu, Maliye Bakanlığı, Turizm 
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ve Tanıtma Bakanlığı, İmar ve iskân Bakanlığı, 
Yüksek Denetleme Kurulu, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü ve kurumun yönetim 
kurulunca seçilecek birer temsilciden kurulu De
vir Komisyonunca altı ay içinde yapılır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisinin 
radyo ile ilgili öğretim üyesi olması gerekir. 

Komisyon, gereği kadar personel kullanır. Ko
misyon ile personelinin her çeşit giderleri Kuru
mun tasfiye hesabından ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Eski görevlilerin göreve devamı : 
GEOİCl MADDE 3. — Kurumun yeni kadro

ları hazırlanıp bu kadrolara gerekli atanmalar 
yapılıncaya kadar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın radyo ve televizyon hizmetlerinde çalışan her 
çeşit personeli görevlerine, bulundukları kadro 
veya görevlerde ve bu kadro veya görevlerin tabi 
olduğu hükümlere göre devam ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiycnler.. Kaimi edil
miştir. 

Eski personelin müktesep hakları: 
GEOİCl MADDE 4. — Kurumun kuruluşun

dan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en 
az beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas 
sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edi
lenler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yük
sek öğrenim kaydının bu kanunda veya bu ka
nunun 47 nci maddesinde söz konusu yönetme
liklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt 
aranmaksızın atanabilirler. Yüksek elektronik 
veya elektrik mühendisi olması gereken Genel 
Müdür Yardımcısı için bu madde hükmü uygu
lanmaz. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Karasapan konuşsun da. 
Buyurun. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Ka-
rahisar) — Muhterem arkadaşlarım; Millet 
Meclisince değiştirildiği anlaşılan bu hükmü ben
deniz tatminkâr bulmadım. Şu itibarla ki. Rad
yo - Televizyon Kurumu gibi üzerinde bu kadar 
ehemmiyetle durduğumuz bir müessesenin başı
na, yalnız radyo idaresinde ceman 5 sene çalış
mış olmaktan ibaret vasfı bulunan bir kimsenin 
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tâyini tasavvur edilemez. Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Teşkilât Kanununa ait görüşmelerde,. 
şube müdürlerine kadar hepsinin yüksek tahsil 
sahibi olması hususunda ne kadar İsrar edildiği 
hatırlardadır. 

Bu itibarla, bu maddenin »on fıkrasının de
ğişmesine dair bir takrir takdim ediyorum ve 
Umum Müdürlük ve yardımcılıklara ve yüksek 
ihtisas istiyen vazifelere yapılacak tâyinlerin 
bu hükümlerden istifade etmemesini burada tas
rih ediyorum. Kabulünüze iktiran etmesini bil
hassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyar. 
CAHİT AKYAR (Denizli) — Efendim, bu 

maddeden kimler istifade edeceklerdir1? Söz 
hakkım mahfuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ 

(Tabiî Üye) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sual sordular. Bundan istifade 

edecek kimlerdir ve kaç kişidir diyorlar. Son
ra Sayın Karasapan'm mütalâasına karşı mü
talâanız nedir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Bu madde 5 sene ve daha fazla 
başarılı bir şekilde çalışmış, tecrübe sahibi kim
seler bulunduğu takdirde bunların Radyo - Tele
vizyon Kurumuna yeniden atanmalarında yük
sek öğrenim niteliğinin bunlarda aranmaması
na mütedair bir maddedir. Son kısım bunlardan 
değildir. Çünkü elektrik mühendisini bir istisna 
olarak görmüştür. Biz komisyon olarak yük
sek öğrenim olmasa dahi burada başarılı çalış
mış olan tecrübeli kimselerin yeniden atanma
larında bir sakınca görmemekteyiz. 

Sayın arkadaşımızın buyurduğu, bundan kim
lerin istifade edeceğini bilmiyorum. Ne kadar 
insan vardır, bunu da bilmiyorum. Hükümet bi
lir. Uzun zaman teşkilâtta çalışmış olanların tâ
yininde bir sakınca görmedik. Komisyon böy
le şahıslar için, miktar bakımından bir bilgi 
ile mücehhez değildir. Eğer başka bilenler var
sa, veya Bakana yöneltirseniz soruyu, daha uy
gun olur. 

BAŞKAN — Sayın* Bakan suali biliyorlar 
mı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Hayır. Ben de 
bilmiyorum. Şahsa göre değil, objektif olarak 
kanun koyuyoruz, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyar. 
CAHÎT AKYAR (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, kanunun matlabındaki umumiyete 
rağmen, metnin bir veya iki şahsı istihdaf eder 
bir hüküm olduğu anlaşılıyor. 

Çünkü yüksek tahsil kaydı aranmamasını 
gerektiren bir Umum Müdürlük, iki tane de 
Muavinlik vazifesi var. Yepyeni bir müessese 
kuruluyor. Bu müesseseyi idare edeceklerden 
daha evvelki maddelerle yüksek tahsil, buna 
ilâveten de tecrübe şartları aranıyor. Bu son 
kısımda beş sene gibi kısa bir müddetle tecrübe 
görmüş ve yüksek tahsili olmıyan kimseye 
Umum Müdür veya Umum Müdür Muavini ol
mak hakkını vermiyor. Bu bana biraz sayın 
sözcünün çok kullandığı bir kelime ile çelişik 
halde görüldü. O itibarla Sayın Celâl Beyin 
verdiği takrire itibar buyurulmasmı ve bu mad
denin ya kaldırılmasını veya o takriri kabul 
ederek, yapılan yanlışlığın tashihini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muihtemn 
arkadaşlar, kabul edeceğimiz bir kanun mad
desinde evlerviyetle saralhat !oİması hısımdır. 
Simidi mik'tarının vüsatinin ne 'olduğu belli ol
mıyan Ibir madde ile karşı karşıyayız. Gerçi 
Caihit Ayikar arkadaşımız Ibir- noktaya temas 
buyurdular, dediler ki: «£Bu 'bir iki vşaihsı ilgi
lendirecek 'bir maddedir.» Ama böyle dahi ol
sa, şayet Ibir veya iki şaihsı ilgilendireeekse ve 
Ibu da yeriue başka bir şahsın ikamesti (mümkün 
olamıyan bir işin 'tek dhli olan kifmselerse 'bunu 
ismen koyalım. Yoksa 'böyle içine üç şahsı da 
103 şallısı da alabilen 'bir maddenin kabulü caiz 
değildir. Daha önce verilmiş 'olan takririn 
kabulü yönünde rey kullan'manuzı arz ve is
tifham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Takriri .oku
tuyorum : 

Cumihuriyet Senatosu/ Başkanlığına 
Türküye Radyo - Televizyon Kurumu kanun 

tasarısının "geçici dördüncü maddesinin son 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiriJmfesini 
arz ve teklif ederim. 

«Ancak Ibu hükümler, kurumun genel mü
dürlüğü ve yardımcılıkları ile yüksek ilhtısas 
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istiyen diğer görevlere atanacaklar hakkında 
uygulanamaz. 

Afiyim Karabisaf 
Celâl Tevfik Karasapau 

BAŞKAN — Değiştirilmesi arzu edilen şu 
yüksek elektronik ve elektrik ımülhendisi oluna-
sı mıdır? 

CELÂL TEVFİK KARAŞABA N (Afyon 
Karahisar) — Kvlet 'of endim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılıyorlar mı ? 

"KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET YfLDIZ 
(Taibiî Üye) — Hayır efendim. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI 'NURET
TİN ARDrCOĞLU (Elâzığ) —Hayır . 

BAŞKAN — Komisyon ve 'Bakan katıllmı-
yorlar. Reyinize sunuyorum. Takriri kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 'Komis
yon maddeiyi alıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Filhal katılıyoruz. 
. BAŞKAN — İSon fıkrayı bu şekilde tadil et

tirip maddeyi açık oyunuza •sunacağımı.. 

Beşinci kışımı 
Geçici hükümler 

Eski personelin ımüktesep hakları : 
GEÇfOÎ MADDE 4. — Kurumun kuruluşun

dan önceki süre içinde radyo bizm etlerinde en 
az (beş yıl 'başarı ile çalışarak 'tecrübe 've ihtisas 
sahibi oldukları Yönetim Kurulunca Itesbit edi
lenler, 'Kurumdaki (bir göreve at anim ak için 
yüksek öğrenim kaydının ,'bu kanunda veya (bu 
kanunun 47 nci maddesinde söz konusu yönetme
liklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt 
aranmaksızın atanabilirler. Ancak, bu 'hüküm
ler Kurum Genel 'Müdürlüğü ve yardımcı İrkları 
ile yüksek ilhtısas istijyen diğer ^öreivlere atana
caklar hakkında uygulanamaz. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. Acık oyunuza sunulacaktır. 

tik yönetim kurulu seçimi : 
GEOÎOİ MADDE 5. — Kurumun yönetim ku

rulunun kuruluşu, bu kanunun yayıimı tarihin
den başlıyarak o ay içinde tamaımlanır. Genel 
Müdür de aynı süre içinde atanır. 

4 ncü 'maddenin sekizinci bendine göre yapı
lacak ilk seçim, Turizm ve Tanıtma (Bakanlığı
nın bildirisi üzerinde Radyo Dairesi ile sürekli 
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olarak veya deneme mahiyetinde yayın yapan 
radyoların bulundukları yerlerde aynı günde ve ! 
saaatfre sözü geçen bencide nitelikleri (belirtilen 
kimselerin toplanmaları suretiyle ve igrzli oy ile 
yapılır. 

Seçime katılanların kendi aralarından seçe
cekleri üç kişilik bir kurul secimi denetler ve 
sonuçlarını bir (tutanakla belli ederek radyola
rın arasındaki en yüksek 'memurunun aracılığı 
ile'Turizm ve Tanıtma (Bakanlığına (gönderil-. 

Bu tutanaklar Bakanlıkça »birleştirilerek se
cini sonuçları tesfbît edilir. En çok toy alanlar 
seçilmiş sayılır. İkiden fazla kişi ayın sayıda 
oy aldığı 'takdirde bunlardan nitelikleri aynı 
olan kimseler arasında ad çekilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, 'bu maddenin ikinci fıkrasında 
4 ııeü maddenin 8 nci 'bendinden 'baîhsedil'mekte
dir. 4 ncü maddeyi tetkik ettim, 8 nci Ibend 
yoktur. Yanılmıyorsam, (böyle ibir 8 nci !bend 
olmadığına göre (burada (bir zühul 'var yani ko-
nuMaınış. (Var sesleri) 

Benim elimdeki metinde 8 nci beııd Ibuluııma-
dığıııa göre evvelemirde düzeltilmesi lâzımdır, 
bu !bir. 

İkincisi .- Buraya konulacak 'hükümler zaten 
4 ncü.madde muvacehesinde İbir 'haşiv mahiye
tinde ifade edilmekte ve sözcünün ifadesiyle çe
lişmelere de imkân vermektedir. 4 ncü maddede 
seçilen kimselerin 'naniği 'mercilere tarafından 
seçileceği belirtilmiş. Halbuki ibu yeni komis
yonda konulan hükümde 'Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının işarı üzerine falan yerde topla
nacaktır. Radyo merkezleri (bulunan yerlerde 
toplantı yapılarak, seçim yoluna ıgidilir, de
nilmektedir. 

Halbuki 4 ncü maddedeki esaslara göre, her 
seçilen seçim 'merciinin 'bulunduğu yerde se
çim yapılmaktadır. Burada İbir yanlışlık oldu
ğuna kaaniim. Komisyonun dikkatini çeker ve 
ona göre d'üztelüme yapılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldı*. 
GEÇİCİ 'KOMİSYON VSÖZOÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Metinleri çok dikkat
le izliyen sayın arkadaşım burada metni at
ladı. 1/9 nen sayfaya (baka-r&a, 19 ncu sayfada 
8 nci ıbend var. Fakat îbiz bu seçimi kademeli 
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yapmanın zorunluluğunu duyduk. Tasavvur 
(buyurunuz, birçok yerlerde radyto istasyon
ları var, televizyon istasyonları var. Bu istas
yonların hepsinden, temsilen ikişer üye seçile
cek, bunların hepsini îbir araya toplamaya im
kân yoktur. O zaman Ibütün (bu radyo ve tele
vizyon teşkilâtlarını paydos etmek lâzım. Onun 
için kademeli olmak her yerden 'bir aday se
çerler. Bunların hepsinin oyları merkeze gel
diği zaman merkezde en çok kim rey almışsa o 
seçilir. Onun için zannederim, Sayın Artukmaç 
arkadaşımız görüşümüze 'katılır. Kademeli ol
masının 'Zorunluluğu vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi »oyunuza sunuyorum. 
Katbul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 
Eski hükümlerin uygulanması : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Hizmetler, tarifeler 

ve çalışma ile ilgili diğer konular için yeni 
hükümler yürürlüğe girinceye kadar-, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum Kafbul 
edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Yönetmeliğin yapılması : 
GEÇtCt MADDE 7. — 47 nci maddenin 

2 nci fıkrasında söz konusu yönetmelik, Yöne
tim Kurulunun kuruluşu ve Genel 'Müdürün 
atanmasından haşlıyarak iki aıy içinde hazır
lanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kafbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilk hesap dönemi : 
GECl'Cl MADDE 8. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten 'bağlıyarak -o tarihteki 
malî yılın ıslonuna kadar olan stire Kurumun 
ilk hesap dönemidir. 

tik hesap dönemi altı aydan az ise, ayrıca 
(bilanço yapılma'z ve (hesaplar, ileriki yılın bi
lançosu ile 'birleştirilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kafbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Radyo yapımı ödenekleri : 
GEÇİCİ MADDE 9. — Radyo yapımı için 

Bayındırlık Bakanlığının yürürlükteki bütçe
sine konulmuş olan ödeneklerin (bu Bakanlıkça 
harcanmasına devam olunur. Ancak, /bu ko
nuda Turizm ve Tanıtma Bakanlığına aidolan 
yetkiler Kurulma geçer. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi'yenler... 

Kailml edilmiştir. 
Gelecek yıllara sâri taahhütler : 
GEOlOÎ MADDF 10. — Radyo 'hizmetleri 

için kal kınına plânına dâhil (yatırımların ya
pım, tesis ve teçhizat .masrafları için hu kanu
nim 1 nci (geçici maddesi ve 2 nei 'ge
çici maddesi .gereğince devir işlemleri tamam
lanıncaya kadar, elli milyon lirayı akmamak 
kaydiyle, gelecek yıllara sâri taaShJhütlere giriş
meye Turizmi ve 'Tanıtıma. 'Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş : 
MADDE 49. — Bu kanun, yayılın tarihin

den sonraki üç aylık snirenin (bitimini takibeden 
ay 'başında, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri hükümleri 
de bu kanunun yayımı tarîkinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN Bir takrir vardır, Sayın Ar-
tukmaç'ın. «Yürürlüğe giriş»' 'yerine «yürüt
me» diyor. Bu teklifi reyinize sunuyorum. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — O 'halde maddeyi .oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler.. Ka
imi edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 
MADDH 50. — Bu kanunu 'Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi loyunuza sunuyoruını. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 'Ka'bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesi bitmiştir. 
Tümü üzerinde iki arkadaşımız söz istemiş

lerdir. 
Sayın Om ay lehinde mi, aleyhinde mil? 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN 

nız ? 
İBRAHİM 

Evet efendim. 
BAŞKAN—Buyurun. 
C. H. P. CİRUPU ADINA İBRAHİM SAF

FET OMAY (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, müzakeresi sona eren tasarının memleket 
ve millete hayırlı ve uğurlu olması, en iyi te
menni ve dileğimizdir, Kuruluşunun 3G ncı yı-

- Grup adına mı konmşaeaksı-

SAFFET OMAY (Ankara) — 
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lında da olsa Türkiye radyolarının muhtariye
te kavuşturulmuş olmasını şükranla karışılıyo
ruz. 

iktidarların elinde, siyasi ortamın istikame
tine ayak uydurmaya mee'bur bir yönetim ve 
etkiden radyolarımızın masun tutulmasının 27 
Mayıs inkılâbı ile başladığını hususiyle 'belirt
mek isteriz. 

Radyonun ırnulhtariyeti, demokratik yaşa
manın bir şartı olarak da Büyük Türk Milleti
ne ayrrca mutluluk sağlıyacaktır. Ancak, böy
le mesut bir müzakere sırasında Sayın Ali 
Rıza Ulusman'ın, ki ortada; grup hüviyetini 
haiz 'bir toplulukları da bulunmadığı halde, 
Millet Partisi Grupıı adına diye kür'süye gele
rek yaptıkları konuşmalarında C. H. P. ni ye
ren sözlerinden dolayı üzlgünüz. 

Ulusman arkadaşımız, tek parti devrinin 
iktidar sahibi O. H. P. nin, radyoyu kendi malı 
ve dileği gibi kullandığından iktidarının ha
yatiyeti ve bekası haıkkında yanlış hesaplar 
yapan ve boş ümitlere düşen C. H. P. nin bü
tün rejim meseleleri gibi radyo işini de halle
demediğinden ve ne garip tecellidir ki C. H. 
P. nin iktidardan düştükten sonra, radyo mev
zuunda dikkate şayan şikâyet ve taleplerde 
''bulunduğundan ve bu suretle O. II. P. nin sami
miyetsizliğinden, rahmetli arkadaşımız Fai'k 
Alhmet Barutçu'nun 'bir közüne de temas ederek 
(bahsettiler ve bu davranılsın ise mazinin üzeri
ne bir şal örtmek demek olduğunu insafsızca 
•ileri sürdüler. 

BAŞKAN — Sayın Om ay; yalnız, bu müda
faa kışımı kıisa olsun. 

C. H. P GRUPII ADINA İBRAHİM SAF
FET OMAY (Devamla) — Kısa efendim. Za
ten grup adına konuştuğuma göre müsaade bu
yurun. 

BAŞKAN — Grup adına konuştuğunuza 
göre bu bir müsam'ahayı icaıbettirmez. 

O. II. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF
FET OMAY (Devamla) — Sayın Ulusman 
arkadaşım konuştular, kendilerine cevap vere
ceğim. 

'Sayın Ulusman aıikadaışım, vakit vakit tek 
parti devrine dönerek C. II. P. ne çatunak. 
filhakika bu bâzı politikacılar için 'bir taktik
tir ama milletin sağduyusu karşısında artık 
tatsız!aşmış ve itibardan düşmüş bir taktiktir. 
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Hele kendilerinin mensulb oldukları siyasi teşek
külün içinde bulunduğu durumdan çekip çı
karmaya yeten' taktik olma kıymeti zerrece 
yoktur. 

'BAŞKAN — Polemiğe girmeyin, rica edi
yorum. 

O. II. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF
FET OM'AY (Devamla) — Peki efendim. Ar
kadaşlar, Ulusman arkadaşımızın, partileri he
sabına bir sıçrama tablası olarak basmak iste
dikleri tek parti devrinden 'birkaç, cüımle ile de 
oksa, benimi de bahsetmeme imkân verdikleri 
için kendilerine teşekkür ederim. (Gürültüler 
ve itirazla i-) 

'Mesele öyle değildir efendim. Ben grup 
adına nasıl konuşulur bilirim. Ali Rıza Beyi 
de dinlediniz, kanun üzerinde konuşuyordu. 
Fakat mevzu dışına çıktılar. 

'BAŞKAN — Sayın Om ay, Senatoyu ve Baş
kanlığı müşkül mevkide bırakmamanızı rica 
ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF
FET OMAY (Devamla) — Atatürk, 1938 yılı 
donlarında ebediyete intikal etti. Büyük Kur
tarıcının vefatlarına kadar olan devrin millet
çe müştereken yaşanmış, çok şerefli ve yapıcı 
hamlelerle dolu ve millet 'hayatının her yönü
nü muasır medeniyet istikametinde yola çıkar
mış bir devir olduğunu ret ve inkârı mümkün 
mü? Asla! Buna. esasen kims'enin 'gücü de yet-
ıniyecektir. Sonra ne olmuş? (Kanun üzerin
de' konuşmuyor sesleri) 

BAŞKAN — Bu konuşmanızın radyo ile bir 
alakası yoktur. Rica ediyorum. Bir nıüsamalıa 
bu kadar suiistimal: edilemez. 

O. II. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF
FET OMAıY (Devamla) — Bu tarzda konuştu
lar, cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Zaptı sabık 'hakkında söz alır, 
söylersiniz. Şimdi, kanunun tümü hakkında ko
nuşacaksınız, rica ederim efendim. 

O. II. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF
FET OMAY (Devamda) — Harbe girdik, giri
yoruz ve hele lıarb şartlarının getirdiği bin türlü 
ihtiraslı sıkıntılar içinde millet 'olarak 6 yıl 
çabalamışız, 1945 başlarına kadar. Buna da 
bir diyecekleri va r ın ı? Zannetmiyorum. On
dan sonra ne oldu? O zaman iktidarda olan C. 
H. P. lüzumuna inandığı çok partili hayatın 
kapılarını hemen, yani 1945 yılında açmıştır. 

25.10.1963 Orl 
(Sağdan gürültüler, bu, üzerinde değil sesleri) 

'BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF

FET OMAY (Devamla) — Tahammül gerek, 
buradan konuşmak kolay değil. 

I3AŞKAN — Sayın Tokgüz, buyurun. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
OAHİT TOKGÖZ (sSaımsun) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, 'ben bir partizan 
gibi konuşmıyacağım. Ufak bir mesele var, mm 
aksettireceğim efendim. 

BAŞKAN — Bu sözlere lüzum yoktur. 
CAHİT TOKGÖZ (Devamla) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım. 
Radyo ve Televizyon Kurumu kanunu, Ana

yasamızın 7 nci maddesi gereğince yine Anaya
samızın 121 nci maddesinin isteklerini tatmin 
eder mahiyette yüksek huzurlarınızdan geç
miştir. Biraz sonra yüksek reylerinizle kanun
laşacaktır. 

Ben bu arada yine Meclis görüşmelerinin 
radyoya aksettirilmesi mevzuuna bir kere daha 
temas etmek zaruretini hissediyorum. 

Parlâmento görüşmelerinin radyodan inika
sında aradığımız iki esas vardı. Birincisi parlâ
mento müzakerelerinin, ruh ve esprisini zedele
meden neşri. İkincisi ise Hükümete muhalefet 
ve müstakillere aynı imkânların sağlanmasıdır. 

Şurası muhakkak ki, bugünkü tatbikat bir
çoklarımızı tatmin etmemektedir. Ve bu ka
nunda kabul ettiğimiz şekilde yine aynı suret
te devam edecektir. Kısacası kanun aradığımız 
esasları tanı mânasiyle tatmin eder bir mahiyet 
göstermektedir. 

İleri Batı demokrasilerinde ise hallinde müş
külât çektiğimiz bu gibi dâvalar çoktan halle
dilmiştir. Herhalde yüksek dikkatlerinden kaç
mamıştır. Radyo ve matbuata ekseriya şöyle 
pasajlara raslarız: «Senato basın sözcüsü şun
ları söylemiştir. Kongre basın sözcüsü söyle açık
lamada bulunmuştur. Parlâmento basın sözcü
sü şunları ifade etmiştir» gibi. Demekki onlar
dan, parlâmentodan inikas edecek hususları 
efkârı umumiyeye intikal ettiren bir süzgeç 
mevcuttur. Haddizatında bunlar birer sözcü 
değil birer teşkilâttır. Radyo resmî bir organ
dır. Onun neşredeceği parlâmento müzakerele
rine ait hususların büyük bir değeri vardır. 
Bunu her hangi bir gazetenin Meclis müzakere-
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terini nakil tarziyle karıştırmamak lâzımdır. 
Devlet radyosunun neşriyatının yok ciddî olma
sı gereklidir. 

Netice olarak, radyolara Meclis müzakerele
rini intikal ettirecek, Batı demokrasilerinde ol
duğu gibi, bir Meclis organına ihtiyaç, vardır. 
Bu vazifeyi Meclislerin Başkanlık Divanları 
bugünkü durum ve kadrolariyle yapaınıyorlarsa 
biz de ve ileri demokrasilerin kullandığı vası
ta ve tedbirleri kullanarak bu dâvayı 'hallet
meye meclburuz. Aksi halde «gelenek teamül 
böyledir» diye gayemize ilerlememiz için kağnı 
arabasını tercih etmiş oluyoruz. Onların kul
landıkları vasıtaları bulup işletmeye mecbu
ruz Biz de parlâmento basın bürolarını kura
cağız. Buna muhtacız. O kadar muhtacız ki bu 
müesseselerin kurulması, parlâmentonun itiba
rı bakımından da •mühim rol oynıyaca'ktır. 

Radyo - Televizyon Kanununun kabulü mü
nasebetiyle 'memlekete hayırlı olmasını temen-

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum, müzakere
lere devam ediyoruz. 

Türkiye radyo - televizyon kanunu tasarısı
nın oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

42 nci madde için, (103) oy verilmiş, (100) 
kabul, (1) ret, (2) eekinser, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

46 ncı madde için, (93) oy verilmiş, (89) ka
bul, (3) ret, (1) eekinser, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

47 nci madde için, (79) oy verilmiş, (78) ka
bul, (1) ret. 

Geçici 4 ncü madde için, (82) oy verilmiş 
(81) kabul, (1) ret. 
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ni eder, hepinizi saygı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü açık oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilecektir. Kanunun mem
leketimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

İki maddenin oylama muamelesi bitmiştir. 
Şimdi, kanunun tümü üzerindeki reylerinizi is
timal etmenizi rica ederim. 

Oy vermiyen var mı? Oy toplama işi bit
miştir. 

Şimdi, yeni Anayasanın iki sene içerisinde 
çıkarılmasını emrettiği kanunlardan Tutuklula
ra tazminat verilmesi hakkındaki Kanunun mü
zakeresine geçeceğiz. Kanunun müzakeresine geç
meden evvel yarım saatlik bir ara veriyorum. 

17,50 de toplanmak üzere oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 17,27 

Geçici 5 nci madde için (80) oy verilmiş, 
(79) kabul (1) ret, 

49 neıı madde için, (75) oy verilmiş, (74) 
kabul, 1 ret. 

Son 4 madde için yerilen oylarla salt çoğun
luk sağlanamamış ise de Anayasanın 92 nci 
maddesi gereğince bu maddeler evvelce işari oy
la kabul edildiğinden ayrıca oylanmıyacaktır. 

Tasarının tümü için (94) oy kullanılmış, (93) 
kabul, (1) ret salt çoğunluk sağlanmış, tasan 
Senatomuzca kabul edilmiştir. (Hayırlı olsun 
sesleri) 

• > - • • « 

IKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 17,50 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artulanaç (Yozgat), Ahmet Naci An (Kırklareli) 
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5. — GÖRÜ! 
4. — Askerî mahkemeler kuruluş ve yargı

lama usulü kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve C. Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/547, C. Sena
tosu 1/312) (S. Sayısı: 329) (1) 

BAŞKAN —• Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama 

usulü kanunu tasarısının gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak diğer işlerden öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 

BAŞKAN — Kanun gününde tevzi edilmiş, 
dağıtılmıştır. Gündeme alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer işlere tercihan ve ivedilikle müzakere
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usu

lü kanun tasarısının bir sistem dâhilinde tanzim 
edilmesi ve en geç bugün çıkması gerekli oldu
ğundan tasarının tümünün müzakere konusu 
edilmesini ve maddelerin ayrı ayrı oylanmama
sını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahri özdilek 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapoı*u okutuyorum efendim. 

Geçici Komisyon raporu 
25 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Anayasasının geçici 7 nci maddesi hük

müne göre 2 yıl içinde çıkarılması gereken ka-

(1) 329 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır ve bununla ûgiU M. Meclisi 496 S. Sa
yılı basmayazı M. Meclisinin 22 . 10 . 1963 ta
rihli 122 nci Birleşimi tutanağı sonundadır. 

LEN ÎŞLER 

nunlardan, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü kanunu tasarısının tümü üze
rinde Millet Meclisinde yapılan müzakereler so
nunda Millet Meclisince bâzı maddeler üzerinde 
yapılan değişikliklerle kabul edilen metni incele
mek üzere, Yüksek Senatonun 24 . 10 . 1963 ta
rihli toplantısında kurulması kabul edilen Geçi
ci Komisyonumuz 25 . 10 . 1963 tarihinde top
lanarak Millet Meclisince kabul edilen metni Hü
kümet temsilcileri de hazır bulundukları halde 
incelenmiştir : 

Gerek metnin tümü ve gerek maddeler üze
rinde yapılan görüşmeler sonunda Komisyonu
muzca metin üzerinde bir değişiklik yapılması
na lüzum görülmemiş ve Millet Meclisi Geçici 
Komisyonunun tümü ve maddeler hakkındaki 
hazırladığı gerekçeler Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

Ancak, şu noktayı da belirtmek isteriz ki, bir 
kaç madde üzerinde verilen önergelerle yapılan 
değişiklik haricolmak üzere Millet Meclisinde ta
sarının tümü hakkında müzakere yapılmakla ye-
tinilmesine karar verilmiş ve maddeler üzerinde 
görüşme yapılmamıştır. 

Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre iki 
yıl içerisinde çıkarılması gereken kanunlar ara
sında mühim bir mevki işgal eden bu kanun ta
sarısı ile Askerî yargı usulünde ehemmiyetli de
ğişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin ya
pılmasını zorunlu kılan hüküm yine Anayasa
nın 138 nci maddesinin askerî mahkemelerin te
rekkübü tarzına taallûk eden âmir hükümdür. 
Halen yürürlükte olan ve askerî mahkemelerin 
kuruluşuna ilişkin hükümleri de ihtiva eden As
kerî Muhakeme Usulü Kanununun Anayasanın 
138 nci maddesiyle bağdaşması mümkün bulun-
mıyan hükümler ihtiva eylemiş karşısında as
kerî yargının yürütülmemesi ve işliyemez bir 
hale gelmesi veya ileri sürülmesi melhuz yetki
sizlik iddiaların yüzünden birçok güçlükler doğ
ması ihtimali karşısında bu kanun tasarısının 
Millet Meclisinde olduğu gibi Yüksek Senatoda 
tümünün müzakeresi ile iktifa edilmesini arz 
olunan hal ve icaba uygun bulunacağı da Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül-
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meşine delâletleri rieasiyk 
arz olunur. 

(Jeçici Komisyon 
Başkam 

Tabiî Üye 
F . Ö/dilek 

Kât ip 
Ordu 

Z. .Kumrulu 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Yüksek Başkanlık.! 

Sözcü 
(hımhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Art us 

Samsun 
O. Tokgüz 
Tabiî Üye 

S. Karaman 

M E H M E T ÖZOÜNES (Tabiî "Üye) — Kfen
dim, ben tümü üzerindi1 söz istiyorum. 

B A Ş K A N — (iündemc alınmasına karar ve
rildi ve rapor okundu, buyurun. 

M E H M E T ÖZOÜNES (Tabiî Üye) — Evet 
efendim, önergeler oylandıktan sonra söz isti
yorum. 

B A Ş K A N — Önerge yok. Yalnız bu rapor 
mahiyetindedir. 

M E H M E T ÖZOÜNES (Tabiî Üye) — Tü
mü üzerinde söz istiyorum •efendilin. 

BALKAN — Buyurun . 
M E H M E T ÖZOÜNES (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; ordu ruhiyatında iki 
mefhum son derece önemlidir. Orduda kuman
da edilir, itaat olunur. Ordu ile ilgili hükümler 
çıkartılırken veya orduya ait fikirler yürütü lür 
ken daima bu iki hükmün, bu iki fikrin ,göz önün
de bulundurulması zaruret i 'vardır. Daima şu 
suali, ordu hakkında hüküm (koymak istiyenler 
kendi kendilerine sormak ve .müspet cevap al
mak mecburiye!indedirler! «Bu hüküm, kuman
dayı güçleştirir imi; bu hüküm, itimat ruhunu 
za'fa uğrat ı r mı?» ıŞu halde önünüze gelen bu 
kanunu da incelerken öyle sanıyorum ki, kendi
mize bu iki suali sormak ve ona göre hüküm 
veıuiK'lk zorundayız. Acaba ıbu büküm, kuman
dayı za'fa uğrat ı r mı, itimat ruhunu za'fa uğ
ra t ı r mı? Ben inceledim, bu kanun tasarısında, 
Anayasamızın getirdiği kişisel haklarla beraber, 
ordunun mutla'ka lüzum gösterdiği disiplinde 
beraber mütalâa, edilmiştir. Askerî adalet işle
rinde yıllarca çalışmış kimseler tarafından ha-
zırlannnış, tecrübeli hukukçu ve askerler tara
fından komisyonda da incelenmiştir. Benim ka
naatime göre bu kanun tasarısı, ordunun ku
manda faaliyetlerinde bir güçlük yaratmıyaeak, 
bununla beraber i taat ruhunu za'i'a uğratma

dan ordunun kişisel haklarını koruyacak nite
liktedir. Bu kanunun, orduya hayırlı olmasını 
1 emenni eder hepinizi hürmetle selâmlarını. 

İHSAN SABRI OAOLAYANMİİL (Bursa) 
Sayın reis, söz istiyorum. 

BAŞKAN - - Buyurun efendim, 
İHSAN SABKİ (JAfiLAYANCİL (Bursa) 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özgüneş'in 

konuşması beni de konuşmaya teşvik etti. Onun 
için yüksek huzurunuzu işgal ediyorum. Haki
katen orduda disiplin, t om et fikir, kaide ve esas 
olarak üzerinde önemle durulacak bir konudur. 
Disiplinsiz bir ordunun başarıya ulaşmasına inı-
Ikân yoktur. Disiplinin de iki büyük hastalığı 
vardır. Bir i şiddet, öbüdü lâubalilik. Bir disip
lin şiddete dayanırsa mahkûmu zevaldir. Lâu
balilikle ülfet ederse çözülür. Oönül isterdiki, 
elimize gelen kanunda, disiplin esaslarınıu bu 
prensiplerle ne derece ahenkli olduğunu rahat 
rahat ve güzel güzel tetkik imkânını bulalım. 
Eakat ilk defa Senatomuz, bu kadar önemli bir 
kanunu bu kadar dar ve kısa zamanda tetkik 
etmek mecburiyeti ile karsı karşıya geldi. Kim
seyi suçlandırmıyorum, hâdiseler, zaruretler ge
tirdi bizi bu hale. Eminim ki, Sayın Özgüneş'in 
teminatından teselli buluyoruım; hakikaten tec
rübeli, ihtisas sahibi organlar ta ra f ından hazır
lanmış olması itibariyle uzun uzadıya tetkik et
seydik dahi, üzerinde fazla kusur bulunamıya-
cak bir mükemmeliyetle hazırlandığı hissini ver
mektedir. Ben de muhterem arkadaşlarını gibi 
Kanunun orduya yeni bir düzen, yeni bir ruh, 
yeni ve modern biı* hüviyet vermesini temenni 
ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAS'KAN — - B u y u r u n Sayın Üye. 
HELAMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresi yapılın akta bulunan 
Kanunun millete ve Orduya bayırl ı olması te
mennisiyle tümü üzerinde yapıııa'kta olduğumuz 
bu görüşmede bâzı noksanlıklara şu kısa za
manda vâkıf olduğumu arz etmek isterini; tabiî 
şahsıma göre. Tümü üzerinde görüşme açılı]) 
da müzakereye geçildiğine göre, maddelere pek 
geçilenıiyccek. Yalnız Komisyon raporu ve Mil
let Meclisi metninde gördüğümüz bâzı hususları 
belirtmeden geçenniyeceğim. 20 nci maddenin 
;î ncii fıkrası «yedek aslker kişiler, askerî hiz
met esnasında sadece Türk Ceza Kanununa ve
ya diğer kanunlara aykırı eğlemlerinden dola-

—.510 — 
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yi askerliklerini bitirmelerinden sonra adliye I 
mahkemelerine sevk edilebilirler.» hükmü mev
cuttur. 

'20 nci maddenin 1 nci fıkrası ise askere alın
madan evvel işlenmiş saçlara, ait soruşturma iş
lemlerini muayyen bir müddeti falıdidetmekte-
dir. Bir yıla kadar hürriyeti tahdideden bir su
çu-işleyen şahsın muhakemesi, askerlik hizmeti
nin sonuna bırakılım aktadır. 

3 ncü fıkrada, böyle bir ayırıma Hışlamıyo
ruz. Katil hâdisesi de olsa, üçüncü fıkraya gü-
re ilnmu askerlik hizmetinin sonuna bırakmak 
icabediyor. 

Burada da 20 nci maddenin .birinci fıkrasın
daki ıguln, bir seneden fazla hürriyeti tahdide
den bir cezayı icabettiren bir suç işleyen şahsın, I 
aidolduğu mahkemeye sevkı ieabeder. Bu şekil- I 
de bir kayıt konması gerekir •kanaatindeyim. 

Sonra, 20 nci .maddenin üçüncü fıkrasında 
bahsedilen yedek askerî kişiler, 20 nci madde
nin birinci fıkrasında bahsedilen kişilerden mi- I 
dir? Bunun da tavzih edilmesi gerekir, kanaa
tindeyim. 

Ayrıca 86 nci maddede, Avukatlık Kanunu
na tearuz eden bir hükümle karşı karşıya bulu
nuyoruz. (Bu maddenin ikinci fıkrasında, «As- I 
kcrî malike/menin bulunduğu yerde avukatlık ve- I 
ya dâvâvekilliği etmeye kanunen yetkili kimse 
yoksa, hukuk fakültesini bitirmiş subaylar (as
kerî hâkim ve askerî savcı ile yardımcıları ha
riç) ve bunlar da yoksa diğer subaylar savunu
cu tutulabilirler.» deniyor. 

Yüksek malûmunuzdur ki Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununa »'öre ancak Ceza mahke-
melerindeki dâvâvekilleri bir istisna teşkil eder. 
Onun için 'bu mahfuz bir hak gibi karşımızda
dır. Yalnız avukatla temsil edilebilirler. Bura
da konulan bu hüküm, Avukatlık Kanunu ile ve 
bugünkü savunma sistemi ile tezat teşkil etmek
tedir. Binaenaleyh bu hükümler üzerinde du
ru İm ası ve bilhassa 20 nci maddenin 3 ncü fık
rasında hürriyeti tahdideden cezanın hudutlan-
dırılması gerekir kanaatindeyim. 

Kanunun memlekete hayırlı olmasını tekrar 
temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım, 

BAŞKAN' —- Buyurun Kurutluoğlu. 

S AHİR KUKUTLUOCİ/U (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) -— Sayın Başkan ve Cumhuriyet Se
natosunun saygı değer üyeleri; '•)?> yıla yakın 
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yürürlükte kalmış bulunan Askerî Muhakeme 
r.sulii Kanunumuz, 'bugün Anayasamızın emret
tiği hudutlar içinde; yeni şekliyle tedvin tarzını 
iktisabetmek üzeredir. 

.Muhterem arkadaşlarını, Türk Milletinin tari
hî \arlığına ve hasletlerine yakışır bir şekilde as
kerî mahkemelerimiz, kendilerine düşen vazifele
ri salâbetle ve salâhiyetle ifa etmiş olmanın şere
fini her zaman taşımışlardır. Yani Anayasamızın 
getireceği askerî usul ve muhakeme rejimi içeri
sinde aynı vazifeleri aynı salâhiyetle görecekle
rine emniyet taşımanın huzuru içerisinde kendi
lerine muvaffakiyetler temenni eder, hürmetle
rimle .selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen yoksa, buyu
run Sayın Sözcü. 

OKOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AJÎ-
T(TS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlarım, halen meri bulunan 15 Ekim 1930 
tarih ve 1631. sayılı Askerî Muhakeme Usulü Ka

nunu, Alman Askerî Ceza Usulü Muhakemeleri Ka
nunundan alınmış ve 33 yıldan beri yürürlükte 
bulunmuş olan bir kanundur. 

Bu kanunun geçirdiği en mühim değişiklik 27 
Mayıs 1961 tarihinde yürürlüğe giren Türk Silâh
lı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 3, 113, lif), 
1 İS nci maddeleriyle diğer bir kısım maddelerinin 
getirdiği değişikliktir. Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununda bu maddeler bâzı mefhumlarda deği
şiklikler yapmışlardır. Bundan başka yeni Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 138 ve 141 nci 
maddeleri, askerî mahkemelerin kuruluş sisteminin 
tamamen yeni esaslara, daha demokratik ve mah
kemelerin teminatı bakımından daha emniyetli 
esaslara bağlamış bulunmaktadır. 

Yine Anayasamızın geçici 7 nci maddesinde bu 
konmuş olan yeni kuruluş esasına göre hazırlan
ması icabeden kanunlar arasında askerî mahke
meler kuruluş Kanununda yer alınıştır. Bu suret
le Yüksek Huzurunuza takdim edilmiş olan bu 
kanun, Anayasanın 7 nci maddesinde yor alan 
kanunlardan biridir. 

Demek oluyor ki, Anayasanın 1.38 ve 141 nci 
maddelerinin getirdiği hükümlerle Askerî mah
kemeler kuruluş Kanunu ve Askerî Muhakemeler 
usul Kanununda değişiklik yapılması zarureti 
mevcuttur. Diğer taraftan Askerî Yargıtaym ku
ruluşuna ait daha evvel kabul buyurduğunuz ka
nun ile'Askerî Yargıtayla ilgisi bakımından, As
kerî Muhakemeler Usulü Kanununun 39, 41, 42, 
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45, 46, 47, 48, ve 248 nci maddelerini değiştirmiş 
40 ve 43 neü maddelerini de yürürlükten kaldır
mış bulunmaktadır. 

Yine Anayasa Mahkemesi, 26 Haziran 1963 ta
rihinde Askerî Muhakemeler Usulü Kanununun 
130 nen maddesinin 2 nci; 236 neı maddesinin 4 
neü bendini Anayasaya aykırı görerek iptal et
miştir. Bütün bu değişiklikler, Anayasa Mahke
mesinin kararı ve Anayasanın koyduğu yeni 
prensipler karşısında bu kanunun yeni baştan 
ele alınması zarureti mevcuttu, bâzı maddelerde 
değişiklik yapılması ile yetinmek mümkün iken 
bunun kanunun sistemini bozacağı göz önünde tu
tularak, kanun, Millî Savunma Bakanlığınca ye
niden ele alınmış ve isabetli bir şekilde ve bilhas
sa terim ahengi de sağlanarak yepyeni bir kanun 
haline getirilmiştir. Ancak, kanunun kabarıklı
ğına bakıp da çok esaslı değişiklikler olduğu zan
nedilmesin. Değişiklikler nelerden ibarettir, şim
di bunları ifade edeceğim diğer hususlar terim 
tashihlerine inhisar etmektedir Bu yeni tasarı ile 
kabul ve teklif edilen yenilikler şunlardan ibaret
tir : 

1. Adlî amirlik müessesesi kaldırılmış, yerine 
savcılık müessesesi kurulmuştur. Anayasanın 138 
nci ve 141 nci maddesinde bu şekilde bir işaret 
mevcudolduğu hepinizce malûmdur. Anayasanın 
141 nci maddesinin ikinci fıkrası. Askerî Yargı
tay üyeleri ile Başsavcısı, hâkimlik meslekine sa
hip, kırk yaşını bitirmiş ve en az on yıl askerî hâ
kimlik veya askerî savcılık yapmış kimseler ara
sından» demek suretiyle askerî savcılık müessese
sini getirmektedir. Bu suretle buna muvazi ola
rak mevcut kanunun 10 ucu maddesi yerine yeni 
tasarıdaki 8 nci madde, askerî savcılık müessese
sini getirmiş bulunmaktadır. 

2. İkinci olarak adlî âmir yerine, Hükümet 
gerekçesinde de belirtildiği üzere, nezdinde askerî 
mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum 
âmirine bâzı yetkiler tanınmıştı. Ezcümle bu ko
mutanlar, taraf gibi mütalâa edilerek bâzı karar
lara itiraz hakkı tanınmıştır. Nihai karara karşı 
da bunların temyiz yetkisi olduğu belirtilmiştir. 
En mühim olarak, soruşturma açılınca, soruştur
maya başlatmak yetkisi prensibolarak bu komu
tanlara tanınmıştır. 

Ancak ağır cezalı ve gecikmesinde sakınca 
olan hallerde savcının hâdiseye el koyarak 
kumandana da bilıgi vermesi esası kabul edil
miştir. 

3, Üçüncü nokta, olarak; askerî ma/hkemc-
lerde eskiden olduğu gi'bi, sanık rütbesi bakı
mından derecelenme kabul edilmiştir. Eskiden 
tümen mahkemeleri binbaşı, kolordu mahkeme
leri ise albaya kadar bakardı. Amiral ve gene
raller için de Genelkurmayda bir mahkeme 
mevcuttu. Şimdi tümen, kolordu v-3 ordu mah
kemeleri albaya kadar bütün sanıkları yargı
lama vaziyetindedir. Ancak, Genelkurmay Baş
kanlığındaki Askerî Mahkeme, general ve ami
ralleri muhakeme ederler, beş üyeden terekkü-
ibedecektir. Diğer hallerde üç üyeden terekkü-
betmek esası kabul edilmiştir. 

4. Yine 4 ııcü nokta olarak Anayasamı
zın 138 nci maddesinde konan esasa göre, mah
keme heyetinin çoğunluğunun askerî hâkimler
den teşekkül etmesi esası kabul edilmiştir. 
ü ç kişilik mahkemelerde, mahkeme heyetinin 
ikisi askerî hâkim, birisi ancak subay olabile
cektir. 5 kişilik mahkemede üç üye askerî hâ
kimlerden terckkübedeeektir. İki üye subay 
olabilecektir. Bu da, Anayasanın emrettiği bir 
hükme muvazi olarak kabul edilen bir esastır. 

f). Diğer bir nokta olarak; ilk soruşturma 
kaldırılmıştır. Hazırlık soruşturması, ilk soruş
turma niteliğine yaklaştırıimıştır. •Sürat bakı
mından kabul edilen bu esaslara göre, hazırlık 
soruşturmasının ilk soruşturma niteliğine yak-
laştırılması için savcılara yeminle tanık din-
leyebilme ve bilirkişi seçebilme yetkisi tanınmış
tır*. 

6. Yine bir başka değişiklik; seferberlik 
yerine Anayasada savaş hali kabul edildiğin
den seferberlik hükümlerinin mühim bir kısmı 
savaş hali olarak derpiş edilerek, tasarıda yer 
verilmiştir. 

7. Yedinci nokta Olarak, adlî amirlik 
müessesesi kaldırılmıştır. Adlî amirlik müesse
sesinin kaldırılması mühim bir değişiklik teşkil 
etmektedir. Bunun kaldırılmasiyle evvelce ken
disinde olan bâzı yetkiler, Anayasa hükümleri 
göz önünde tutularak, savcı ve askerî mahke
meler arasında paylaştırılmıştır. Bu da meselâ 
tevkif salâhiyeti, zabıt ve müsadere yetkileridir 
ki, bunlar askerî mahkemelere vermiştir. Tat
bikat muamelelerini ve neticesinde verilecek 
kararları savcıya bırakmıştır. 

(Sonra, hükümlerin katîleştiğini tesbit ve in-
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fazına emir verme salâhiyeti de adlî âmirlere 
aitti. Adlî amirlikler kaldırıldığı için bu vazife 
kıdemli mahkeme üyesine, hâkimine bırakıl
mıştır. Ancak infaz bakımından, tabiatiyle hük
mün yerine getirilanesi için komutana, yar
dımcı olması bakımından, yetki tanınmıştır. 

Sonra Millî Savunma Bakanının hâkime üç 
ayı geçmemek üzere geçici yetki vermesi esası 
kabul edilmiştir. Bu esas, zaten sivil hâkimler
de de vardır. Ancak zaruretlerle mukayyedol-
mak üzere ve üç ayla ma'hdudolmak suretiyle 
sınırlanmıştır. Bâzı şartlarla giyabi muhakeme 
esası, ağır cezalı işlerde kabul edilmiştir. 136 ncı 
maddede bu esas vardır. 

Sonra, askerî mahkemelerin, mahkemelerde 
(Cereyan eden olaylar bakımından, mutlak yayın 
yasağı yerine Anayasaya uyularak muayyen 
hallerde yasaklama kabul edilmiştir. Biliyor
sunuz, Anayasamız yargı yetkisinin yerine ge
tirilmesi bakımından zaruret olan hallerde, mah
kemenin yayın yasağı verebileceği esasını ka
bul etmiş ve buna muvazi -olaraık, tasarının 142 
nei maddesinde bu hüküm yer almıştır. 

Anayasamız, mecburi tevkif esasını kaldır
dığı için, Anayasamıza muvazi olarak, ıbâzı suç
lardaki mecburi tevkifle, Askerî Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 206/4 ncü maddesini 
yürürlükten kaldırmıştır. Buna zaten Anayasa 
Mahkemesi de karar vermiş bulunmaktadır. 
Buna göre, bâzı avukatların askerî mahkemeler
de savunma vazifesini ifa edebilmeleri, adlî 
âmirin muvafakatine bağlı olduğu için ve bu
nun Anayasaya aykırı olduğu 'aşikâr olduğun
dan yeni tasarıda bu hükme yer verilmemiş ve 
avukatların sanıkları müdafaası bir kayda ta
bi tutulmamıştır. 

Son olarak: Askerî Yargıtayın dâvanın esası
na hükmedebileceği haller, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu projesinde mevcudolan daha ge
niş imkânlardan illham alarak yeni tasarının 
226 ncı maddesinde geniş tutulmuş ve ıbu su
retle hem hükmün bir an evvel katil eşmesini 
sağlamış, yani bir kısım tali mahiyetteki eksik
liklerden dolayı hükmün bozularak tekrar as
kerî mahkemeye iadesine mahal bırakılmamış, 
hem de maihkemeye gelip gitmeler önlenmiştir. 

Tasarının kül halinde görüşülmesine aidolan 
teklifimize gelince ; biliyorsunuz Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bâzı hallerde bu usul 
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tatbik edilmiştir. Emsali vardır. En son ola
rak hatırladığıma göre, Ticaret Kanunumuz 
bir kül teşkil etmesi sebebiyle bâzı maddele
rinde değişiklikler yapılmasının mahzurları 
göz önünda tutularak, kül halinde görüşülmesi 
kabul edilmişti. Ondan evvel de Borçlar Kanu
nu ve Medeni kanunlar böyle oldu. Bâzı mem
leketlerde, meselâ İsviçre'de Borçlar Kanunu 
ve Medeni Kanun kül halinde her iki Mecliste 
görüşülmüş ve o şekilde kabul edilmiştir. 

Bugün, ayın 25 inde çıkarılma müddeti dol
muş olması bakımından, yarından itibaren ku
rulmuş olan askerî mahkemelerin vazife göremez 
'bir duruma düşmeleri karşısında, bu mahzur 
dolayısiyle bu kanunun bir an evvel çıkması
nı da temin bakımımdan, bu şekilde karar itti
hazında isabet bulunduğu düşüncesindeyiz. 
Pemek hem zamanın daralması hem de kanu
nun sisteminin bozulmaması 'düşünceleriyle böy
le bir teklifi getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, yine vakit darlığı dol ay isiyle Millet 
Meclisi Karma Komisyonu tarafından kabul 
edilip, Millet Meclisine sunulmuş olan metnin, 
'hacimli olması itibariyle bastırılmasına imkân 
olmadı. Yalnız Millet Meclisinde yapılan de
ğişiklikler bizim raporumuzun altına sıra ile 
konuLmuş bulunmaktadır. Bunlar bizim yaptı
ğımız değişiklikler değildir. Biz yeni bir tadil 
yapmadık. Millet Meclisinin yaptığı değişik
likleri buraya ilâve ettik. Yine Millet Mecli
sinde verilen bir takrire göre im ©tinde geçen 
«savunucu» kelimesinin «müdafi», «kayıp» ke
limesinin «'gaip» olarak, «vaka» kelimesinin de 
«vakıa» olarak düzeltilm'esi lâzımigelmektedir. 
Zaten bu da Millet Meclisi tarafından kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bir arkadaşımız kanunun 86 ncı maddesin
de askerî mahkemelerin bulunduğu yerlerde 
avukat veya dâvavekilliği etmeye kanunen, yet
kili kimse yoksa Hukuk Fakültesi mezunu su
bay, .o da yoksa diğer subayların savunma yap
ması hükmünü Avukatlık Kanununa aykırı 
buldular. Bunun Avukatlık Kanununa aykırı 
olduğunu pek zannetmiyorum. Ancak, biliyor
sunuz, yine usul kanunlarına göre avukat ve 
dâvavekili bulunmıyan yerlerde bir başkası
nın müdafi vazifesi yapması mümkündür. 
Bu lıükmün de, buna muvazi olarak konulmuş 
bir hüküm diye mütalâa, edilmesinde ve yalnız 
avukat ve dâvavekfili bulunmıyan yerlere mun-
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kasır Ibir hıülküm -olarak kabulünde zaruret varıdır. 
Öyle yerlerde 'askerî maihköinelier kurulaıbilir k!i, 
'Orada hakikaten avukat ve dâvavekili hulun-
ımıyabilir. Savunmasını da bizzat sanığın ken
disinin yapmasının imkânı okrnyaibilir. Bu 
takdirde hukuk mezunu «olan bir subayın veya 
diğer bir subayın savunma görevini ifa etme
sinde, bence bir Ibir sakınca oimama'k lâzım ge
lir. 

Askerî Mahkemeler Usulü Kanununun 5 nci 
maddesi, 20 nci maddenin ,> ııcü fıkrasına. 
aynen alınmıştır. Bu hal, aslen askerî hizmet
ler sırasında işlenen sucun malhiyeti nazarı 
dikkate alınarak uygulanacak ve askerî hiz
met öncelik kazandığından, tatbik edilecektir. 

Maruzatımı hulâsa eklerken, verilmiş olan 
takrir dairesinde kanunun kül halinde müzake
resine müsaade huyurımanızı istirham edenim. 
Hürmetlerimi o. 

BAŞKAN — Soru var Sayın Artııs. 
UlKRElT TURHANOÎL (Aydın) — Kanu

nun içinde «Adliye mahkemeleri» tâbiri var. 
Sayın sözcünün 'bâzı kelimelerin değişiklikleri 
üz'erdnde durduklarını göilmekle bu hususu or
taya atmakta mecburiyet hüsseıdiytorum. Bu 
«Adliye mahkemem» tâbiri yetinde değildir. 
Umumi malhkemeler vardır, hususi ınıahkenıe-
ler vardır. Askerî malhkemelcr, hususi mahke
meler ve umumi mahkemelerin Usul Kanunu
nun adı da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
dur. Bu kanunda «adliye mahkemeleri» tâibiri 
kullanılmıştır. Sivil kişilerle askerî kişilerin 
.suçlu teşkil ettiği hâdiselerde umumi mahke-
nneler yerine askerî, maihkemelerde bakılır, 
denir. Fakat «adliye mahkemeleri» diye bir 
terimi olmaması lâzımgelir kanaatindeyim. 

GKOÎGİ KOMtiSYON SÖZCÜS ÂMİL AR
TIIS ('Ouımhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
hiliyorsunuz, evvelce «adliye mahkemeleri» 
tâhiri mevzuatımızlda yer almış bulunuyordu ve 
•biliyoruz, bu tasarıda gözden kaçarak muha
faza edilmiş bir terimdir. Arkadaşımız zanne
diyorum doğru söylüyorlar. Bunun yerine 
umumi mahkemeler veya adalet mahkemeleri 
demek lâzımgelirdi. Fakat bu değişiklik yapıl
dığı, bu tâbir kaldırıldığı takdirde kanunun 
Millet Meclisine, sırf 'bu kelime içlin geri git-
niıe'S'i iâzımldır. Bu 'bakımdan muhafaza ettik. 
Zapta geçirilecek olan şudur : Adliye mahke-
ımelerinden maksat umumi mahkemelerdir. 
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•BAŞKAN — Sayın sözcü, zaten Millet Mec

lisine -gidecek, tadiller var. 
OEOİOİ KOMİSYON SÖZOÜS ÂMİL AR

TUS ((Devamla): — Hayır, tadil yok efendini. 
SAHİR KUKUTLİIOOLU (Oumlhurbaşkanm-

caı S. Ü.) — Bir noktayı İtavızihe Mizıifin var efen
dim. Anayasanın 189 neu maddesinde Yargı-
tayea adliye mahkemeleri kararları için veri
len hükümler arasında, bu terim vardır. 

RİFAT FITKKR (Ankara) — Efendim, ev
velce ordulda alay askerî mahkemesi vardı. 
Kanunu henüz tam tetkik edemedim, bunla
rın ne vaziyet aldığını ''bilmiyorum. Bu kanun
da. alay askerî mahkemeleri tamamen kaldırı
lıyor «m! Bunu anlamak istiyorum. 

OLUİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
AIHT'S (Cumhurbaşkanınca, S. İî.) __ Hfen
dim, Disiplin M'ahkemebM'i Kanunu vardır. Bu 
kanun yakında gelecektir. Bu. kanun geldiği za
man burada bulunursanız meselenin cevabım 
bulacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın sözcü başka suallerde 
var. 

A. NFSRBT TLNA (Kastamonu) ~ Ufen-
dinı, burada bir kayıt var. Avukat veya dâva-
vekilinin bulunmadığı yerlerdi1 evvelâ tahsil
li subaylar, yani Hukuk fakültesi mezunu su
baylar, onlar da yoksa diğer subayların müda
fi olabilecekleri kabul ediliyor. Bu hususta bir 
tavzihe ihtiyaç var zannediyorum. Bir açıkla
ma yapılırsa faydalı olacaktır. 

Bu müdafiler ücret mukabilinde mi tutula
caktır? Yani avukat olmıyan, hukuk tahsil et
miş subay veya diğer bir subay bir ücret kar
şısında mı. burada hizmet yapacaktır! Bunun 
bilinmesinde fayda, vardır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (De
vamla) — Kr'endiın, ücret mevzuubahis değil
dir. Bir subayın, diğer bir arkadaşına hukukî 
bir yardımda bulunması mevzuubahistir. Yani 
bir yeni meslek ihdası mevzuubahis değildir. 

ZİHNİ BLTTL (Tokat) — Bir soru soralbilir 
miyim! 

BALKAN — Buyurun efendim. 
ZÎTİNİ BETİL (Tokat) --. Bfendim, Anaya

samızın l:>8 nci maddesinin son. fıkrasında «aske
rî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askeri 
hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin bağımsız
lığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetinin 
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gereklerine göre özel kanunla düzenlenil'.» de
nilmektedir. zamanın darlığı zaruretini ben de 
kabul ediyorum. Fakat komisyonun raporun
da,- gönül arzu ederdi ki, Anayasanın birer bi
rer belirtmek suretiyle emrettiği hususi ar m bu 
kanunda yer alıp almadığı hususunun incelendi
ği ye yer aldığının görüldüğü belirtilsin. Rapor
da Anayasanın birer birer tasrih etmek suretiy
le emrettiği bu hususların tasarıda mevcudolup 
olmadığını araştırıldığına dair bir kayıt yoktur. 
Sözcü bu tasarının dikkatle -hazırlandığını, mad
delere geçil m eksizin tümü üzerinde oylamaya gi
dilmesini teklif ediyor. Kendilerinden rica edi
yorum. Bu dediğini hususları, tasarıda incele
mişler mi ye nıcveııdolduğu kanısına varmış
lar mıdır? Hiçolmazsa bu konuda bizi lütfen 
tenyir etsinler. 

(1EÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ART US (Devamla) — Efendim, komisyon mad
de madde kanunu müzakere etmiş, sabahleyin 
erken saatlerde toplanmış, öğleden sonra geç 
saatlere kadar, bütün gayretini sarf etmek su
retiyle bunu Yüksek Heyetinize yetiştirmeye 
çalışmıştır. Komisyona, zannederim yirmiye1 ya
kın kıymetli askerî hâkim ve adalet işlerine ba
kan Millî Savunma Bakanlığı müsteşarı ve di
ğer askerî, teknik okunanlar iştirak etmişler ve 
bu konularda gerekli izahatı yermişlerdir. Bun
ların içinde kıymetli vakitlerinizi israf etme
mek üzere, 'biraz evvelki mâruzâtımda belli baş
lı noktaları arz etmiş bulunuyorum. Bunun 
dışında, 268 maddeye yaklaşan kanunda diğer 
kanunların teker teker burada ifadesi icabetti-
ği takdirde ne kadar uzun zaman alacağı izah
tan varestedir. 

Kanuna, Anayasa iki ışık tutmaktadır. Bi
risi: Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre bu kanunun düzenlenme
sini emrediyor. Diğeri: Askerlik hizmetinin ge
reklerine göre kanunun yapılmasını emrediyor. 
Hukukçu, askerî hâkim ve adalet dairesinin yet
kili kimseleri hakikaten mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre ka
naatimce en ileri şekilde kanunu düzenlemiş bu
lunmaktadır. Biraz evvel Mehmet Ozgüneş ar
kadaşımızın ifade ettikleri gibi askerlik hizme
tinin gereklerine göre kanunun düzenlenmiş 
olup olmaması 'meselesi Yüksek Askerî Şûra 
tarafından oldukça uzun bir zaman incelenmek 

suretiyle tesbit edilmiş ve bu suretle kanunun 
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre düzen
lendiği kanaatine varılarak Hükümelte şevki 
uygun bulunmuştur. Komisyon bu kanaatle Yük
sek huzurunuza bu kanunu sevk etmiştir. Ta-
biatiyle tafsilâta ve detaylara daha fazla gir
mek, arz ettiğim gibi vaktin kifayetsizliği yö
nünden, mümkün olamadığından ayrıca üzüntü 
duyoruz-. 

Durumu takdir, Yüksek Heyetinize aittir. 
Kararınıza hürmetle muta vat edeceğiz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Usul hakkında başka söz isti-
yen yok. Evvelâ usul hakkındaki teklifi tasvi
binize arz edeceğim. Usul şu: Bilûmum kanun
larda olduğu gibi madde madde müzakere edil
meyi]), kanunun tümünün müzakeresiyle yeti
ni] mosi keyfiyetidir, ({erek Komisyon Başkanı 
Ozdilek'in takriri ve gerek rapor, böyle bir 
teklifi ihtiva etmektedir. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmiyen-
ler.. Kanunun tümü üzerindeki müzakere ile 
iktifa t dilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi böyle olduğuna göre, maddeler okun
muş ve kabul edilmiş mahiyettedir. Bu takdirde, 
maddeler görüşülmüş mahiyette olduğuna göre, 
Sayın Selâmi Üren arkadaşımızın maddenin tâ
dili hakkında'ki takririni oya koyanııyacağım. 
Çünkü o takdirde, bir arkadaşımızın takriri 
20 nci maddenin tadilini ister; öteki arkadaşı
mız 80 nci maddenin tadilini ister; böylece mad
delere yeniden geçmiş oluruz. (Soldan, hayır 
efendim, böyle değil sesleri) ((iürültüler) 
Oya konamaz efendim, tümü kabul edilmiştir. 

Söz Sayın Fehmi Alpaslan'ındır. C. H. P. 
Senato (İrupu adına buyurunuz Sayın Fehmi Al
paslan. 

(Tümünü oya koymadınız sesleri.) 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — Usul hak
kında soz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yürürlük 

maddelerini oya koyarsanız olur,- efendim. 

BAŞKAN —• Yürürlük maddeleri, kanunun 
heyeti unıumiyesi üzerinde konuşulduktan son
ra reye konur. Binaenaleyh, buyurun Sayın Al
paslan. Konuşulduktan sonra tümünü oyunuza 
arz edeceğim. 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA FEHMİ ALPASLAN (Aartvin) — Çok 
muhterem, arkadaşlarım, Askerî Mahkemeler Ku
ruluş ve Yargılama Usulü hakkındaki Kanun 
içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle tümü 
üzerinde bir görüşme ve kabul suretiyle Yüksek 
Heyetinizin tasvibine iktiran etmiş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Daha etmedi, heyeti umumiyesi. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, eğer bu kanunun tümü kabul edilme
miş ise, ben o zaman kanunun kabulü veya âdemi 
kabulü hakkında, bilhassa lehinde grupum adına 
nasıl mâruzâtta bulunacağıb, bunu bilmiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde koniTşaibilirsiniz, ama, 
tümünü oya koymadım. 

CUMHURİYET, HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ben
deniz teklifimde kanunun tümünün oya konulma
sından sonra grup adma lehinde konuşmak üzere 
söz istedim. Hattâ deminde o mevzu üzerinde 
maruzatta bulundum. Mamafih maksadım gru-
pumun bu mevzu üzerindeki görüşünü Yüksek 
Heyete arz etmektir. Söz almışken bu hususu 
arz etmeye çalışacağım. 

Benden evvel konuşan çok kıymetli arkadaş
larımın veciz bir şekilde dile getirdikleri gibi; 
Askerî mahkemeler kuruluşundan bu yana mem
leketin yüksek menfaatlerine taallûk eden bir
çok meseleleri her türlü tesirin dışında kalmak 
sureti ile, bu memleketin yüksek menfaatlerine 
uygun bir tarzda neticeye bağlamanın büyük 
imtihanını şerefle vermiş teşekküllerdir, ku
ruluşlardır. Biz, Anayasanın hazırlanması sı
rasında onun bu büyük vasfını dikkate almak 
ve demokratik rejim bünyesinde yeni bir şekle 
getirmek için bâzı hükümler kabul ettik ve o 
hükümlere uymuş olmak için de. bugün bu 
tasarı acelilikle Yüksek Huzurunuzda müzakere 
ve münakaşa edilmiş bulunmaktadır. Kanunun 
çok iyi esaslar üzerinde büyük bir dikkat sarf 
edilmek suretiyle ihtisas erbabınca ve bu ko
nuda, hassas komisyonlar tarafından hazırlan
dığına yürekten inanıyoruz. Burada madde 
madde müzakere edilmek suretiyle, bu hissi
yatımızın ifadesine imkân bulamamış olmaktan 
başka hiçbir endişe ve üzüntümüz de yoktur. 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 
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" Usulü hakkındaki bu Kanunun, bundan evvel 

olduğu gibi, bundan böyle de şerefli Türk hâ
kimleri tarafından Büyük Türk Milleti için çok 
iyi adalet örnekleri ve memleketin yüksek 
menfaatinden başka hiçbir noktai nazara ken
dini saptırmıyan güzel örnekler vereceğine ina
nıyor ve bunun milletimiz ve onun göz bebeği 
olan Büyük Türk Ordusuna hayırlı olmasını 
candan diliyoruz. 

Saygılarımla (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ka
nunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Usulen bir 
lehte bir aleyhte konuşulur ama yine lehte ko-

I nuşacağınızı bilerek söz veriyorum. Buyurun. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, ordu adalet ciha
zının kıymetli rükünleri; bugüne kadar adlî 
hizmete 22 yıl emek vermiş bir insan olarak 
mutlaka ve mutlaka çok büyük bir emeğin mah
sulü olan fakat, bir esere ne kadar emek ve
rilirse o kadar tekâmül edeceğine de inanan bir 
insan olarak, büyük üzüntümü ifade etmek üze
re huzurunuza geldim. Ikiyüz küsur maddeyi 
ihtiva eden bir kanunda, hiç olmazsa bir emeği
min bulunmasını, münhasıran takdir hislerimin 
ifadesi yanında, hizmet hislerimin de mevcudi
yetini şahsan arzu ederdim. Banım tatbikinin 
Türk milleti namına yargı yetkisini kul-

j lanacak âdil ve vicdanlı insanlar elinde bu
lunması ve ilerde tahâddüs edecek tadillerin 
mümkün »olması benim yegâne tesellimdir. Bu 
yönden, ben, kanunumuzun, tatbikatiyle bera
ber milletimizin ve asil Türk Ordusunun ada
let hissini her zaman elinde tuttuğu teraziye 
yardımcı olmasını canü gönülden temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Kanu
nun tümünü yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kanunun meleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını Cumhuriyet Senatosu adına te
menni ederim. (Alkışlar.) 

Efendim Sayın Dinçer'in bir takriri var
dır, onu okutuyorum. 
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6. — Askerî hâkimler ve askerî savcılar ka

nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi J/550) (S. fiayıst: 514) 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanu

nu tasarısının; askerî mahkemeler kuruluş ve 
yargılama usulü hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komiyonda 
tetkik ve müzakere olunmasına delâletleri arz 
ve rica olunur. 

Devlet Bakanı 
Yardımcısı 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Teklifi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ZEKÎ KUMRULU (Ordu) — Bendeniz özür 
diliyorum, başka komisyonlarda vazifem var 
efendim. 

BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresi ta
mamen bitmiş oluyor. Başka bir maddeye geçe
ceğiz. 

AMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, müsaade buyurursanız Zeki Beyin 
yerine Sahir Kurutluoğlu'nu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sahir Kımıtluoğlu olamaz efen
dim, Bütçe Komisyonundadır, olamaz. (Ge
çici Komisyondur, olur sesleri.) Hiçbir komis
yona olamaz. (Alişiroğlu sesleri) Saym Osman 
Alişiroğlu'nu teklif ediyorlar. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim daha on dakikalık vaktimiz var
dır, bu vakti heder etmiyelim ve bu arada bir 
kanun daha çıkarabiliriz. 

1. — Yakalanan veya tutuklanan bâzı kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/544, C. Senatosu 1/311) (S. 
Sayısı : 328) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Adalet Ba
kanı arkadaşımız burada mı?.. (Temsilcisi var 
sesleri.) (Adalet Bakanı geldi sesleri.) 

(1) 328 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Olmadı

ğına göre maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimse
lere tazminat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunda gösterilen hal ve 
şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan ve
yahut tutukluluklarının devamına karar veri
len; yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; yakalanıp veya tutuk
lanıp da kanuni süre içinde hâkim önüne çı
karılmayan veya hâkim önüne çıkarılmaları 
için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra 
hâkim kararı olmaksızın hürriyetlerinden yok
sun kılman, yakalanıp veya tutuklanıp da bu 
durumları hemen yakınlarına bildirilmiyen, 
tutuklandıktan veya yakalandıktan sonra hak
larında kovuşturma yapılmasına veya son so
ruşturmanın açılmasına yer olmadığına veya
hut beraetlerine karar verilen; mahkûm olup 
da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden 
fazla olan veya tutuklandıktan sonra sadece 
para cezasına mahkûm edilen kimselerin uğ-
rıyacakları her türlü zararlar bu kanun hü
kümleri dairesinde Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş. 
Açık oylamaya arz edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sebep
lerle zarara uğrıyanlar, haklarında kendilerine 
zarar veren işlemlerin yapılmasına esas olan 
iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonunda ve
rilen kararların kesinleştiği veya bu iddiala
rın mercilerince karara bağlandığı tarihten 
itibaren 3 ay içinde, ikametgâhlarının bulun
duğu mahal ağır ceza işlerini gören mahke
meye bir dilekçe ile başvurularak uğradıkları 
her türlü zararın tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği 
ileri sürülen muamelelerin özetinin, zararın 
istinadettiği sebepler ile sübut delillerinin ve 
talebolunan her türlü zararın neden ibaret 
bulunduğunun yazılı olması ve sübut delilleri
nin dilekçeye bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 
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\ ukarıki fıkrada yazdı hususları ihtiva et

meyen dilekçe mahkeme karan ile reddolunur. 
Tazminat talebine esa.s olan işlem isi hük

me bağlı yan ağır ceza mahkemesince yapılmış 
ise, bu talebi incelemeye yetkili mahkeme en 
yakın yer ağır ceza mahkemesidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyurun Sayın Eyidoğan. 

AKÎF EYîDOĞAN (Zonguldak) — Efen
dim bu maddede bir tertip hatası olduğunu 
zannediyorum. 

Maddenin 9 ncu satırındaki «başvurularak» 
kelimesinin «başvurarak» olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır. Buyurun Sa
yın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLL (Kayseri) — 
Bendeniz komisyona bir sual soracağım. Bu
rada «ikametgâhı mahkemesi yerinde» denil
mektedir. Bu suç nerede işlenirse işlensin dâva 
ikametgâh yerinde mi yoksa başka yerde iş
lenmişse oranın tabi olduğu ağır ceza mahke
mesinde mi açılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Üren. 
OEOİCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELAMİ 

ÜREN (Tekirdağ) —• 'Efendim, an eltin gayet 
sarih, tereddütten âridir. İkâmetgâhları mahke
mesi dediğine göre, davacının yâni tazminat isti
yen şahsın bulunduğu mahal mahkemesidir. Me
tin açıktır; bundan, başka bir mâna da çıkmaz. 
Çünkü metin, «ikâmetgâhlarının bulunduğu ma
hal mahkemesi» diyor. 

HÜSEYİN KALPAKLI00LIT (Kayseri) — 
Yani suç... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELAMİ 
ÜREN (Devamla) —• Nerede, işlen inse üslensin 
tazminat isjtiyen şalhsın ikâmetgâhının (bulun
duğu yer dâva malhalllildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
İkametigâlh hulku'k dâvalarında balhiıs mevzuu
dur, ceza dâvalarında balhls mevzuu değildir. 
Dâva suçun işlendiği malhalde gömillür. Ana kai
denin dışına çılkıldığına göre deme'k İki, 'bura
da betahsis suç başka bir yerde işlense dahi bu 
tazminatın açılma yeri ikametgâhın bulunduğu 
ağır ceza mahkemesi olacaksa, bu takdirde me
sele yok. 

OEOlöt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELÂMI 
ÜREN (Devamla) — Efendim, dâvanın mahi
yeti esasta hukukîdir. Adı üzerinde, tazminattır. 
Yalnızca, tazminatın geliş mebdei olarak, tazmi

nata hükmedecek mahkeme ağır ceza mahkeme
si oluyor. Ve bu, birçok devletlerde de bu şekil
de kabul edilmiş bulunmaktadır. Esas hukuki
dir. Fakat netice alacak mahkeme, ikametgâhın 
bulunduğu mahaldeki ağır ceza mahkemesidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyurun 
efendim. 

AHMET NFSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, müzakere mevzuu kanun hakikaten 
hürriyetleri teminat altına almaya matuf bir ka
nundur ve burada tazminat esasını Anayasamız 
kabul etmiştir. Fakat şuradaki bir hükmün na
zarı dikkatimi eelbettiğini ifade etmek isterim. 
Birinci fıkranın sonunda, «Her türlü zararın 
tazminini istiyebilir.» deniyor. Şimdi, her türlü 
zarar o kadar geniş bir mâna ifade ediyor ki, her 
hangi bir suçtan tevkif edilen şahıs meselâ dış ti
caretle ilgili bir mukavele yapmış olabilir. Bu mu
kaveleye göre malların zamanında gelmemesin
den dolayı milyonlarca liralık bir zarara müed-
di olabilir. Devlet, böyle bir hâdisede, «her tür
lü zararı istiyebilir», sözü ile bu kabil zararları 
ödemeyi de tekeffül ediyor mu? Yoksa Devletin 
ödemeyi tekeffül ettiği zararın hudut ve şümu
lü nedir? ilerde tatbikata ışık tutacaktır. Bu ba
kımdan aydınlatılmasında fayda, olduğu kanaa
tindeyim ve aydınlatılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
OEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELAMİ 

ÜREN (Tekirdağ) — Efendim, maddedeki, «her 
türlü zarar» tâbiri, Anayasanın 30 ncu madde
sinin son fıkrasından aynen alınmıştır. Bu, Ko
misyonlarda veya Millet Meclisinde konmuş bir 
hüküm değildir. Malûm, her türlü zarar bizim 
hukuk lisanında geçer, maddi ve mânevi zarar
ları ihtiva eder. Başka bir hükmü, bundan da
ha geniş bir şümulü olmaması iktiza eder. Yani 
maddi ve mânevi zararlar kasdedilmiştir ve Ana
yasanın 30 ncu maddesinin son fıkrasından ay
nen alınmıştır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca acık oyunuza arz edilecektir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı yet
kili mahkeme zarar talebini havi dilekçe üzeri* 
ne, üyesinden, birini işin incelenmesine memur 
eder. İşe memur' edilen üye evvelemirde talebin 
kanuni süre içerisinde yapılmış olup olmadığını 
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tetkik eder. Talep süresi içinde yapılmış ise, hii- I 
küm ve karar dosyasını celp ve lüzumlu her 
türlü tetkikatı yapmak ve icabında tazminat ta
lebinde bulunandan da izahat almak suretiyle 
delilleri topladıktan sonra yazılı düşüncelerini 
bildirmesi için evrak C. savcılığına verilir. 

Mahkeme O. Savcısının yazılı mütalâası 
üzerine duruşma yapmaksızın kararını verir. I 
Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren bir 
hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN —• Süz ist iyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunulacaktır. 

MADDİM 4. — Tazminatın miktarını tâyinde 
zarar talebinde bulunanların birinci maddede 
yazılı işlemlerin yapılmasına sebebolan ihmali 
veya kusurlu hareketleri de nazara alınır. 

Tazminat talebine esas olan işlemlere tama-
miyle kendi ihmali veya kusurlu hareketleri ile j 
sebebolanlara tazminat verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Halklarında kovuşturma ya
pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; befaet kararı sebebiy
le tzminat alanlardan beraet hükmü aleyhine 
iadel muhakeme talebinin kabulü ile hakların
da yeniden duruşma icrasına karar verilenlere 
ödenen tazminat, hükme hacet kalmaksızın Hazi- | 
neye geri alınır. 

Aynr-isten dolayı açılan dâva veya mahke
menin iadesi suretiyle duruşma icrasına karar j 
verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda be- : 
raete hükmolunması halinde tazminat talebi hak
kı yeniden doğar. 

BAŞKAN — Söz ist iyen?.. Tok. Sayın söz- î 
cü; burada birşey var: «Aynı işten dolayı açı- I 
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lan dâva veya mahkemenin iadesi», deniyor. Bu, 
«mahkemenin» değil, «muhakemenin», olması lâ
zım. 

Gtir lCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELÂMI 
ÜREN (Tekirdağ) — İkindi fıkraidalki, «malh-
•keımenin», «muhakemenin iaide'si» olacalk, efen-
ıdiim. 

BAŞKAN — Böylece düzeltilecak'tür. «Mu-
ıhakemetıin», ştMinlde düzeljtilerelk -oyumuza su
nuyorum. Kaibul «[enler... Etmiiiyenler... Kalbul 
•edilmiştir. Açı'k oyunuza sunıılacalkitır. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri disip
lin yönünden yapılan tutuklamalar ve alman 
tedbirlere uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tazminat talebi kabul olun
un yan kimsenin sebebiyet verdiği masraf da 
kendisine yükletil ir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde 
bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu
lanması, o Devletin Türk vatandaşlarına aynı 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —• Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 21 de toplanmak üzere oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati: 19,05 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırn Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN —• 124 noü Birleşimin Üçü'iueü 
Otunıımuınu açıyiorulm. 

5. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuru 
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 2/273, C. Senatosu 2/99) (S. Sayısı: 324) 
(D 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz. 
Komisyon, Sayın Kayalar, Sayın Orhon yer

lerini alsınlar. 
(Geliyorlar sesleri) 
Komisyon Sözcüsü gelinceye kadar rapora 

okutuyorum : 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza 

havale buyuruları İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca ve Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, «Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi» nin Millet Meclisinin 28 . 8 . 1963 
tarihli 126 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul edilmiş bulunan metni Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle ve Yüksek Mu
rakabe Heyetinden izahat alınmak suretiyle Ko
misyonumuzca incelendi. 

1. Komisyonumuz sözü gecen teklife ait ge
nel gerekçeyi aşağıda arz edilen sebeplerle uy
gun görmemiştir. 

Kanun teklifinin amacı, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 127 nci maddesi son fıkrasının 

(1) 324 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

emrettiği, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür* 
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesini dü
zenlemektir. 

Teklif bu maksatla: 
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu kur
makta ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ka
mu İktisadi Teşebbüslerini denetleme usulünü 
tesbit etmekte; 

B) Kamu İktisadi Teşebbüslerini tarif et
mekte ; 

C) Ve 17 Haziran 1938 tarih ve 3460 sa
yılı Kanunla Umumi Murakabe Heyeti adiyle 
[Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş iken 
16 . 7 . 1963 tarih ve 23 sayılı Kanunla Yüksek 
Murakabe Heyeti adiyle teşriî organ Başbakan
lığa bağlanmış bulunan Yüksek Murakabe He
yetini Yüksek Denetim Kurulu unvaniyle yeni
den Başbakanlığa bağlamaktadır. 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini denetleme usulü. 

Kanun teklifinin gerekçesinde: 
1. Sayıştay denetlemesinin, Türkiye Cumhu

riyeti Anayasasının 127 nci ımaddesrain 1 nci 
fıkrasiyle, genel ve katma bütçeli dairelere has
redilmiş olduğu ve bu denetimin yasama organı 
«adına» olacağı açıkça belirtildiği; 

2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlen
mesinin teknik bakımdan farklı bir mahiyet 
taşıdığı; 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin teşriî de
netiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi «adına» 
yapılacağı yolunda bir hüküm ifade eden öner
genin Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonun
da değiştirilerek «adına» kelimesinin metinden 
çıkarıldığı ve Kaanu İktisadi Teşebbüslerinin ya
sama ortganmca bizzat denetleneceğini 'gösteren 
bir ibare konulduğu ve komisyonun teklif ettiği 
bu metnin de Genel Kurulca kabul edildiği be-
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lirtilerök Kaanu iktisadi Teşebbüslerinin Türki- . 
ye Büyük Millet Meclisince denetlenmesini dü
zenliyen Kanunun iSayıştaya bâzı munzam va
zifeler veren »bir kanun olamıyacağı neticesine 
varılmakta ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük MilLet Meclisince denetlenmesi
ni sağlamak üzere, 'Cumhuriyet Senatosunca se- I 
çilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesiyle 
Millet Meclisince seçilecek otuzbeş milletvekilin- I 
den ibaret bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu I 
kurulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu îktisa- I 
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Yüksek De- I 
netim Kurulunun raporlariyle Başbakanlığın I 
sevk edeceği ve her teşebbüsün bilânçosiyle kâr I 
ve zarar hesaplarımı ihtiva eden raporları ince- I 
liyerek bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerini kap- I 
siyan raporu Cumhuriyet 'Senatosu Genel Ku- I 
ruluna sevk edecek •Cumhuriyet 'Senatosu 'Genel I 
Kurulu ıbu rapor üzerinde en çok on gün süren I 
bir genel görüşme açarak ve bu genel görüşme I 
sonunda bilançolar ile kâr ve zarar hesaplarının I 
tasvibedilip edilmemesi hakkındaki görüşlerini I 

Millet Meclisine bildirecek; Millet Meclisi Ge
nel Kurulu Karma Komisyonun raporu üzerin- I 
de Cumhuriyet Senatosunun ulaştığı sonuçlarla 
birlikte, genel görüşme açacak ve en çok yirmi I 
gün sürecek olan bu görüşme sonunda Millet 
Meclisi Genel Kurulu bilançolarla kâr ve zarar I 
hesaplarını tasvibetmek suretiyle Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin ibra edilmesi hususunu ka- I 
rara ıbağlıyacaktır. I 

Komisyonumuz teklif gerekçesinde belirtilen, I 
Kamu İktisadi Tekebbürlerimin Türkiye Büyük I 
Millet Meclisince denetlenmesini düzenliyen Ka
nunun Sayıştaya bâzı munzam vazifeler veren I 
ibir kanun olamıyacağı, Kamu İktisadi Teşebbüs- l 
lerinin yasama organınca bizzat denetleneceği I 
görüşüne katılmaktadır. Komisyonumuz kanun 
tekliflerindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun I 
kuruluş ve işleyişini düzenliyen 1, 2 ve 3 mcü 
maddeleri esas itibariyle uygun görmüş ancak I 
1 nci maddenin İçtüzükte yer alan veya yer al- I 
ması gereken hükümler mahiyetinde gördüğü 2 I 
ve 3 ncü fıkralarını teklif metnimden çıkarmış; I 
ikinci ve üçüncü maddeleri yazılış şekli itibariyle I 
Tüririye Büyük Millet Meclisinin Kamu İktisadi 

25.10.1963 0 : 3 
Teşebbüslerini denetieane konusunda Anayasa 
gereğince haiz olduğu yetkileri kayıtlar mahiye
tinde gördüğünden bu maddelere Anayasanın 
özüne ve sözüme ııygun şekli vermiştir. 

B) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tarifi: 
Kanun teklifi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

doğrudan doğruya bir tarifini vermemekte, sa
dece 4 ncü maddesinde «ödenmiş sermayesinin 
en az yarısı kamu tüzel kişilerince sağlanmış 
olan kurumlarla, bu kurumların ödenmiş ser
mayesinin en az yarısını sağlamış oldukları di
ğer kurumları» bu kanuna tabi tutmakta; 

Bu kurumlar ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını ve kendilerine bâzı kamu 
yetki ve görevleri verilmiş olup da galip vasfı 
kamu hizmetlerini yürütmek olan özel kanun
lara tabi kurumları kamu tüzel kişisi saymakta; 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasiyle Mil
letlerarası Andlaşmalar gereğince özel teşebbü
sün idaresine bırakılan teşebbüsleri kanun hü
kümlerine tabi tutmamakta; 

Ve genel kurulları Türk Ticaret Kanununa 
veya özel kanunlarına tafbi şirket ve kurumlar 
»bilanço, kâr ve zarar hesaplarının sadece genel 
görüşme konusu olacağını belirtmektedir. 

Kamu iktisadi teşebbüsü, bu maddeye göre, 
ödenmiş sermayesinin en az yarısı kamu tüzel 
kişilerine sağlanmış olan kurumlarla bu kurum
ların ödenmiş sermayesinin en az yarısını sağ
lamış oldukları kurumlardır. Şeklinde tarif edi
lebilir. Fakat bu tarif kamu iktisadi teşebbüs
lerinin sadece iki unsurunu, sermayesi bulunma
sı ve bu sermayenin en az yarısının kamu tüzel 
kişilerine sağlanmış olması unsurlarım ihtiva 
edip diğer unsurlarını ihtiva etmemekte ve dö
ner sermaye ile idare edilmekte olan idareleri 
de istemiyerek şümulü içine almaktadır. 

Nitekim kanun teklifinde de bu cihet gözden 
kaçmamış, genel ve katma bütçeli dairelerin ida
re ettikleri döner sermayelerin Sayıştayca de
netleneceğine dair 5 noi madde ile ayrı bir hü
küm sevk etmek zarureti ile karşılaşılmıştır. 

Komisyonumuz Anayasanın 127 nci madde
sinin son fıkrasiryle Türkiye Büyük Millet Mec
lisince denetlenmesini emrettiği «Kamu İktisa
di Teşebbüsleri» nim 'bir tarifini vermeyi, bu de
netlenmenin şümulü ve icra şeklinin tesbiti ba
kımımdan zaruri görülmüştür. 

Komisyonumuz Anayasanın 126 nci maddesi
nin «Devletin ve Kamu İktüsadi Teşebbüsleri dı-
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şmdaki' kamu tüzel kişilerimi! harcamaları yıl
lık bütçelerle yapılır» maddesindeki «Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişile
ri» ifadesinden Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
de Anayasaya »'öre birer kamu tüzel kişisi ol
duğu \-e Anayasanın 1 \'2 ne i maddesinin «ka
mu tüzel kişiliği, ancak kamınla veya kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur» 
aınii' hükmü karşısında Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin bir kanunla veya bir kanunun açıkça 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulması lâzım-
geldiği neticesine varın ıştır. 

Komisyonumuz «teşebbüs» kelimesi üzerinde 
de durmak zaruretini duymuştur. Yapılan görüş
meler sonunda ve «iktisadi "Devlet Teşekkülleri 
ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı» na ait 
Hükümet gerekçesinin, ışığı altında, ılvamu İkti
sadi Teşebbüsünün tarifinde, teşebbüsün ayrıl
maz birer unsuru olan sermaye işletme veya mal 
veya hizmet istihsal ve satışı işleriyle uğraşma, 
özel hukuk hükümlerine »'öre idare edilme ve tü
zel kişiliğe sahibolma unsurlarına da yer veril
mesi gerektiği neticesine vararak kamu iktisadi 
teşebbüslerinin bu unsurları ihtiva eden bir ta
rifini 4 ncü maddede vermiş bulunmaktadır. 

'Bu tarif İktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü
esseseleri dâhil millî korunma münasebetlerini, 
bir kanunla veya bir kamınım verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulan ortaklıkları, işçi Sigortaları 
Kııruıiııiyle Türkiye Cumhuriyeti 'Mm eki i Sandı
ğını şümulü içine almakta fakat Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş 'bulaman sermayesinin 
yarısından fazlası kamu tüzel kişilerine ait or
taklıkları şümulü dışında bırakmaktadır. 

Tarife «kanunla veya kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak kurulan» ifadesine yer verilmi-
yerek bunlarında doğrudan doğruya taıi'il' şü
mulü içine alınması imkânı 'hatıra gelebilir ise 
de komisyonumuz, Anayasa hükmünün icabı ola
rak tarife sokulmuş bulunan bu unsurların ta
rifeden çıkarılmasının Anayasaya aykırı olacağı 
düşüncesiyle verilen tarifi muhafaza etmiş fakat 
sermayesinin yarısından fazlası kanın tüzel ki
şilerine ait bulunan bu ortaklıkların da, bunlara 
Anayasa hükmü .muvacehesinde yeni kanuni hü
viyet verilinceye kadar, Türkiye Büyük İM il lef 
Meclisince denetlenmesini sağlıyacak hükmü ay
rı bir fıkra .halinde tedvin etmiştir. 

'Bövleee sermayesinin varışından fazlası ka

mu tüzel kişilerine ait iki nevi teşebbüsle karşı
laşıyoruz: Birisi kanımla veya kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan ve Anayasanın âmir 
hükmü gereğince Türkiye Büyük Millet Mecli
since denetlenen teşebbüsler; 

•Diğeri ile Kamu İktisadi Teşebbüsü hüviye
tini haiz olmakla beraber Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş oldukları için *Ka-
,i)in İktisadi Teşebbüsü tarifine 'girmeyen fakat 
'Türkiye iBüyük Millet 'Meclisinin denetimine tabi 
tutulan teşebbüsler. 

«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarının» kamu tüzel kişisi sayılıp sayılmaya
cağı konusu ila komisyonumuzca tartışılmış ve 
kamu hissesinin tâyininde bu kuruluşların .ser
mayelerinin' hesaba katılmaması uygun olacağı 
neticesine varılarak maddeye hususi bil- fıkra 
ilâve edil iniştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetienmesi 
verilen tarife göre Anayasa hükmü icabıdır ve 
Merkez Bankasının bu denetleme dı<şında bıTa
kılabilmesi ancak Anayasada yapılacak bir de
ğişiklikle mümkün olabilir. 

Komisyonumuz Millet lerarası andlaşnıalar 
gereğince özel teşebbüsün idaresine bırakılan 
'Kamu İktisadi Teşebbüslerinden yalnız Türkiye 
•Cumhuriyeti Anayasasının yürürlüğe girdiği ta
rihten önceki andlaşnıalar gereğince kurulmuş 
bulunan i Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ana söz
leşmelerindeki bükümleri saklı tutmak suretiyle 
müktesep haklara riayeti sağlamıştır. 

Anayasanın meriyete girdiği tarihten sonra 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi •denetimi dışında bırakacak bir 
kanun çıkarılamıyacağı ve bir andlaşma yapıla-
mıyacağı aşikârdır. Maddeye Devlet emvalinin 
hiçbir suretle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetimi dışında bırakılmamasını sağlamak" mak
sat! iyi e de ayrıca bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Özel kanunları veya statüleri gereğince ge
nel kurulu bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsle
riyle ortaklıkların yönetim organları hakkında 
ibra 'kararlarının hüküm ifade 'etmesinin bunla
rın bilânçolariyle netice hesaplarının veya malî 
durumlarını gösteren tablolarının Millet (Meclisi 
(ienel Kurulunun tasvibine bağlanması suretiyle 
kamu tüzel kişilerinin sermayelerinin korunması 
sağlanmıştır. 
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Bu genel kurulların Millet Meclisinin ibra 

kararma rağmen yönetim organlarını ibra etme
meleri de mümkündür. Bu takdirde kanunlarla 
tanınmış bulunan haklarını kullanmakta serbest 
oldukları aşikârdır. 

Komisyonumuzca ıKamu İktisadi Teşebbüsle
ri, genel ve katma 'bütçeli idarelerin döner ser
mayelerini şümulü dışında bırakacak surette ta
rif edilmiş olduğundan 5 nci maddeye lüzum kal
mamış ve bu madde teklif metninden çıkarıl
mıştır. 

Komisyonumuz bu münasebetle döner serma
ye 'konusu üzerinde de durmuş, Hükümet tem
silcisinden geniş, izahat almış ve neticede Kamu 
İktisadi Teşebbüsü hüviyetini almak için gere
ken unsurları havi, Devlet 'kitapları mütedavil 
sermayesi, Orman işletmeleri, Tekel gibi idare
lerin mevcudiyetini tesbit etmiştir. Bu idarelere 
•bir an evvel Kamu İktisadi Teşebbüsü kanuni 
hüviyeti verilmek suretiyle rasyonel ve verimli 
çalışmalarının bir disiplin altına alınması zaruri 
görünmektedir. 

C) Yüksek Murakabe Heyetinin Yüksek De-
netim Kurulu unvaniyle yeniden Başbakanlığa 
bağlanması: Kanun teklifinin gerekçesinde, 

1. Teşriî denetlemenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi «adına» yapılacağı yolunda bir hü
küm ifade eden önergenin Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonunda değiştirilerek teşriî mu
rakabenin yasama organına bağlı bir kurul ta
rafından onun adına yapılması mecburiyetini 
istilzam eden «adına» kelimesi metinden çıkarıl
dığı ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yasama 
organınca, bizzat denetleneceğine dair bir ibare 
konduğu ve bu metnin de Genel Kurulca kabul 
edildiği; 

2. Merkezi en yüksek icra organı seviyesin
de ve ona bağlı olarak yer alacak bir kurul ta
rafından Kamu İktisadi Teşebbüslerinin deneti
minin yapılmasındaki idari ve teknik zaruret
lerin 'böyle bir kurulun teşkilini gerektirdiği; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri .hakkında yasa
ma organı önünde siyasi 'sorumluluğu taşıyan 
'Bakanlar Kurulunun ve Bakanların bu teşeb
büsleri denetliyeeek olan kuruldan bâzı mura
kabe faaliyetlerinde bulunmasını talebetmeierini 
gerektirebileceği; 

Böyle bir kuru'lun Hükümetçe Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri hakkında güdülen fiyat, isti'h-
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sal, yatırım ve sair konularda siyasetinin tatbi
katının icaplarının yerine getirilip getirilmedi
ğini denetlemek vazifesi ile teçhiz edilmesinin 
gerekebileceği; 

Bu ıkurula muvazi olarak bir de yasama or
ganına bağlı ayrı bir kurulun kurulmasının 
lüzumsuz olacağı, 

Ve Anayasanın 5 ve G ncı maddelerinde yer 
alan fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesinin 
icabı gerekçesiyle Yüksek Murakabe Heyetinin 
Yüksek Denetim Kurulu adiyle yeniden Baş
bakanlığa bağlanması teklif edilmiştir. 

Komisyonumuz Yüksek Murakabe Heyetinin 
yeniden Başbakanlığa bağlanması hakkındaki 
mucip sebepleri varit görmemekte ve Yüksek 
Murakabe Heyetinin yeniden Başbakanlığa bağ
lanması görüşüne katılmamaktadır. 

1. Anayasada Sayıştayın genel ve katma 
bütçeler üzerinde yapacağı denetimin yasama 
organı «adına» olacağı açıkça belirtildiği halde, 
«adına» 'kelimesinin önerge metninden çıkarı
larak Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bizzat de
netleneceğine dair bir ibare konmasının sebebi, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesinin 
teklif gerekçesinde de ifade edildiği gibi teknik 
bakımından farklı bir mahiyet taşımaktadır. 

Sayıştayın ita, tediye ve kredi emirleriyle 
kendisine tevdi olunan diğer evrek üzerinde 
yapacağı incelemeler, 

A) Maddi hata bulunmaması, 
B) Tahsisat ve kadro dâhilinde olması, 
C) Bütçedeki tertibine mutabakat, 
D) Kavanin nizam ve ıııukarrerata muta

bakatı hususlarından ibarettir. 
Halbuki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mu

amele ve hesapları üzerinde yapılacak inceleme
ler, (milyarları aşan kamu sermayesi kullanan 
bu teşebbüslerin ticari esas ve icaplara uygun 
rasyonel, verimli ve rautalbl işleyip işlemedik
lerini, yönetim organlarının basiretli ve tedbirli 
bir tacir gibi hareket edip etmediklerini tesbit 
ve ibra. edilip edilmemeleri hususlarının karara 
bağlanmasını icabettirmek'tedir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerin muamele 
ve hesaplarının denetlenmesinde takdirî unsur 
mevcudolmadığından bu denetlemenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ladma yapılması mümkün
dür ve yapılmaktadır. Halbuki Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin muamele ve hesapla raim denet-
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leıımesinde takdiri unsur hâkim olduğundan 
bu denetlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına yönetim urganlarının sorumlulukları
mın mevcudolup olmadığına ve ibraları gerekip 
gerekmediğine karar verilmesi mümkün değil
dir. 

Burada son söz, yönetim organlarının ibra 
edilip edilmemesine karar vermek görev ve 
yetkisi mal sahibi veya onun mümessili ve ve
kili sıfatiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
aittir. 

İşte genel ve katma bütçeli idarelerin de-
netleumesiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetlenmesi 'arasındaki bu farktır ki. Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin ibizzat Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetleneceği hükmünün Ana
yasada yer almasını icabettinmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Metelisinin bizzat ya
pacağı denetlemede üyelerini Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin muamele ve hesaplarını inceliye-
rek inceleme neticelerinin bunların bilanço ve 
kâr ve zarar hesaplariyle karşılaştırılmaları; 
bu teşebbüslerin ticari esas ve icaplara uygun, 
rasyonel, verimli ve rantabl işleyip işlemedikle
rini, yönetim organlarının basiretli ve tedbirli 
bir tacir gibi hareket edip etmediklerini tesbit 
işleriyle görevlendirmesi maddeten imkânsız 
bulunduğuna göre, Türkiye Büyük Millet Mec- , 
lisinin bu işlerde yetkili (bilirkişilerden fayda
lanması zarureti ıaşikârdır. 

Simdi mesele İni bilirkişilerin veya. bu bilir
kişiler heyetinin Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
denetliyecek olan yasama organına mı, yoksa 
yasama organı önünde Kanın İktisadi Teşeb
büslerinin siyasi sorumluluğunu taşıyan Baş
bakanlığa mı bağlanması gerekir noktasında 
düğümlenmektedir. 

Anayasanın 127 nci maddesinin 3 ııcü fıkra
sındaki kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesi prensibi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu denetlemede 
kendisine bağlı, kendi emrinde bir organı, bir 
bilirkişi heyetini çalıştırmasına mâni değildir. 
Bilâkis bunu zaruri kılmaktadır. 

Bu bilirkişi heyetinin (Yüksek Murakabe 
Heyeti) yaptığı.iş yasama organının yapacağı 
denetlemeye ve vereceği karara malzeme hazır
lamaktan ibarettir. 

25.10 .1963 O : 3 
Nitekim ikamın teklifinin 3 ncü maddesinde 

de bu ihtiyaç belirtilmiş ve kurulaeak olan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri karma kornişonunun Yük
sek Denetim Kurulunun raporlarını inceliyeceği 
açıkça ifade edilmiştir. 

Başbakanlığa bağlanmak suretiyle icra or
ganı emrinde ve onun bir vasıtası olarak çalışa
cak, ve teklif gerekçesinde belirtildiği şekilde 
«kamu sektörü politikasının mutalarını deneti
mine esas olmak üzere, icra organından alacak 
ve onun icra edeceği murakabe faaliyetini yap
mak durumunda bulunabilecek bir kurul tara
fından hazırlanacak raporlara dayanılarak ya
sanla organınca kaimu iktisadi teşebbüslerimin 
yönetim organlarının ve icabında bakanların 
sorumsuzluğuna veya sorumluluğuna karar ve
rilmesi sadece eşyanın tabiatına aykırı değil 
aynı zamanda Anayasanın 5 ve 6 nci maddele
rindeki kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen ay
ları ve Anayasayı zedeler mahiyettedir. 

Çünkü Anayasa Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ni denetleme görevini yasama organına vermiş
tir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi bu görevin bütün 
şümuliyle yasama organı tarafından yapılması
nı icabettirir. 

İcra organı emrinde ve ondan emir alan bir 
kurulun raporlarına dayanarak Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini denetlemek yasama organiyle 
icra organının görevinin birbirine girmesi demek 
olur. 

2. En yüksek icra organı ve ona bağlı ola
rak yer alacak bir kurul tarafından Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetiminin yapılmasın
daki idare ve teknik zarurete gelince; teklif 
gerekçesinde böyle bir zaruretin mevcudiyetine 
inandırıcı sebeplere raslamak mümkün olma
mıştır. Eğer böyle bir zaruret var ise, bunun 
çaresi bu zaruretin gerektirdiği teşkilâtı kurmak 
ve masrafına katılmaktır. Devlet idaresinde 'ka
çınılması gereken masraf değil israftır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin her biri işti
gal mevzuu ile ilgili bir Bakanlığa bağlı bulun
maktadır. Bakanlıklar da bu teşebbüslerin mu
amele ve hesaplarının ve idare tarzlariyle eko
nomik vaziyetlerini tâyin edecekleri memurlar 
marifetiyle tetkik, teftliş ve murakabe yetkisine 
salhiboldukları gibi Tünkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 105 nci maddesi gereğince de «Her 
Bakan kendi yetkisi içindaki işlerden ve emri 
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altındakilerin eylem ve işlerinden ayrıca sonun- I 
ludur.» 

îmdi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Başba
kanlık emrinde ve ona (bağlı bir kurul tarafın
dan denetlenmesi bakanlıkların sorumlulukla
rını Başbakanlığa kaydırmak neticesini doğura
bilir. 

Hükümetçe Kamu İktisadi Teşebbüsleri hak
kında güdülen fiyat, istihsal ve yatırım vesair 
konulardaki siyasetin icaplarının yerine geti
rilip getirilmediği kendi emrinde çalışan bir 
kuruldan ise yasaınıa organı emrinde çalışan bir 
kuruldan edineceği (bilgilerle daha sıhhatle 'ha
kikatleri öğreneceği ve siyasetinin başarı (de
recesini, ölçebileceği söz götürmez bir gerçekti]'. 
Bu husus, Yüksek Murakalbe Heyetinin vazifesi 
icabı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı 
raporların birer örneğinin ilgili Bakanlık ve te
şebbüse gönderilmesiyle sağlanabilir ve sağlan
maktadır. 

Yüksek Murakabe Heyeti kurulduğu 1938 
yılından 1960 yılma kadar Başbakanlığa bağlı 
bir organ olarak vazife görmüştür. Bu süre 
içinde yapılmış olan murakabeden alınan neti
celer kâfi derecede tesirli ve doyurucu olmamış
tı]'. Bunun sebeplerinden birinin murakabeyi 
yapan organın murakabeye tabi olan icra or
ganına bağlı bulunması olduğuna şüphe yoktur. 

Bu aksaklık 16 . 7 . 1960 tarih ve 23 sayılı 
Kanunla Yüksek Murakabe Heyetinin Teşriî 
Organ Başkanlığına bağlanması suretiyle orta
dan kaldırılmak istenmiştir. 

Komisyonumuz yukarıdan 'beri izah edilen 
sebeplere binaen Yüksek Murakabe Heyetinin 
Yüksek Denetleme Kurulu 'adiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bağlı olarak çalışmasını 
zaruri ve raporlarının 'birer örneğini ilgili Ba
kanlık ve teşebbüse göndermesini uygun gör
müş ve bu görüşünü kanun teklifinin 5 nci mad
desinde ifade etmiş bulunımıaktadır. 

II - Komisyonumuz Millet Meclisince kabul 
edilen 8, 9, 11 ve 12 nci maddeleri yalnız madde 
numarası değişikliğiyle ve geçici madde 1 ve 
2 yi aynen kabul etmiştir. 

I I I - Komisyonumuzca 1, 2, 3, 4, 6 ve 10 ncu I 
maddelerle geçici madde 3 metninde yapılan de
ğişikliklere ve 5 ve 7 nci maddelerin çıkarılmala
rı sebeplerine gelince; J 

25.10.1963 0 : 3 
Madde 1. — Bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkrala

rı İçtüzükte yer alan veya yer alması gereken hü
kümleri ihtiva ettiğinden metinden çıkarılmış ve 
son fıkrası düzeltilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddenin birinci fıkrasında
ki «genel sözcü» kelimeleri genel kelimesi çıkarıl
mak suretiyle «sözcü» şeklinde düzeltilmiş, ikinci 
fıkrası Anayasa ve «İktisadi Devlet Teşekkülle
riyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanun 
tasarısı» hükümlerine uygun bir surette düzeltil
miş ve son fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 3. — Kanun teklifinde tesbit edilmiş 
bulunan denetleme usulü muhafaza edilmekle be
raber maddeye yazılış şekli itibariyle Anayasanın 
sözüne ve özüne uygun bir surette sarahat vermek 
zarureti hissedilmiş ve madde ona göre düzeltil
miştir. 

Madde 4. — Kamu İktisadi Teşebbüslerini ta
rif eden bu madde genel gerekçede etrafiyle izah 
edildiği üzere yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 5. — Genel gerekçede izah edildiği üze
re 4 ncü maddede Kamu İktisadi Teşebbüsü dö
ner sermayeyi hariç bırakacak surette tarif edil
diğinden bu maddeye lüzum kalmamış ve teklif 
metninden çıkarılmıştır. 

Madde 6. — Yüksek Denetleme Kurulu hak
kındaki bu madde genel gerekçede izah edildiği 
üzere 5 nci madde olarak yeniden kaleme alınmış
tır. 

Madde 7. — 3460 sayılı Kanunla ek ve tadil
leri «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessesele
ri ve iştirakler hakkında kanun tasarısı» mn 36 
ncı maddesiyle kaldırılmış bulunduğundan bu 
maddeye lüzum kalmamış ve teklif metninden çı
karılmıştır. 

Madde 10. — Bu madde 8 nci madde olarak 
ve metne «Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve ortak
lıklar ile» kelimelerinin ilâvesiyle kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 3. — Bu maddenin son fıkrası
na bâzı zaruri kelime ilâveleri yapılmıştır. 

IV - Komisyonumuz, bu kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif etmeyi 
kararlaştırmıştır. 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvi

bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Kâtip 

Zonguldak 
T. R. Baltan 

Bursa 
B. Güzey 

Sözcü 
Giresun 
S. Orhon 

Tokat 
Z. Betil 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz A. P. Grupu 
adma Sayın Mehmet Ünaldı'nındır. Buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA MEH
MET ÜNALD1 (Adana) — Muhterem arkadaş
larım; iktisadi Devlet Teşekküllerinin teftiş ve 
murakabesine aidolan ve bir Anayasa hükmüne 
dayanılarak hazırlanan tasarı, Millet Meclisinde 
aynen kabul edilmiş fakat Senatonun Geçici Ko
misyonun yaptığı değişiklikle huzurunuza geti
rilmiştir. Evvelâ, iyi görüş ve samimî^ gayretlerin
den dolayı Geçici Komisyona teşekkürü bir vazi
fe bilirim. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; mesele bu kadar uzun 
boylu üzerinde münakaşayı mucip bir mesele de
ğildir, kanaatimce... 

Anayasanın 127 nei maddesinin son fıkrası 
aynen «kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla dü
zenlenir» şeklindedir, yani, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin murakabesini yapan denetleme ku
rulunun T. B. M. Meclisine bağlanmasını tazam-
mıın eden bir hükümdür. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bütün mües
seselerin teftiş ve murakabesinin yeniden düzen
lenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü, yalnız İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin değil, bütün devlet 
manzumesi içimdeki teftiş ve murakabe organının 
iyi esaslar üzerine kurulmamış olduğu kanaatin
deyiz. Meselâ bir umum müdürlükte umum mü
dürlüğün teftiş ve murakabesini yapan teftiş he
yeti, umum müdür adına teftiş yapar ve fakat 
sakatlığın umum müdürlük emi ti erinden tevellüd-
ettiği zamanlarda müfettiş, umum müdürün şah
sını temsil ettiği ve onun namına teftiş yaptığı 
için o meselelere dokunamaz. Bağlı bulundukları 
vekâlet müfettişleri ancak muttali oldukları hu
suslara müdahale eder ki, böyle bir ıttılam da her 
zaman mümkün olmadığı bir bedahettir. 

25.10 .1963 O : 3 
Geriye kalıyor, tek murakabe müessesesi olan 

Yüksek Murakabe Heyeti dediğimiz, yeni tasarı
da Yüksek Denetleme Kurulu adını alan müesse
se- bundan evvel müzakeresine başladığımız ik
tisadi Devlet Teşekkülleri müesseseleri ve İştirak
lerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki Kanunun 
hazırlanmasına sebep teşkil eden hususlardan 
birisi de murakabe meselesidir. O kanunun müza
keresi esnasında arz etmiştim. 3460 sayılı Kanun, 
bugüne kadar bâzı açıklıkları bulunmasına, gö
rülmesine rağmen iyi bir kanını idi. Fakat, mut
laka tatbikatla gösterdiği açıklıklar, noksanlık
lar da belirtilmişti. Bunlardan birisi de, muraka
be vazifesi idi. Murakabe Heyeti, arkadaşlarım, 
3400 sayılı Kanuna göre Başbakanlığa bağlı ola
rak çalışıyordu. İktisadi Devlet Teşekküllerini 
teftiş ve murakabe ediyordu. Raporlarını hazırlar
ken oturup günlerce düşündükleri vâki idi. - Rea
liteden bahsediyorum. - Acaba şu hususun tenki
dini sert yapsam nasıl karşılanır, bu hususun ten
kidini yapmasam ne derler, şöyle yapsam ne olur, 
böyle yapsam ne olur? lOndişesi içerisinde, zaman
la Yüksek Murakabe Heyetinin raporları o hali al
mıştı ki, birer formüler doldurmaktan ileri bir 
mâna ve mahiyet taşıyamaz bir hale gelmişti. Bir 
müesseseye, bir İktisadi Devlet Teşekkülüne mu
rakabe heyeti uzmanları giderler veya gönderi
lirler, teftiş ve murakabe yaparlar; her bakım
dan, malî bakımdan, sosyal bakımdan, idari ba
kımdan, iktisadi bakımdan noksanlıkları tesbit 
ederler, tenkidlcrini yazarlar. Bu tenkidler mü
esseseye gider, müessese cevabında; «evet mura
kabe Heyeti tenkidinde haklıdır Bundan böyle, 
bu hususlara dikkat edilecektir, gelecek sene ay
nı hatalar yapılmıyacaktır.» şeklinde cevaplar ve
rilir. Bu cevaplar o raporda kalır; ertesi sene 
aynı uzmanlar gider, aynı tenkidleri yapar, ayın 
cevabı alır. Senelerce bu böyle devam edegelmis
tir, arkadaşlar. 

Şimdi 'bu büyük noksanlık, 23 sayılı Kanun
la, düzeltilme yoluna gidilmiştir. 23 sayılı Ka
nun Murakaibe Heyetini Meclise bağlamıştır. 
İcradan ayrılınca, İcranın faaliyetlerini teftiş 
ve murakabe eden Yüksek Murakame Heyeti, 
artık -bu kanunla bir istiklâl kazanmış ve fi
kirlerini tenkidlcrini dalha hür, dalha açık esas
lara 'bina etmiştir. Şimdi ne «luyorL. Anaya
sanın sarih hükmüne rağmen tekrar Yüksek 
Murakabe Heyeti Başbakanlığa bağlanıyor Ya
ni, icraya bağlamıyor. 
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Muhterem arkadaşlar, senelerce aksaklığı 

görülmüş, tesibit edilmiş ive tasrih edilmiş olan 
ibir hükmün, yeni ıbir müdahale ile Ihali sa
bıka ircaı, tasvibcdcceğimiz .bir keyfiyet de
ğildir. ^Geçici 'Komisy'onun yapmış olduğu de
ğişiklik 'tamaımen yerinde ve Anayasaya uy
gundur ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin lle-
torganizatfy'oııu Kanununda ne 'gilbi değişiklik 
yaparsak yapabm, onları unulvaffakiyete eriş-
tiremiyeeeğimiz 'hallerde ve yerlerde, Yüksek 
Murakabe Heyetinin 'Meclise .bağlı olarak ça
lışması neticesinde Ibizi Ibirçok muıvaffakiyetle
re götürecektir. Çünkü, ibıınun murakabe ve 
teftişi altında çalışan müesseseler daiha derli 
toplu olmaya, kanunlara, nizamlara, emirlere 
dalha dikkatli ve 'bağdı kalmaya kendilerini zior-
lıyacaklardır ve 'bu esaslar içerisinde de ııuıı-

.vaffakiyete ulaşacaklardır. Aksi takdirde, 
gerçek lbir murakaibede ve icranın kusurlarını 
gömmemek 'mecburiyetinde olan bir 'murakabe 
sisteminde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Be'organizasy'on . 'Kanunu, ne gibi (muvaffak 
esaslar getirirse getirsin, teşekküllerden eski
sinden daiha iyi Ibir fayda teinin etmeye Dev
letin kudreti yetmiyec ektir, arkadaşlar Bu 
tasarının Geçici Komisyonca kabul edilmiş kılan 
esasına reylerinizi kullanmanızı <wz eder 'he
pinizi Adalet Partisi Grupu adına 'hürmetle 
selâmlarını. 

1İAŞKAN — Sayın Faruk Tşık. 

KATÎUK. IŞIK (Van) •-- Muhterem arka
daşlar ; 

Raporun es'hahı mucibesinden : Anayasanın 
\'ll nci maddesinin 1 nci Pıkrasiyle Sayıstaya 
verilen vazifenin genel ve katma 'bütçeli daire
lere hasredilmiş olduğuna dair esas teklifin 
eslbaibı mucibesindo zikredilen 'mütalaaya fîeçi-
ci FComisyioıuımuzca da iştirak' edildiğini anla
maktayım. Halbuki 'mezkûr maddenin 'birin
ci fıkrasının (Ve kanunlarla verilen inceleıme. 
dentleune ve bükme 'bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir) mealindeki son ibaresinden, Sayış
ıl ayın 'va'-ziPeşinin yalnız 'genel ve katma bü'tçe-
lere hasrı 'bahis mevzuu 'olamıyacağı 'kanun
larla verilecek 'başka işleri de 'tetkik ve 'hük
me hağlıya'bileceği sarahatau yazılıdır ve İha
len mevcut hükümlere göre Sayıştay 'başka 
vazifeleri de görmektedir. 

Yine, Anayasanın 127 nci maddesinin son 

25 .10 .1963 O : 3 
fıkrasında (Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi 
kanunla düzenlenir) 'hükmünden de anlaşıldı
ğına g'örc 'bu denetlemenin Murakalbe Heyeti
nin ımevcut salâhiyet ve fonksiyonları ile 'bir
likte Sayıştaya bağlanmasında -ve o kanaldan 
Büyük Millet Meclisi denetlemesini Ifemin ett
in ekte hiçibir maihzur yoktur. Bilâkis, yine 
•es'baıbı mucibede izah edildiği üzere, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin yasama 'organınca 'bisz-
zat denetlenmesi lâzumtgeleceği ımütalâaası 
denetlemeyi müeyyidesiz Ibir akacağı gilbi, işi 
çıkmaz 'bir 'hale de sevk etmektedir. Hepini
zin malûmu olduğu üzere, ıgerek Fransa Ühti-
1 fil inden, sonra gerek Türkiye Cumhuriyetinin 
ilk senelerinde Devlet 'bütçesinin 'bizzat parlâ
mentoca murakabesi esası kaibul edilmiş, fakat 
hu hal ihtisasa 'taallûk etmesi itilbariyle kısa 
zaman içinde 'bu tarzı 'murakabeden ivaz geçi
lerek Divanı Mulhasdbat Müessesesi ihdas edil-
'iniştir. 

Kaldı ki: Büyük Millet Meclisinin denetle
mesi ancak nasp ve azilleri Yüksek Meclisçe 
yapılması lâ'zımfgelen ve ımüstakil ıbir bütçesi 
bulunan organlarla yapılması tmümkün olup 
nasıplparı, ücretlerinin tâyini icra makamla
rına 'bu masrafları da denetildiği teşekküller
den temin edilen organlarla yapılacak hu de
netlemenin teminatsız -ola'cağı da aşikârdır. 
Usulsüz sarfiyatın «ariflerinden tazimini mü
eyyidesi 'metvcudolnıadıkça murakabenin fay
dasız olacağı 'bediiyidir. 

Ksasen murakabede valide1! olmadıkça ve 
'murakalbe müessesesinin 'hususi Ibir Teşkilât Ka
nunu olmadıkça ondan umulan faydaya ulaş
mak da mümkün değildir. 

Ihı itibarla, kanunun heyeti umumiyesinin 
;bir daha 'gözden geçirilmesi için komisyonun ge
ri almasını rica ederim. 

Bundan başka; 'Murakalbe Heyetinin 'bünye
sine de işaret etmek isterim. Bu heyeti teşkil 
eden arkadaşlar birer değerdirler. Teşikil ettik
leri'heyetin unvanına dokunmakla kendilerini 
asla küçük düşürmek mânasına alı ılımasınlar. Bu 
heyet unvanına ne Umumi Murakalbe Heyeti 
demek, ne de Yüksek Murakahe Heyeti demek 
mevzuibahsolmaımalıdır. Çünkü heyet 'bünyesi 
itibariyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin mm-
rakabe heyetidir. Bunun umumiliği veya yük-
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sekliği ne ifade eder. Sadece İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Denetleme Heyeti demek kâfidir. 
Unvan itibariyle de komisyonun /bunu yeniden 
tetkik etmesi lâzıtmdıt-. 

Hürmetlerimle. 

BAŞ/KAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Geçiei Komisyonun yaptığı tadilâtın 
mesnedini teşkil eden Anayasanın 127 nci mad
desini ibir kere dana tetkik ve ftalhlil «İtmek 've 
işi (bu zaviyeden mütalâa etmek yerinde olur, 
kanaatindeyim. 

Oeeici 'Komisyon, kanaatimce, 1İ27 nci mad
deyi esas hedefinden ayırarak 'mütalâa etmiş
tir. Meselenin teferruatına girmeden evvel bu 
nnaddenin 'birinci fıkrasıyle son fıkrası arasın
daki 'maksadı ve tedvinde takibiolunan esas gü
vey] ıbir kere daha 'mütalâa- etmek yerinde 
olu i'. 

127 nci ımaddenin (birinci fıkrası: Sayıştay, 
iji'enel ve katma Ib-ütıçeli dairelerin bültün gelir 
ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 
Ih e sap ve işlemlerini kesin 'hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 
^hiikme 'bağlama işlerini yapmakla gıörövlidit" 

Birinci fıkrada doğrudan doğruya T. B. M. 
Meclisi adına vazife yapmakla görevlendirilen 
Sayıştay, bir mahkemedir, bir hesap mahke
mesidir. hüküm veııne mevkiindedir. Kendisi
ne mahsus kanunla, tetkik edecek, murakabe 
edecek, hükme bağlıyacaktır. Böyle teşekkül 
etmiştir ve birinci fıkranın sarih ifadesiyle, 
Meclis adına doğrudan doğruya bu vazifeyi ya
pacaktır. Eğer kanun vâzıı İktisadi Devlet 
Teşebbüslerini de aynı hükme bağlasaydı, yani 
kendi adına bu hizmetin bizzat kendisi tarafın
dan yapılmasını derpiş etseydi birinci fıkradan 
başka bir fıkra sevk etmesi mümkün değildi ve
ya, hiç olmazsa orada da «adına» kaydiyle kendisi
ne has ve tahsis etmesi lâzım idi. Son fıkrada böy
le bir kayıt yoktur. Son fıkra sadece «Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir» 
diyor. Birinci fıkrada, «adına denetleme» ve 
«hükme bağlama» kaydı varken, ikinci fıkrada 
- bu kendi adına değil de - Büyük Millet Mec
lisince yapılacak denetlemenin bir kanunla dü
zenleneceğini hükme bağlamıştır, tşi, bir defa | 
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Anayasanın bu sarih ifadeleri karşısında mütâ
lâa etmek ve böyle olduğu takdirde de Geçici 
'Komisyonun kanun anlayışının, Millet Mecli
sinden geçimiş esaslara da aykırı olduğunu tes-
bit etmek için yeter. 

Ayrıca İktisadi Devlet Teşekküllerinin doğ
rudan doğruya Meclis tarafından mukabesi, icra 
ile yasama organının bir mevzuda iştirakini ka
bul etmek neticesine götürür ki, o zaman da 
vazife ihtilâfları doğar. 

Bir üçüncü nokta da, bu denetleme organı 
her nasıl teşekkül ederse etsin, bunun muame
leleri hakkında yapılacak şikâyetler için bir 
başka merci kalmaz. Yani Büyük Millet Meclisi 
bizzat bu vazifeyi yaptığı takdirde, doğrudan 
doğruya bu vazifeyi yaptığı takdirde, bunun 
için bir şikâyet ve nıüraeat mercii kalmaz. Arz 
ettiğim bu esaslar çerçevesinden mütalâa edilir---
se, Geçici Komisyonun maddede yapmış olduğu 
tadilât, Anayasanın ru'huna, maksadına uy-
ıgun olmaz. 'Bu itibarla ISayıu Faruk Işık ar
kadaşımızın temas ettiği mahzurları da buna 
inziimameıı mütalâa ederek kıomiisyonun bu 
madkleyi Millet Meclisinden ıgeldiği şekilde ted
vin etmesi yerinde olur, maksada uygun olur, 
Anayasanın da hükümlerine, ruhuna ve lâfzı
na aykırı düşımez. B<u itibarla kamisylondaki 
arkadaşlarımız lütfetsinler, bu tadil ettikleri 
hükmü, 127 nci maddenin maksadına, ruhuna 
ti'stinadettirmeden başka !bir mülâlhazaya isti-
nadettirseferdli belki kabili kalbul olurdu. Ama, 
arz ettiğim sebeplerle, esasen 'bu m adide Kuru
cu Mecliste müzakere ve münakaşa edilirken 
bu maksatla tedvin edilmediği zalbrtlarm tefcki-
kiyle anlaşılır. Ben sadece hulâsa ^olarak Ana
yasanın 127 nei maddesinin naısıl anlaışılması 
lâzım geldiğini arz ve 'buna ıgöre de komisyonun 
bir kere daha Ibu esası tetkik etmesi lüzumunu 
rica ediyorumı. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Sayın Ka-
ravelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Mulhterem arkadaşlarım, 'bu mesele üzerinde 
•geçmişteki hâdiseleri hatırlatarak faydalı ol
mak istiyorum. 

Bu sistem evvelâ 2(3 numaralı Kanunla kon
du. 23 numaralı Kanun, 27 Mayıstan üç, 
dört ay sıonra, Kamu İktisadi T eşlediklerinin 
denetimini ilk defa değiştiren kanundur. Yani 
eski 'sistemi kaldıran kanundur. Bu kanun ko-
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huşulurken, 'biz, İktisat Komisyonu lolaraJk uzun 
uzun tetkikler yaptık. Bütün ıbu meselede eme
ği geçen profesörleri, Yüksek Murakabe He
yeti üyeleni ve [başkanını - ki o zaman başkan 
Muhlis Ete Beydi - ile birlikte birçok profesör
leri dinledik. Hepsinin ismini 'verebilirim. Bu 
sistem üzerinde 'biz de uzun uzun düşündük ve 

numaralı Kanundaki ana fikir, yani îkti- I 
sadi Devlet Teşekküllerinin (murakabesinin doğ
rudan doğruya T. B. 'M. jM. ne bağlanması 
şekli tercih ve '2(3 numaralı Kanun bu şekilde 
tedvin edildi. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra kuru
lan ıbu sistem, 'bugüne kadar yürürlüktedir ve 
Yüksek Murakabe Heyeti, bildiğiniz gibi, şim
di T. B. M. M. Başkanlığına bağlıdır. Müşte
rek Başkanlık: Divanları yoluyla meseleleri 
tetkik 'edilir, sonuçlandırılır. Kanaatimce bu 
sistem daiha başarılıdır. Şimdiye kaklar bir ih
tilâfa sebebolmadı. 'Bu, Anayasanın 1:27 nci 
'maddesindeki 'hükümler tedvin edilirken ve 
Millî Birlik Komitesini ve müzakere edilirken, 
kendimi bir konuyla ilgili bir hükümden 
dolayı, biz tekrar bu meseleler üzerinde dur
duk ve bunun isabeti üzerinde karar verdik. 
Şimdi, Mebmet Ha zer Bey tarafından bilbas-
sa'Ortaya sürülen 'hukuki imeselelere değimmi-
yeceğim; bence Millet Meclisinden gelen şekil 
127 nci maddeyi biraz zorluyor. Bence, Ge
çici Komisyonun hal tarzı doğ rai olanıdır, isa
betli (olanıdır. Kanaatimi böylece hulâsa etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, Devlet iktisadi Teşekküllerinim 
mu'vaıfıfak olamayışının sebebini biz yalnız de
netlemede buluyorduk. Anayasada bu madde 
tedvin edilirken, Alt Komisyon 'olarak ibu mad
deyi hazırlarken Devlet İktisadi Teşekkülleri
nin denetlenmesinin, Başvekâlete bağlanması
nın mahzurlarını uzam uzun münakaşa ettik 
Başjvekâlet, (kendisine denetlenmiş olan mües
seselerin bütün teftiş raporlarını tetkik etmi
yor. Etse dâhi işine gelmiyenleri icra, etmiyor. 
kusurları görmüyor. Binaenaleyh, idemin Me'h-
met Ünaldı arkadaşi'mın söylediği 'gibi, birçok 
noksanlıklar karlşısında iş böyle devam etti, 
ıgeldi ve İktisadi Devlet Teşekkülleri de bekle-
n'en (gayeyi vermedi. Binaenaleyh, Anayasa bu
nu tanzim ederken, tamamen Başvekâlete değil, 
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doğrudan doğruya Büyük (Millet Meclisine bağ
lanmasını kararlaştırdı. Komisyonun teklifi ye
rindedir, değiştirmeye lüzum yoktur. Biz bun
dan ıçolk fayda ıgöreeeğiz. Zararlarını ise 15 - 20 
seneden beri (görmüşüzdür. Bunu tekrar Başve
kâlete bağlamak büyük kusur olur, arzım bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Oağlayangil, buyurun. 
'Sayın Baki Crüzey .söz istemektedir ama komis
yonda üyedir. Muhalefet şeılhi de yoktur. Usule 
ıgöre söız veremiyeeeğiım. 

BAKİ ÖÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
konuşacağım. 

İHSAN SABRl OAĞLAYANOİL (ıBurfca) 
— ıMulht'erem arkadaşlarım, «Anayasanın '127 
nci maddesi 'galiba zorlanıyor.» diyen sayın ar
kadaşım Kâmil Karaıvelioğlu baldı. Anayasa
nın LİI27 >nci maddesinde aynen ne deniyor : 
«'Sayıştay, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi adı
na maırakabeyi yapar.» Ama sıon fıkrayı okuya
lım, «Kamu İktisadi Teşebbüsleııhıin T. B. 
M. Meclisince denetlenm'csi kanunla düzenle
nir.» Burada artık «adına» yok. İş sahibi Mec
lis; re'sen denetleme yapacak, biri «adına ya
pacak» diyor, öbürü «Meclisçe denetlenmesi» 
eliyor. Binaenaleyh, Oeçüci Komisyonun değiş
ti rıgcsi şu maddenin tamaımen ruihuna denktir. 
uygundur, isabet de buradadır. Bu noktayı 
tavzih için 'huzurunuza çık muş bulunuyorum, 
işigal ettimse özür dilerim. 

BAŞKAN —- Başka söz ist iyen yok. Sayın 
Bakan. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; ihtilâf konusu olan hüküm Sayın Ün
aldı arkadaşımızın ifade ettiği veçhile, ehem
miyetsiz bir hüküm değildir. Çünkü; İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kontrolüyle alâkalı, bir 
müessesesinin işleyiş tarziyle ilgilidir. 

Bu hükmün, ne istikamette olması gerekti
ğini isabetle tesbit edebilmek için evvelâ konuşu
lan mevzularda fevkalâde büyük sarahate ih
tiyaç, vardır. 3460 sayılı Kanunda 1938 yılında 
bunun, Sayıştaya verilmeyip müstakil bir mu
rakabe organına verilmesi mevzuu, Hükümet
çe tasarlandığı sırada Sayıştay murakabesinin 
kazai mahiyet taşıdığı, İktisadi Devlelt Teşek
küllerinin murakabesinin idari, teknik ve malî 
yönlerden bir murakabeye tabi olması keyfiye
ti kanun lâyihasında yer almıştır. Müstakil bir 
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heyet kurana zarureti ortaya çıkınca bu heye
tin Başbakanlığa bağlanmasının sebebi şu idi; 
iktisadi Devlet Teşekkülleri birer bakanlığa 
bağlıdır, Başbakanlığa bağlı bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü yoktur. Bu bakanlıklar kendilerine bağ
lı olan teşekküllerin muamelâtına müdahale 
ederlerse bakanlıklara değil, Başbakana bağlı 
olan ve binnetice Hükümette işlerin iyi yürü
tülmesinden birinci derecede sorumlu olan zat, 
ıbu heyetten aldığı bilgilerle 'bakanlıkları rahat
ça ikaz edebilir. Yüksek Murakabede vazifeli 
olanlar da Başbakana bağlı oldukları ve Baş
bakan işlerin iyi yürütülmesinden birinci dere
cede sorumlu olduğu için böyle bir heyetin ika
zına minnettar olur, müteşekkir olur. Onu ilgili 
bakanlığa sevk eder, tetkik ettirir ve mekanizma 
böyle yürüdüğü müddetçe işler iyi gitmiştir. Mer
hum Refk Saydam zamanında Başbakanlığa bağlı 
olan Yüksek Murakabenin murakabesini mesu
liyetini o tarihlerde parlâmentoda çalışan mil
letvekilleri veyahut ıbu müessesenin çalışması
nı takibeden üniversite ve yüksek okullar öğre
tim üyeleri yakinen görmüşlerdir. Niçin? (Jün-
kü; Başbakan, işlerin umumi olarak iyi gitmesin
den memnun olur. Bu heyet, o istikamette Baş
bakanı, tenvir eder, bakanlardan çekinmez. Çün
kü, bakanlarla ilgisi yoktur. Bu sebeple icraya 
bağlı olarak konulmuştu ve icranın başına bağlı 
olmuştu. Bâzı arkadaşlar, Hükümete bağlı diyor
lar. Hayır arkadaşlar. Hükümete bağlı olmak ay
rıdır, Başbakana bağlı olmak ayrıdır. Anayasa
mızda, Bakanlar Kurulunun nasıl kurulacağına 
ait madde var. Bütün bunlar vuzuh içerisinde 
belirtilmediği içindir ki, icrada bir numaralı 
mesuliyeti taşıyan zatın Hükümet işlerinde 
muvaffak olmasında kendisine en güçlü şekilde 
yardımcı olacak bir teşekkül yardım edemez 
hale getirilmek istenmektedir. 

Saym Karavelioğlu arkadaşımız 2-'> sayılı 
Kanundan sonra çok iyi çalıştı ihtilâf olmadı 
dedi. Hiçbir şey çalışılmadı ki ; bir şey gelme
di. Bir umumi heyet toplantıları oldu, rapor
ların müzakeresi oldu. İyi mi çalıştı, kötü mü 
çalıştı belli değil. Bu itibarla bir müessese
nin çalışmasının neticesi henüz müzakere edilme
den iyi çalıştığını farz etmek isabetli bir noktai 
nazar olmaz. Bu itibarla Hükümet, bugün biz, 
yarın başka arkadaşlar öbürgün başkaları, Baş
bakanlığa bağlı kalmasındaki sebebi, murakabe-
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nin süratle müessiriyetini sağlamak için istemek
tedirler, istiyece'klerdir. 

Sonra muhterem arkadaşlar kazai muraka
bede ihtilâf, ekonomik ve teknik murakabedeki 
kadar dallanıp budaklanmaz; maddi mesele
ler üzerindedir. Kanunun tatbikatı ite ilgilidir. 
V. s. Ekonomik murakabeye bir misal arz ede
yim. Yüksek murakabe yılardan beri Şeker Şir
ketinin pancar bedelinin teshilinde pancarın ih
tiva ettiği şeker tenorunu esas olması temennisi
ni izhar eder. 

Vehleten, bu hakikaten isabetlidir. Bunu 
götürürüz umum müdürlüğe, müzakere ederiz. 
Bu, pancarların fabrikada teslim edildiği takdir
de, lâboratuvar tahlili yapılması imkânı olduğu 
için, mümkündür. Bizde ise, binlerce kantar 
vardır. Avrupa bunu yapar, ama, fabrikada 
teslim edilir, lâboratuvar fabrikada vardır. Bu 
iş olur. Ama bizde, binlerce kantara lâbaratu-
var mesaisi yaptırdığınız andan itibaren bunun 
astarı yüzünden pahalıya olur. Bakın işte tak
diri bir mesele, ama ihtilaflı. Bu itibarla, tak
dire mütaallik meselelerde yüksek teşriî organın 
icra işinde yer alması mümkün değil, onu an
cak ademiitimat reyi ile düşürür. Bu böyle, 
oldu. Bu yüzden, ibra edelim etmiyelinı; bu 
münakaşa, edilemez arkadaşlarım. Bu sebep
ten de Yüksek Murakabe Heyetinin Başbakana 
- Hükümete değil - bağlanması lüzumu ortaya 
çıkmaktadır. !>u mevzu. Temsilciler Meclisinde 
uzun tartışmalara konu olmuştur, zabıtlarda 
vardır, vaktinizi almıyacağım. Fakat arkadaş
lar ısrar ederlerse zabıtları da aynen okurum. 
Mesele o tarihte 50 arkadaşın imzaları ile tıpkı 
Sayıştay gibi Yasama organı adına, Sayıştay m 
müessir tatbikatı da öyle, baştaki fıkrada yer 
almış; alt fıkra ilâve edilmek isteniyor. Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yasama organı adına fa
lanca çıkacak kanunla murakabe edilir, denetle
nir; bu, uzun münakaşa konusu olmuş ve o za
man leh ve aleyhinde konuşmalar cereyan et
miştir. Lehte konuşan arkadaşlar, Cemal Reşit 
Eyüboğlu, ve Yüksek Murakabe Umumi Heyeti 
'Başkanlığından, Temsilciler Meclisine katılan 
Nuri Kınık arkadaşımız. Fakat, gerek komisyon 
sözcüsü Turan Güneş, gerekse Ferid Melen 
arkadaşımızın uzun izahları sonunda takririn 
imzasına teşebbüs eden Reşit Eyüboğlu arkada
şımız, geri almış takriri ; arkasından Oahit Za-
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mangil «Ben de geri alıyorum.» demiş. Fakat 
Reis, «50 imzalı takrirde hepsinin birden geri 
alması lâzımdır, aksi takdirde bunu reye koy
mak lâzımdır.» demiş, «geri aldık, geri aldık» 
diye bağırmalara ehemmiyet verilmeksizin tak
rir oya sunulmuş, reddedilmiş ve bin netice bu
gün Anayasamızda yer alan madde meydana 
gelmiştir. 

Sebebi arkadaşlar; bunların sebepleri çeşitli
dir. Devlet Plânlama Teşkilâtı bir yabancı mü
tehassıs getirmiştir, bir tngiliz mütehassıs. Bu 
mütehassıs fikrini serd ediyor o tarihlerde1, «Yük
sek Murakabe Heyetini kaldırın.» diyor. Ama 
komisyonlarda çalışan arkadaşlar ve Türkiye'de 
İm mevzular üzerinde çalışmış olan arkadaşlar, 
kaldırılmalı mıdır, Icaldınlmanıalı mıdır mevzuu 
üzerinde henüz sarih bir fikre sahibolmadıkları 
içindir ki, Anayasa Müessesesi halinde getiril
mesinde mahzur görmek suretiyle bunu komis
yonun teklifi şeklinde kabul etmeyi, meselenin 
hal tarzına daha uygun görmüşlerdir. Biz İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri ve iştirakleri hakkın
daki tasarı müzakere edilirken Yüksek Muraka
benin durumu üzerinde münakaşa ettik. Bakan
lıklara rası İktisadi İş Birliği Komisyonunda 
Yüksek Murakabe Heyetindeki, arkadaşlar da 
hazırlandı, suali soruldu cevaplar aldık. Mesul 
Hükümet üyeleri olarak' müzakere ettik, müesse
senin muhafaza edilip faydanın sağlanabilmesi 
için Başbakanlığa bağlı olmasını lüzumlu gör
dük ve bu sebepledir ki, bugün huzurunuzda, 
bu işin üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. 

Başbakanlığa, bağlı olursa, serd edilen mah
zurlardan bir tanesi de teminatın olamıyaeağı 
hususudur. Yüksek Murakabe Heyetinin teşki-
liyle alâkalı tasarıda bunun, memurların, ida
re meclisinde vazife alan arkadaşların (Eğer 
bunların idare meclisi olacaksa) teminat mev
zuu sarahaten bu statü ile tesbit edilecek bir 
husustur. Nihayet, yalnız Yüksek Murakabe He
yeti üyelerinin değil, Devlette çalışan bütün 
vazifeli memurlarında muayyen ölçüde teminatı 
vardır, ondan daha ileri bir teminata kavuştu
rulması isteniyorsa bu da bu müessesenin teşki
lâtlandırılması ile alâkalı tasarıda ele alınabi
lir kanaatini taşımaktayız. 

Sonra, değerli arkadaşım Faruk Işık'ı or
taya attılar, eğer bu komisyon arkadaşlarımı
zın savundukları itsikamette bir hükme bağ
lanacak olursa zamanla bunun Sayıştaya 
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'bir munzam vazife olarak 'verilmesi 'Sayıştaym 
bu ölçüde takviye edilmesi fikri -de kolaylıkla 
savunabilecek ve hallolacaktır. Nihayet Yük
sek Muraka'be Heyetinin çalışmalarının da (mu
raka'be me'vzuu 'Oİalbileceğini gözden uzak tut
mamak lâzımdır. Yüksek teşriî loılganlarm (bir 
müessesenin ımuraka'besiyle doğrudan doğruya 
ilgilenmesi ve bu murakalbe «vazifesi kifayetli 
yürütülemediği takdirde onların 'mesuliyeti ıci-
'hetine gidilmesi Anayasayla derpiş edileibile-
cek ,'bir lıüküm değildir. Misal vereceğim; (bir 
vatandaş çıkıyor, Yüksek Muraka'be Heye-
'tinden «şu işletme için gelen zat, (burada di
reksiyon talimleri yapıy'or. Vasıtalar var, size 
sorarım, diyor. İdarenin vasıtaları ile direksi
yon talimleri yapacak derecede laubali mü
nasebetler kuran bir murakıp, çalışmalarında 
kötü noktaları 'görürse bunları raporunda ne 
ölçüde kaleme alabilecek? İBu .'bir gerçektir, 
arkadaşlar. Bunu kim 'murakalbe edecektir4' 
Bunun teşriî 'organla muraka'be yapıldığı tak
dirde, teşriî organda kimi .mesul edeceksiniz. 
Mesul edemezsiniz arkadaşlar-. İcra i işlerden 
dolayı teşriî 'organın 'başkanlık divanında vazi
fe alan arkadaşın 'mesuliyeti cihdtine gidilmesi 
'bu Anayasa ile mümkün değildir. Bakın, jbıı, 
sa'bah akşam karşımızdan 'geçen ,'bir konudur. 
I Bugün Başbakanlık kanaliyle murakaibe konu
su edilebilmek imkânı vardır ve bu murakalbe 
konusu edilelbilen 'husus, isabetsiz teşebbüslere 
veya. kararlara varıldığı 'takdirde Barbakanın 
mesııli^yetine, siyasi 'mesuliyetine, malî mesuli
yetine gidilmesi imkânı vardır. Su Anayasa 
ımııivaeohesinde Yüksek Murakaibe Heyetinin 
çalışmalarının kifayetsizliği kusurluluğu sebe-
'be'bi-yle başkanlık divanında vazife alan arka
daşların mesuliyetleri cihetine (gidilmesi huku-
kan Anayasa gereğince nnüımkün değildir ar
kadaşlar. Bu itibarla memleketin mülhim bir 
konusunda Mu'hterenı Heyetinizin isa!betli 'bir 
karara varabilmesine yardımcı 'olurum kanaati 
ile, yine 3-100 sayılı Kanunun 'tedvinindeki es-
•babı .mucibe, gerek 2f> sayılı Kanunun çıkma
sından dm yana, cereyan e tim iş ıolan veya etme
miş 'olan mevzular ve gerekse 'baışka memleket
lerde bu mevzularda, isabetli karar verebilme
nin yolları 'hakkındaki 'bilgilerimizi, tecrübele
rimizi Muhterem Heyetinize arz etmeyi Ibir va
zife telakki ettim. 

Karar Muhterem Heyetinizindir. 
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BAŞKAN — Komisyon konuşacak ımı efen

dim? 
KOMİSYON BÖZOÜiSiÜ SABAHATTİN OR-

1ION (Giresun) —• 'Söz Miyioruım. 
SANAYİ B AKANI FETHİ C E I J İ K B A Ş 

(davamla) — Sayın Komisyon S'özjeüsü söz al
dığına g'öre, Yüksek Murakabe Heyetinin ça
lış m alarmdan tavel lüdedecek mesul iy etlerd en, 
Parlâmentoya karşı kimin mesul olacağı suali
ne cevap'Verilmesini rica ederim. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Kâfi derecede 
konuşuldu. 

BAŞKAN — Komisyon üyelerinin isimleri
ni okuyorum. Bir dakika Başkan (Bursa) Şeref 
Kayalar; Sözcü (Giresun) Sahabettin Orbon; 
Kâtip (Zonguldak) Tarık Remzi Baltan; üye
ler (Tokat) Zihni Bctil; (Bursa) Baki düzey; 

Bana verilen liste bu. Bu sebeple Sayın Ami
ral komisyon söz isteyince vermek mecburiyetin
deyim. Buyurun efendim. 

KOMİSYON ADINA SABAHATTİN OR-
IfON (Giresun) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
nin düzenlenmesi hakkındaki kanunun hazırla
nış sebebi Anayasamızın 127 nci maddesinin son 
fıkrasına dayanmaktadır. Geçici Komisyonda bu
lunan hukukçu, Anayasa hukukunda ihtisas sa
hibi arkadaşlarım bu hususta izahat veweekler. 

Bendeniz Sayın Başkanın, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin neden işlememiş; murakabe sis
teminin neden 23 sayılı Kanundan sonra işleme
miş olduğu noktasına temas etmek istiyorum. 

Efendim, 3460 sayılı Kanuna göre, nihai ımı-
rakaıbe T. B. M. Meclisinde toplanan umumi he
yetlerin huzuruna giderdi. Güdük 927 sayılı Ka
nunun neşrinden sonra bu umumi heyet maale
sef Kurucu Meclis ve Anayasamıza göre kurul
muş olan Millet Meclisi ve Senato dolayısiyle bir 
türlü teşekkül edememiş olmasından neşet et
miştir. Yoksa 3460 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra senelerce tatbikat, bu işin aksak yürüdü
ğünü göstermiştir. Başbakanlığa bağlı olarak ça
lışmasındaki aksaklık testüt edilmiş, fakat 23 sayı
lı Kanunun neşrinden sonra bir türlü umumi he
yet teşekkül edemediği için bir türlü bu mü
essese işliyememiştir, yoksa daha kötü işlemiştir, 
diye bir iddia tvâridolamaz. Bir inkıta olmuştur; 
o inkıta dolayısiyle bu iş yürümemiştir. Şimdi bu 

kanun bu Heyeti Umumiycyi huzurunuza getir
mektedir. 3460 sayılı Kanunda Heyeti Umıımiye-
de hissedarları temsil eden Başvekil idi. O kanu
nun tedvin ediliş şekline ve senelerce tatbikine 
göre Umumi Heyet Millet Meclisine bağlı muhte
lif komisyonlardan millî bankalar umum müdür
lerinden ve sermayesinin muayyen miktarından 
fazlası gene millî olan banka, umum müdür ve 
idare meclisi reislerinden teşekkül ediyordu. 23 
sayılı Kanundan sonra bu Heyeti Umumiye kal
dırıldığından ve yerine yeni bir Heyeti Umumiye 
getirilmemiş olduğundan dolayı bir inkıta olmuş
tur. Yoksa bu kanun işlememiş, bu murakabe sis
temi işlememiş değildir, henüz tecrübe edilme
miştir. Fakat geçmiş tecrübelerdeki büyük aksak
lıklar müşahade ve tesbit edilmiştir. Esasen 3460 
sayılı Kanunun hazırlanış sebebi, kamu İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hususi hukuk hükümlerine 
göre çalıştırılmak istendiği zaman bizim hususi 
hukuk kanunlarımıza mütenazır bir hissedarlar 
meclisi, Ticaret Kanununa mütenazır bir hisse
darlar meclisi kurulması istenilmiştir. 3460 sayı
lı Kanun esprisine göre, hissedarlar meclisi baş
ka, heyeti umumiye başkadır. Şimdi huzurunuza 
getirilmiş olan kanunun esprisine göre hissedar
lar başkadır. Anayasamızın 127 nci maddesinin 
son fıkrasının esprisi diyor ki, «Kamu iktisadi te
şebbüslerinin Büyük Millet Meclisince düzenlen
mesi ayrı bir kanunla tedvin edilir.» Büyük Mil
let Meclisi l)iı işle çok kıskanç, ve hassas davran
mış, kamu iktisadi devlet teşebbüslerinin kontro
lünü bizzat yapmak istemiştir. Fakat teşriî mecli
sin bizzat murakabe yapmasının imkânsızlığı nıu-
vahacesinde bir bilirkişi heyetinin kendisine va
sıta ve yardımcı olarak kullanılması düşünülmüş
tür. Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bu 
kanunla getirilen hakiki hissedarları doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisidir. Halbuki, 3)460 
sayılı Kanunda bu hissedarların Başkanı Başve
kildi. Murakıplar da bu bakımdan Başvekile 
bağlı idi. Şimdi, doğrudan, doğruya Büyük Mil
let Meclisi hisedar bulunduğuna göre hissedar
ların da murakıbı Büyük Millet Meclisinin em
rinde olması lâzımdır. 

Bendenizin, Sayın Bakanın 23 sayılı Kanu
nun sanki işlememiş olmasına işaret veyahut da 
aksak işlemiş bulunmasına işaret eder, görünen 
beyanatiyle 3460 sayılı Kanunun esprisi ve bu 
kanunla getirmek istediğimiz espri hakkındaki 
mukavesevi arz etmek için huzurunuza çıkmış bu-
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Ilımıyorum. Ayrıca Anayasa hukukuna vâkıf ar
kadaşlarımız Anayasa Hukuku muvacehesinde ha
zırlanmış olan kanunun nedenlerini sizlere daha 
çok izah edeceklerdir. 

Bir noktada Sayın Bakanın sözlerine işaret 
etmek isterim. Çok hususi bir şey buldular dedi
ler ki : Bir murakıp, Büyük Millet Meclisinin 
emrinde olması icabeden bir murakıp, bir İktisa
di Devlet Teşekkülünü kontrol ettiği sırada fara
za çok hususi bir iş yapmış olsun. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin de mu
rakıbı efkârı umumiyedir. Şayet Büyük Millet 
Meclisi de kontrolünü yapamıyorsa umumi efkâr 
önünde zamanı geldiğinde murakabe neticesine 
göre notunu alacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. An
cak Hükümet ve komisyondan sonra daha söz 
alan üyeler vardır. Bir sayın üyeye söz verdikten 
sonra yeterlik önergesini oylarınıza arz edeceğim. 

Buyurun Saym Birant. 

İZZET BİRANT (İzmir) - - Saym Başkan, 
sayın arkadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kuruluşu, kurulduğu zaman belli bir maksa
dı istihdaf ediyordu. Ve bu bir nevi âmme hizme
ti gibi fiyat konusunda, kârlılığı nazarı itibara 
almadan memleket iktisadiyatının kalkınması için 
Devletin gerekli müdahalesini yerinde kullanma
sına özel bir mahiyette imkân sağlıyan bir te
şebbüs idi. 

Bu safhada hizmetini yaptı. Yeni Anayasa
nın tedvininde, işleme şartlarındaki aksaklıklar 
veya gelişmenin icabettirdiği yeni lüzum üzeri
ne, vâzıı kanun yeni bir görüş, sarih olarak fark
lı bir görüş getirdi ve bu konu Büyük Millet 
Meclisine İktisadi Devlet Teşebbüslerinin re'sen 
kontrolünü emreder bir mahiyet aldı. Bunun et
kileri, zamanın icapları İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bünyelerine de tesir eder. Şöyle ki, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri bugün yeni tedvin 
edilen kanunun da sadece kârlılığı istihdaf eder 
ve binaenaleyh iktisadi hayata bu mahiyeti ile 
müessir olmak yönünden artık âmme hizmeti 
hüviyetinden tamamen sıyrılarak sadece bu 
memleketin iktisadi kalkınmasını, iktisadi tabi
atlarının icabına göre ayarlamak üzere, müessir 
olacak bir mahiyet alır. Bu mahiyeti alınca el
bette ki, Hükümetin, tabiatı muktezası, bunu bu 
şekilde tedvin etmeye imkânı olmayacaktı. Çün
kü bir vesile ile Sayın Bakanın da bu kürsü-
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den ifade ettiği gibi, Hükümet bünyesi, iktisadi 
işletmeciliğe tabiaten müsait değildir. Bütün bu 
icaplarla hiç değilse, bir deneme safhası için ko
misyonun tesbit ettiği husus maksadı temine kâ
fidir. Bunun lüzumu, hem Anayasa yönünden ve
rilen izahta müşahede edilmiş hem de Hüküme
tin rijit olan tasarruflarından kurtararaik yeni 
safhanın muktezasma daha uygun bir muraka
beyi temin etmek noktasından hissedilmiştir. El
bette ki, her şeyde kendi mahiyetleri itibariyle 
önceden düşünülerek bir sistem kurulmasına gi
dilir. Bu itibarla Komisyon tasarısının maksadı 
temin için uygun olacağı kanaatimi arzla ve he
pinizi hürmetlerimle selâmlıyarak ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet ve sayın 
7 üye konuşmuştur. Tartışmaların siklet merke
zini Kamu İktisadı Devlet Teşekküllerinin han
gi makam tarafından denetleneceği ve Yüksek 
Murakabe Heyetinin Hükümete veyahut Meclise 
bağlı olup olmıyacağıdır. 

Zannedersem bunun çözüm noktası tümü üze
rinde konuşmalardan ziyade maddelerde olacak
tır. Maddelerde yine aynı münakaşa yapılacak
tır. Bu itibarla gelen yeterlik önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüslerin denetlenmesi 

hakkındaki kanun üzerindeki müzakerenin yeter
liğini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Şevket Koksal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik hususu vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülmesi yapılacak 

işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(324) sıra sayılı kanun teklifinin ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcü 

Sabahattin Orhon 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. Mec
lisince denetlenmesi 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Bir madde görü

şülürken öbürüne geçilmiş. İkisi de ivedilikle 
görüşülecektir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz veremem. 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Bu tarafa bak

mıyorsunuz ki. Ben oylamadan evvel söz iste
dim. 

BAŞKAN — Buyurun o halde Sayın Gü
zey-

BAKİ GÜZEY (Bursa) - - Ben şöyle anla
dım. Yanlış anladımsa özür dilerim. Benim an
ladığım; bu kanun bırakılıp başka bir kanunun 
müzakeresine geçilmesi mahiyetinde olduğu için 
yanlış anlamaktan mütevellit söz aldım. Bu ka
nun müzakere edildiğine göre özür dilerim. 

BAŞKAN — Evet, anlatamadığını için ben 
de Özür dilerim. 

ivedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibui edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ancak, şimdi bir husus hakkında reylerinizi 
almaya mecburum. Askerî hâkimler ve savcılar 
hakkındaki kanun tasarısı mevcuttur. Saat 10,30 
dur, diğer taraftan bu kanunun maddeleri var
dır. Eğer bu kanunun maddelerini görüşecek 
olursak, biraz sonra görüşmeye mecbur olacağı
mız kamımın çıkarılmaması ihtimali mevcuttur. 
Hangisinin daha önce görüşülmesi için bu hu
susta verilmiş bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekle olan kanunun Geçici Komis

yonca 1, 2, 3, 4, 5, 8 nci maddeleri ile geçici 3 
ncü maddesi tadil edilmiştir. 

Bu durum karşısında kanun uzun görüşme
yi icaıbettirebileceği cihetle bu kanunun görüşül
mesinden sarfı nazarla Askerî Hakimlerin, öz
lük işleri ile teminatlarını düzenliyen kanunun 
görüşülmesine geçilmesini arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Baki. Güzey. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Demin bu mak
satla söz almıştım, şimdi bu hakkımı kullanıyo
rum. 

Muhterem Reis, muhterem arkadaşlarım; 
Denetleme Kanununun Millet Meclisince kabul 
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tarihine bakacak olursak, tatile girileceği anda 
gelmiş ve öylece Hükümetin arzusu veçhile Mil
let Meclisinden tatile giriş sıkışıklığı içinde geç
miştir. 

Bu itibarla kanun, Millet Meclisinden Hü
kümetin arzusuna uygun fakat çok Uoksan Kıla
rak çıkıp Iburaya gelmiştir. Şimdi 'biz de yi
ne aynı vaziyete düşüyoruz. Kanun (hakkında 
''bugün Hükümetin arzusuna göre İbir vv\y neti
cesi elde edilmesi -mümkün olmıyacağını düşü
nen ibâzı arkadaşlarımrz, kanunun şimdilik bı
rak iknasın i ve başka ıbir katılımın 'müzakeresi
ni teklif ediyorlar. Binaenaleyh, 'her ikisi 
için de ivedilik mevzulbalhŞoIunea (başlanmış 
olan devam ettirilmeli, -ondan skıııra diğerine 
geçilmelidir. İcaıbederse biz salbaha kadar da 
'burada kalır »ve her ikisini de Hürden çıkarırız. 
Kakat müzakeresine 'başlanmış olan ıbir kanu
nun, aynı 'hüviyette olan Ibir kanun sebebiyle 
geri .bırakılmasına lüzum yoktur. 

1 rürmetlerimle. 

BAŞKAN -•-• Takrir sailıübi Sayın Fikreif 
TuHhangil. 

HKIÎKT TriMTANGİL (Aydın) Geri 
akyor'imn. 

'BAŞKAN — Hiç zanııekmiyorum -ki Sayın 
TuHhaugil, 'her ihan'gi ibir netice is'tilhsali için 
ıbıı takriri vermiş olsun. Günkü çok ünce ver-
-miştir, dalha 'birleşim başında -ve 'bu kanun 
tasarısının nasıl ibir seyir takibedeceğiııden ha-
Iberi 'olmadığı halde vermişti. Bu itibarla Baki 
Güzey'in iddiaları yerinde 'olmasa gerek. 

'Buyurun Sayın Tuı'hangil. 

r'İKRET TBTM1AN0İB (Aydın) — Muhte
rem arkadaşlar; yanlış ibir anlama maUıalA-er-
ınemk için takririmi niçin verdiğimi söyliye-
•y.i:m. Anayasanın madde-i 'mahsusuna güre 
«Meclisler ımüştereken tatile girerler.» Sena
tomuz nıaalesef her 'zaman Meclisin sıkışık ibir 
günde göndermiş olduğu kanunları tetkikle 
mükelleftir. Ve 'bu gece de saat; onlbuçuk oldu 
ğu halde tıfıla ımüzakereye devam etmek mec
buriyetinde 'buJunmuştur. TTal'buki, 'Millet 'Mec
lisi saat altıda verdiği kararla, tatile girmiştir'. 
Bendeniz Sayın Başkanla görüştüğümde, im, 
kanunun geniş )bir 'tartışmaya mahal verece
ğini söyledim ve 'İtiraz evvel. Askerî Usul Mu-
ıhakeme Kanunu 'tetkik .et t iğimiz cihetle, arka
sından 'bu kanunun ıgeleceğini düşünerek, bu-
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nım tetkikini teklif etmiştim. Heyeti Üınu-
ıniyenin 'bu kanun üzerinde m'üzakereye devam 
arzusu karşısında takririmi geri alıylorum Mâ
ruzâtım (bundan ibarettir. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Oıumlhuı^aşka-
nınea S. Ü.) — Önergeyi Ibeninısiyorum. 

SEDAT OUMRALI (Konya) — Söz istiyo-
rııım. 

BALKAN — Bir dakika efendim, bir husu
sun (halli 'gerekinektedir. Sayın Fikret Tur-
hangil, 'Millet Meclisinin tatile girdiğini, İm 
sebeple, Anayasanın hükümlerine göre Cuımhu-
riyet 'Senatosunun çalışmasının 'mümkün olmı-
yacağmı ifade etmek istediler. Arz edeyim ki, 
tatile 'her ne kadar, Anayasaya güre, Ibir Meclis 
diğeri ile 'birlikte girerse de saat ive dakika he-
sabedilmediği (gibi bugün saat 18,80 da Millet 
Meclisi birleşimi 1 'Kasını Cuma günü saat 
15 de toplatılmak üzere kapanmıştır. (Sağdan. 
ara vermiş sesleri) 

Millet Meclisi tatile 'girmemiştir. Zaptı 'oku
yorum. 

«Gelecek yıllardaki gayretleriniz, çalışma
ları nı.z 've yereceğiniz kararlar 'hayırlı olsun. 

1 'Kasnın 19f>3 'Cuıma ıgünü saat lo de toplan-
'mak üzere Ibiıieşimi kapatıytorum» 

Millet Meclisi tatile 'girmemiştir. Bu se-
(beple Anayasa hükümlerine igüre C Senatosu 
tatile »girmek mecburiyetinde değildir, devam 
edebilir. (Sağdan yarın da devam edelbiliriz, 
sesleri) 

Sayın Fikret Turhangil'in geriye aldığı 
önergeyi Sayın Sahir Kurütlu'oğlu (benimsiyor. 
İçtüzük Ihiikümlerine göre bir önerge igeri alın
dığı takdirde diğer Ibir sayın tiye ib'u önergeyi 
'benimısiyebilir. içtüzüğün bu Ih ii kimin e gih-e 
önergeyi okuyacağım. Öneııge geri alınıyor 
demek, önergenin sahibine geri iadesi demek 
değildir. Bu itibarla Kanunlar 'Müdürlüğü ibir 
yanlışlık yapmıştır. 'Çünkü 'önerge za'bıtlara 
geçeceğinden ısalhi'bine geri iade edilmez. 

FİKRET TURHANG»ÎL (Aydın) — Efen-
di'm, önerigeyi 'ben almadım, bana verdiler 

BAŞKAN — .Sayın TıırÜıangil yanlışlık si
zin değil; bizini. Kanunlar Müdürlüğünün 
yanlışlık yaptığını söyledim. Önergeyi tekrar 
•okutuyorum. 

(Fikret Turhangilin önengesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Önergeyi 'oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, Askerî hâkim ye saıvteılar hakkın
daki kanun tasarısının ıgörüşülımesine imkân 
sağlamak üzere, ıgörüşülrneldte 'bulunan ve tü-
nıü üzerinde görüşmeleri intacedilen 'Kanım İk
tisadi Teşebbüslerinin nmrakalbesine aidolan 
kanun tasarısının görüşülıııe'si Ibu yerde kesile
rek, Askerî Ih akim ve savcılar 'hakkındaki ka
nun tasarısının görüşülmesi istenmektedir. 
önerge bu yoldadır. 

Önergeyi kalbul edenler... Kaibul etmiyen-
ler... Elde edilen netice birbirine ç/ok yakın ol
duğu için, ayağa kalkılarak saymak suretiyle 
sıhhatli bir neticeye varacağız. 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kalbul etmiyenler... 32 oya karşı 3f> oy
la kabul dilnıeınıiştir. 

Kanunun görüşülmesine devam ediyoruz. 
y la dd el e re ıgeçilm işti. 

1 nci maddeyi 'okutuyioruım. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü-
\ yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen

lenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşe'bbüsleti Karma 
Komisyonu 

MADDE 1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesini sağlatmak üzere, Oıi'mhuriyet Senato
sunca seçilecek onlbeş Cumlhuriyet Senatbsu 
üyesi ile Millet Meclisince seçilecek oitıMıeş 
'milletvekilinden ibaret ıbir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Kar
ma Komisyonu kurulımu'ştur. 

l>u Karma Komisyon üyeleri her toplantı 
yılı 'başında seçilir. 

Bu Kanma Komıisyion üyeliği, diğer (bütün 
Karma Komisyon ve geçici komisyon üyelikle-
riyle üıağdaşaibilir. 

(BAŞKAN — Madde Ihakkmda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilımiştir 

Değiştirme 'olduğu için madde a'çık oya su
nulacaktır. 

Başkan, Başkan vekili, siöztcü ve kâtip 
MADDE 2. — Türkiye Büyük 'Millet Mec

lisi Kamu İktisadi Teşelblb'üsleri Karma Komis
yonu, her toplan'tı yılı 'başında hir Ibaşkan, Mr 
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başkanvekili, bir sözcü ve (bir kâtip seçer. ilan
lardan başkan ve başkanıvekili a.ynı yasamı a 
meclisinin üyesi 'olamaz; sü'zdü ve kâtip için 
de aynı hüküm uygulanır. 

(Başkan Kamın 'İktisadi Teşdbbüslerinin du
rumunu incelemek üzer raportörler seçebilir. 

Raportörler incelemelerini, genel iktisat po
litikası, işletmecilik ve faaliyetlerin ıme'Vzuat 
ve kalkınıma plânına ve plânın uygulama prog
ramlarına uygunluğu 've kârlılık ve verimlilik 
prensibine uygun \olarak ıgereken gayret ve 
lbaşiretin güs'terilip gösterilmediği noktalarını 
da göz önünde bulundurarak yaparlar. 

BAŞKAN —- Madde bakkmda s'öz istiyenİ 
'KOMİSYON SÖZCÜSÜ .SABAHATTİN OR

HUN ('Giresun) — Efendim, 2 nc'i fıkra ba
şındaki «başkan» dan rtonra bir virgül olacak. 

BAŞKAN — EveJt efendim. Madde üzerinde 
söz is t iyenl Yok. Maddeyi (bu şekilde oya su
nuyorum. Kabul edenler... 'Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değiştirme vardır, madde açık oya sunula
caktır. 

MADDE ?K — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 'Kanma Koınıis^ 
yonu, Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunduğu (Kamu İktisa
di Teşebbüsleri îhaikkındaki raporlariyle Baş
bakanlık taralfnidan gönderilen 'Kanın İktisadi 
Teşebbüslerinin Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporları 'üzerine teşebbüslerin 'verdikleri ce
vapları 've ilgili 'Bakanlıkların mütalâalarını 
bir yıl önceki duruma ait bilâ uç/o ve netice he
saplarını veya malî durumlarını gösteren ta'b-
loları inceler. 
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lânçolar ile netice 'hesaplarının veya malî du
rumlarını 'gösteren 'tabloların [asvilbedilip edil
memesi 'hakkındaki görüşleri Millet Meclisine 
'bildirir. Millet Meclisi Genel 'Kurulu, Karın;] 
Komisyon raporları üzerinde Cu'mlhuriyelt .Se
natosunun ulaştığı sonuçlarla birlikte, genel 
görüşıme acar. En çk)k yitimi ıgün sürecek 'olan 
hu genel 'görüşme sonunda Millet Meclisi Ge-
nel Kurulu bilançolarla netice 'hesaplarını veya 
imalı durumları 'gösteren tabloları tasvibetmek 
suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri yön etim 
organlarının ibra edilmesi busufsunu karara 
(bağlar. 

Tasvibedilen bilançolarla, netice nesapları 
veya malî durumları gösteren tablolar Millet 
Meclisinin alacağı kararla 'birlikte Resmî Ga
zetede yayınlanır. Millet Meclisi tasivibet/meme 
kararı vermiş ise, İni karar da Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun hazırladığı 
raporlardan yıllık raporlar dışında kalanları 
Kalkma, Komisyonca incelendilkten sonra Cııım-
huriyet 'Senatbsu Genel Kuruluna servk edilir. 
Son 'olarak Millet 'Meclisi Genel Kurulu, im ra
porlar ürerinde Oumlhuriyet iSeııatlofsuı Genel 
Kurulunun ulaştığı sonuçlarla 'birlikte görüş
me yapar ve gerekli kararı alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mi l . 

FARUK İŞİK (Van) — Sual saracağını efen
dini. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Or-
bon buraya buyurun, sual soracaklar, Sayın 
İşık ıbir dakika; zapta geçecektir onun için sözcü
yü. kürsüye çağırıyorum. 

FARUK İŞİK (Yan) — Efendim muraka
be heyeti ancak Nisan ayında bilançoları tetkik 
edebilir. Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında 
raporlarını Meclise arz edebilirler ani? Yüksek 
Murakabe Heyeti Reisi de" buradadır, bu husu
su lütfen izah buyursunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Geliyor, dikka
te aldık. 

BAŞKAN — Sayın Artükmaç. 
SADİK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

her maddenin başlığı olduğu halde bu madde
nin baslığı yok. 

Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ra
porları Eylül ayı sonuna kadar, yıllık raporla 
ilgili bilanço, hesap, tablo, cevap've 'mütalâalar 
en geç Kasım ayı sonuna, kadar Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisine sunulur >ve deıbal Karma Kb-
ımisyona Ih aval o edilir. Karma. Kbmisyton ince
lemelerini en geç Ocak ayı sonuna kadar ta
un aralar. 

Karına Komisyonun Kamu İktisadi Teşeb
büsleri (hakkındaki raporları Cumlhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna sevk edilir. 

Cumburiyet Senatosu Genel Kurulu bu ra
porlar üzerinde en çok on 'gün süren 'bir genel 
görüşme açar ve bu genel görüşme sonunda ibi-
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BAŞKAN — Var Sayın Artukmaç. «T. B. M. 

Meclisinin Kamu İktisadi Teşebbüslerini denet
lemesi» başlık o. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Devamla) — Yalnız Sayın 
Başkan üçüncü satırında «Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin» kelimeleri mükerrerdir. Bunun kal
dırılması icabediyor. «Başbakanlık tarafından 
gönderilendir sonraki kamu iktisadi teşebbüsle
rinin» çıkacak. Ayrıca 4,5 de mütalâaların ve 
bir yıl önceki duruma ait orada «bir ve» ola
caktır. 

BAŞKAN — Faruk Işık'ın sorusu .hakkında 
Hükümetin bir diyeceği var mı? Nisan ayında 
yetişebilir mi? Diye sordular? Hükümet ne di
yor? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Mulletvekili) — Bizim telâkkimize gö
re de yetişir. 

YÜKSEK MURAKABE HEYETİ BAŞKA
NI DERVİŞ GİLAVA — Yetişmez diyoruz 
efendim. Ekim sonu kabul edilirse bizim me
saimizi daha uzun bir zamana dağıitıııak imkânı 
bahşedilmiş olur. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim.'' 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Komisyonda bunun ye
tişeceği hakkında kanaate varılmıştır. 

BAŞKAN —• Eylül ayı sonuna kadar den
miş. Kurul yetişmiyeceğini, Hükümet Komis
yon yetişeceğini söylüyor. Başka söz istiyen 
yok. 

Hükümet adına Sanayi Bakanı Fethi Çcli'k-
baş'ın bir değiştirme önergesi vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin 1 ııci, 2 ııci fık

ralarının aşağıdaki şekilde değiştir i ianesini ve 
son fıkranın metinden çıkarılmasını arz ederim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Yüksek Dene
tim Kurulunun kamu iktisadi 'teşebbüsleri hak
kındaki raporlariyle bunlara karşı teşebbüslerin 
verdiği cevapları ve ilgili bakanlığın mütalâala
rını ve Başbakanlığın Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ile ilgili olarak hazırladığı diğer raporu 
ve belgeleri ve teşebbüslerin malî durumlarını 
ve netice hesaplarını gösteren tabloları ince-

25.10.1963 0 : 3 
'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bir yıl faali

yetine ait raporlarının tamamı bir sonraki yı
lın Eylül ayı sonuna kadar Başbakanlığa verilir. 
Başbakanlık bu raporları ve bu raporlara ait 
cevap ve mütalâalarını bunlarla ilgili diğer bel
ge, rapor ve tabloları en geç Kasım ayı sonu
na kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nar. Karına Komisyon, incelemelerini en geç 
Ocak ayı sonuna kadar tamamlar». 

Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Her ne kadar Hükümet üyeleri 
kendilerinin üyesi olmadığı Teşriî Organda de
ğiştirge önergesi veremezlerse de, burada daha 
önce Hükümet görüşünün ka'bulü yolunda veril
diği için şimdiye kadar vâki olmıyan bu husu
su Başkanlık yerinde görmektedir. Önerge okun
muştur. Komisyon bu önergeye iştirak ediyor 
mu? 

KOMİSYON ADINA SABAHATTİN OR-
HON (Giresun) — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
genin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 3 ncü maddenin Ibiraz evvel okunduğu şe
kilde Millet Meclisi madde başlığı başlık olarak 
alınacak ve ikinci satırındaki «Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin» ibaresi silinmek, beşinci satırın
da «mütalâalarını ve bir yıl önceki duruma ait 
bilanço» olmak üzere oylarınıza arz ediyorum 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Değiştirme olduğu için açık oylarınıza arz 
edileccktiı*. 

MADDE 4. —- Kamu İktisadi Teşebbüsü : 
Mal veya hizmet istihsal ve satışı veya fonların 
işletilmesi işleriyle uğraşan bir kanunla veya 
bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kuru
lan özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe 
sahip sermaye ile çalışanlarda sermayenin yan
dan fazlası kamu tüzel kişilerine ait bulunan 
kurumlardır. 

Kamu hissesi miktarının tâyininde Kamu 
Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
hisseleri hesaba katılmaz. 

Sermayesinin yarısından fazlası tek başına 
veya birlikte birinci fıkrada yazılı kurumlarla 
diğer kamu tüzel kişilerine ait ortaklıklar bu 
kanun hükümleri -dairesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisince deneltlenir. 
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Sermayesinin yarısından fazlası tok başına 

veya birlikte mahallî idarelere ait bulunan te
şebbüslerden, İller Bankası dışında kalanlar 
bu kanun hükümlerine taıbi değildir. 

Özel kanunlarında bu kanuna göre denetle
neceği belirtilen kanunlarla iktisadi alanda 
faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan ka
mu tüzel kişilerinden birinci fıkra şümulüne 
girıııeyenler, Sayıştay denetimine tabi bulun
madıkları takdirde; bu kanuna göre denetle
nil". 

Türkiye Cumhuriyeti Anyasasmm yürür
lüğe girdiği tarihten önce, Milletlerarası Aııd-
laşmalar gereğince kurulmuş bulunan Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin ana sözleşmelerindeki 
1 lükümler sakiıdi r. 

Özel kanunları veya statüleri gereğince ge
nel kurulu bulunan Kamu iktisadi Teşebbüs
leriyle ortaklıkların yönetim organları hakkın
da ibra kararları bunların bilânçolariylc netice 
hesaplarının veya malî durumlarını gösteren 
tablolarının Millet Meclisi Genel Kurulunca tas
vibiyim hüküm ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.'.. 
Sayın Akyar sual mi soracaksınız' 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Savın sözcü bu vurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Efendini bâzı 
şeyler var. «Özel kanunlarında bu kanuna 
göre denetleneceği belirtilen kurumlarla» oLa-
oak. «Kanunlarla» vazılmıs. 

BAŞKAN Kaçıncı satırda efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORIION (Giresun) —- 5 nci fıkrada 
efendim. 

BAŞKAN — Düzeltiik. Buyurun, Sayın Ak
yar sorunuzu rica ediyoruz. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Efendim be
nim bir sualini var. Millet Meclisinin kabul e-t-
t iği madde metninde ödenmiş sermayenin en 
az yarısı kabul edilmiştir. Senato Komisyonu 
yansından fazla diye ifade etmiştir. Bunun se
bebi nedir? 

İkinci sualim; yine Millet. Meclisinde kabul 
edilen maddenin birinci bendinin ikinci fıkra
sında «hukukî şekil ve niteliklerine, hakların
da uvgulanan kanunlara ve gördükleri hizmet

lere 'bakılmaksızın, bu kanuna tabidirler» hük
mü konmuştur. Senato Komisyonu bunu kal
dırmış ve 3 ncü fıkrasında; «sermayesinin ya
rısından fazlası tok başına veya birlikte1 bi
rinci fıkrada yazılı kurumlarla diğer kamu tü
zel kişilerine ait ortaklıklar bu kanun hüküm
leri dairesinde Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetlenebilir» denmiştir. Bu ifade de Mec
lisçe düşünülen hususlardan ayrı bir düşünce 
mevcuttur, bunun açıklanması lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun Yüksek Mecliste konuşulmaya baş
landığı esnada müzakeresi inkıtaa uğradı. O 
kanundaki esaslar nazarı itibara alınarak, ya
rısından fazlası Devlete ait teşebbüsler bu ka
nunun şümulü içine alınmıştır. Yarısı değil, ya
rısından fazlası ki, o kanunda da, görüşülmek
te olan kanunda da, o tashih yepılmıştır. Ayrı
ca bu değişiklikler kanun tekniği bakımından 
yapılmıştır büyük bir muhteva farkı yoktur. Mil
let M'eel isinden geçen maddenin muhtevasını 
da içine almaktadır. 

BAŞKAN — Önerge vardır. Okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte, olan Kamu İktisadi Devlet Te

şekküllerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında, kanun 
teklifinin 4 ncü maddesinin 3 ncü bendinin 2 nci 
satırındaki «kamu tüzel kişilerine ait ortaklık
lar» kelimelerinden sonra aşağıdaki kelimelerin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

«. . . . İle sermayesinin yarısından fazlası bun
lara aidolan ortaklıklar...» 

BAŞKAN Sayın Ünaldı «kamu tüzel ki
şilerine ait ortaklıklar» dan sonra «İte sermaye
sinin yarısından fazlası bunlara aidolan ortak
lıklar» şeklinde ilâve istemektedir. Komisyonun 
'mütalâası nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Komisyon il
tihak ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Üııaldı'nm teklifine 
komisyon iltihak ediyor. Dikkate alınıp alınına-
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masını oylarınıza arz ediyorum. Kablu edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak 'ediyor mu.' 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORIION (Giresun) — filhal iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor. Maddeyi başlığı ve değişiklikleriyle birlikte 
tekrar okuyoruz. 

T. B. M. M. nin denetimine bağlı Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin tanımı 

MADDE -1. -— Kamu İktisadi Teşebbüsü : 
mal veya hizmet istihsal ve satışı veya fonları 
işletilmesi işyerleriyle uğraşan bir kanunla 
veya bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulan özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişi
liğe sahip sermaye ile çalışanlarda sermayenin ya
rıdan fazlası kamu tüzel kişilerine ait bulunan 
kurumlardır. 

Kamu hissesi miktarının tâyininde Kamu 
Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
h issej eri hesaba kât 11 m az. 

Sermayesinin yanlısından fazlası tek İtası
na veya birlikte birinci fı'krada yazılı kurum
larla diğer kamu tüzel kişilerine ait ortaklıklar 
ila sermayesinin yarısından fazlası mınlara ai-
doian ortaklıklar bu kanun hükümleri dairesin
de Türkiye Büyük Millet Meclisince denetle
nil". 

Sermayesinin yarısından fazlası tek başı
na veya birlikte mahallî idarelere ait bulunan 
teşebbüslerden, iller Bankası dışında kalanlar 
bu 'kanun hükümlerine talbi değildir. 

Özel 'kanunlarında !bu kanuna göre denet
leneceği belirtilen kurumlarla iktisadi alanda 
faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan ka
mu tüzel kişilerinden birinci fıkra şümulüne 
girmeyenler, Sayıştay denetimine tabi bulun
madıkları takdirde bu kanuna göre denetlenir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürür
lüğe girdiği tarihten önce, Milletlerarası And-
laşmalar gereğince kurulmuş bulunan Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin ana sözleşmelerindeki 
hükümler sakiıdır. 

Özel kanunları veya statüleri gereğince ge
nel kurulu bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsle
riyle ortaklıkların yönetim organları sakkında 
ibra kararları bunların bilâneolarivle netice 
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hesaplarının veya malî durumlarını gösteren 
tablolarının Millet Meclisi Genel 
tasvibivle hüküm ifade eder. 

Kurulunca 

BAŞKAN — Bu şekliyle 4 ncü maddeyi oy
larınıza arz ediyorum; kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Değiştirge olduğu için açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler var 
mı.' 

Acık oylama işlemi 'bitmiştir. 

B. M. Meclisi-

1938 tarih ve 

Yüksek Denetlenil Kurulunun T 
ne bağlanması 

MADDE 5. — 17 Haziran 
3460 sayılı Kanunla kurulmuş 'bulunan Umumi 
Murakabe Heyeti Yüksek Denetleme Kurulu 
adiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı
dır. 

Yüksek Denetleme Kurulu, Özel Kanunu ge
reğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında 
hazırladığı raporları Türlüye Büyük Millet 
Meclisine sunar ve birer örneğini ilgili Bakan
lık ve teşebbüse gönderir. 

BAŞKAN —- Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
mühim bir hususun vuzuha kavuşması ve zabıtla 
tescili bakımından huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. Yüksek .Murakabe Heyetinin Baş
bakanlığa bağlanması lüzumuna dair ilk konuş
mamda yasama organı Başkanlık Divanında va
zife alanların murakabe işleriyle meşgul olacak, 
Yüksek Murakabe Heyetinin işlerinin kötü 
gitmesinden dolayı mesuliyetinin ne suretle ara
nacağını Komisyon Sözcüsünden sormuştum. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Orhon arkadaşım bu
güne kadar hakikaten hiçbir yerde raslamadı-
ğmı şekilde Yüksek Meclisin umumi efkâra kar
şı mesuliyetinden bahsetti. 

Muhterem arkadaşlar, hukukta benim bile 
bildiğim ölçüde 3 çeşit mesuliyet vardır. Siyasi 
mesuliyet, icrai sorumluluk taşıyanlar için ba
his mevzuu olur ve müeyyidesi düşmektir. İc
rai yetkilerden mahrum bırakılmaktır. Cezai 
mesuliyet malûm, malî mesuliyet malûm. Bu üç 
mesuliyet dışında siyasi, cezai ve malî mesuli
yetlerin dışında hukuk bugüne kadar bir mesu
liyet tesbit etmemiştir ve arkadaşımız umumi 
bir görüşle umumi efkâra karşı mesuliyetten 
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bahset t i ve umumi efkâra karşı mesuliyet sade 
ee takbih etmektir , k ınamakt ı r . Ama, bu, hu
kukî mesuliyet değildir , bu, sosyalojik bir me
sul iyet t i r ve müeyyidesi yoktur . Bu bakımdan 
Yüksek Murakabe Heyetinin çalışmalarından 
Başbakanın sorumlu olması ve müessesenin Baş
bakanl ığa bağlanmasının en büyük delili olması 
lâzımgelirken bu delil kifayetsizliği karşısında 
arkadaşımız, komisyon adına, umumi efkâra 
karşı Meclisin sorumluluğundan bahsett i ler . 
Öğrendim ki, bu sorumluluk milletvekillerinin 
veya senatörlerin t ek ra r seçileıııemesi şeklinde 
tecelli eden bir sorumlulukmuş ama hukukta 
böyle bir sorumluluk yoktur . Muhterem Sena-
lodan, hukukta yer almamış olan bir sorumlu
luk müessesesinin âdeta ibda edilmesini tescil 
eden bir karar ın çıkmasını hakika ten mahzur
lu te lâkki e tmekteyim. Bu it ibarla komisyondan 
çok rica edeceğim. Komisyon tezekkür etsin 
yani buna bir imkân bulsun, desin ki, eğer Ana
yasa ile bağdaşt ı rabi l iyorsa, «Senato "Başkanlık 
Divanında. Millet Meclisi Başkanlık Divanında 
Yüksek. Murakabe Heyetinin işleriyle vazifelen
dirilen ler malî ve cezai sorumluluk al t ındadır .» 
Yani Anayasaya sığdırabil iyorsa bunu desin. 
Muayyen bir ölçüde bir mesuliyet hükmünü 
zabıt la tescil edelim arkadaş lar . Aksi t akd i rde 
acık delili o r tadadı r , yasama organına bağlandı
ğı günden bu y a n a umumi heyeti toplanmamış
tır . Neden? Toplıyacak organ sorumsuzdur . 
Umumi Heyet 23 sayılı Kanundan sonra topla
nanı amışsa, bunun bir sebebi vardır . Topla
makla görevli olan organlar voplanıamıştır. Top
lanmamasından dolayı yasama organlar ının ilgi
li a rkadaş la r ına ne sorumluluk teveccüh etli, ne 
aranabi ld i? Bu i t ibarla bu k a d a r mühim bir 
mevzuu, hak ika ten acık b ı rakmamak lâzınıgc-
lir kanaat indeyim. Dunun, şu veya bu şekilde, 
Sayın Sözcü ta raf ından , eğer şu anda, cevaplan-
dırabilecekse tesbi t in i ; cevaplandıramıyacaklar-
sa tezekkür etmesi için maddenin geri alınması
nı t ek ra r rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Söz
cü değişti . Şimdi Komisyon Sözcüsü olarak ko
nuşabilirsiniz. Komisyon adına Baki düzey, bu
yurunuz . 

KOMİSYON A D İ N A BAKİ OÜZEY (Dursa) 
— Efendim, mesele murakabe edenleri muraka
be etmek değildir . Mesele müesseseyi muraka

be etmektir . Müessesenin Yönetim Kuru lu var
dır. Esasen kanun la rdak i mesuliyet Yönetim 
Kurul lar ına ai t t i r . Buradaki murakabe, Meclis 
namına Yüksek Murakabe Heyet inin yapacağı 
murakabe ve denetim, yönetim kurul lar ının va
zifelerini yapıp yapmadık la r ına dai rdi r . Du ra
poru da. Heyeti nmuııı iyeye yani Meclise, teşriî 
organa, verecektir . Teşriî organ mesuliyetinin 
var veya- y;>k olduğuna, ka ra r verecek, mesuli
yet. yoksa ibrasını yapacak t ı r . Muhterem Ba
kan mevzuu değişt i r iyor. Devlet ve millet namı
na murakabe yapan Meclisin elbette mesuliyeti 
yok. Oün kü, Yüksek Murakabe Heyet i Meclis 
namına müesseseyi murakabe etmektedir . Mu
rakabe edilen müessesedir. Murakabe eden Mil
let Meclisini tabiat iyle mesul etmeye imkân 
yoktur . Muhterem Bakan mevzuu başka taraf
lara, çevirmek suret iyle kanunun maddesini ge
ri a ld ı rmak istiyor. Meclisin mesuliyeti yoktur . 
Şurada, yapt ığımız Anayasa ile ilgili olarak yap
tığımız kanun la rdan mesul müyüz, deği l ! Oün
kii Millet namına denetim organını murakabe 
ediyoruz, Yüksek Murakabe Heyeti bilhassa bu 
bakımdan Muhterem .Bakanın endişeye düşme
mesi lâzımdır. Anayasaya uygundu r ve komis
yonun metni tamamen yer indedir . (Alkış lar ) . 

BAŞKAN --- Sayın Ünaldı. 
M E H M E T ÜNAL'DI (Adana) — Sonra ko

nuşacağını efendim. 
BAŞKAN Peki sonra, <buyurun Sayın Da 

•kan. 
SANAYİ B A K A N I E ETİLİ O E L İ K B A Ş 

(Burdur ) — .Muhterem arkadaşlar mesele gayet 
vazıhtır. 'Misalde verdim. 2-3 sayılı K a n u n çık
t ık tan sonra, Yüksek 'Murakabe Heyetinin çalış
maları ile ilgili meseleler tezekkür edilmemiş, 
İdare 'Meclisleri ibra edilmiş ve bu heyetler ça-
1 ısa gel mistir. Bunun mesulü kimdir? 3 yıldan 
beri idare heyetlerinde vazife alan arkadaşlar ın 
ibra edilmemesinin mesuliyeti kime aittir? 

KOMİSYON ADINA D A K İ D Ü Z E Y (Bur
sa) — - Heyeti umumiye olmadığı için. 

SANAYİ BAKANI EETHİ OELİKBAŞ 
(Devamda) — B u g ü n var arkadaşlar, heyeti umu
miyi1 var, arkadaşlar. Yasama organına bağlı 
olmak heyeti umumiye işinin yasama organınca 
görülmesi mânasını ifade (itmektedir. Esasen ya
sama organına bağlanmasının sebebi odur. Bu 
itibarla 23 savılı Kanunun «umumi heveti kur-
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maınıştır» sözü doğru değildir. 23 sayılı Kanun 
umumi heyeti kurmuştur. 'Bu umumi heyetler 
yasama organıdır. Bu yasama organı iki Meclis 
olabilir, tek Meclis olabilir. Yasama organları 
Meclisi olduğu halde iic yıldan beri bu heyetler 
toplanmamıştır. Müdürler Kurulunda vazifeli 
olan arkadaşlar ibra edilmemiştir. Bunun bir 
mesulü olması lâzım gelir. Bu mesul bugün yok
tur. Sebep bu heyetleri davet etmekle mükellef 
olan 'kimseler esasen hukukan gayrimesuldür. 
Buna ışu veya bu şekilde mevzuu bir başka yöne 
ittiğimiz nasıl iddia edilebilir, arkadaşlar. Mü
şahhas ımisal önümüzde yaşamaktadır. Yarında 
farz ediyorum aynı tempo ile gidilir yine Mec
lis organları ile ilgili organlar bu meseleyi ge-
tirmezlerse ne yapacaksınız, ne netice elde ede
ceksiniz ve nasıl mesul edeceksiniz? Mesuliyetin 
hükmü ne olacaktır? Yapmayın arkadaşlar, kos
koca hukukî 'bir müessese de bir boşluk ortada 
iken bunu şu veya bu şekilde kapatmaya çalış
mak cidden Senatodaki arkadaşların vaziyeti ile 
bağdaşamıyacağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla ben rica ediyorum. Muhterem 
Heyet oylarını kullanırken, bilelim, öğrenelim, 
yarın Yüksek Murakabe Heyetinin raporları, 
bilançoları umumi .heyete getirilmez ise (yasama 
organları, Komisyonlar v.s.) bunun mesulü kim 
olacaktır? Ve bu mesuliyet ne mahiyette olacak
tır; Lütfen bunlar açıklansın. Muayyen ölçüde 
biz de tenevvür edelim. Mesuliyet kime teveccüh 
edecektir? Ve bu mesuliyet ne mahiyette bir 
mesuliyettir? Siyasi hir mesuliyet midir? Malî 
mesuliyet midir? Cezai mesuliyet midir? Bunu 
öğrenelim!. «Umumi efkâra karşı mesuliyet» di
ye hukukla bir bahis yoktur, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Unaldı. Buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, maksat Devlet sermayesinin takibi
dir. Devlet sermayesi milletin .malıdır ve mil
lete niyabet en bunun sahibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. Yüksek Murakabe Heyeti de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi namına murakabe 
edecek ve raporlarını Türkiye OBüyük Millet Mec
lisine verecektir. 

23 sayılı Kanunun umumi heyeti kaldırmış ol
ması ve bu umuıini heyetin yerine ikame edilecek 
bir heyetin gösterilmiş veya gösterilmemiş olması 
bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin raporlarının 
tetkik edilip edilmemesi mevzuumuzun dışmda-
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dır, kanaatimce. Şimdi biz yeni bir düzen ku
ruyoruz. Yeni Anayasaya :göre yeni bir düzen 
kuruyoruz. Yeni Anayasa «Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi bu murakabeyi yapacak» diyor. Şim
di arkadaşlar, Murakabe Heyeti raporlarını na
zı rlıyacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine tev
di edecek. Umumi Heyetin yerine ikame edilmiş 
olan gerek Komisyon ve gerekse bu komisyonun 
raporunu görüşecek olan umumi heyetler bu ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin, yani 3460 m da
ha önce kabul etmiş olduğu umuımi heyetin ye
rine kaim olmaktadır. Bir ticaret şirketini farz 
edelim, bunun bir umumi heyeti vardır. Umumi 
heyetin aşağısında bulunan bütün kademelerin 
umumi heyete karşı mesuliyeti vardır. Ama m u 
ini heyetin bir mesuliyeti yoktur. Çünkü serma
yenin sahibidir, istediği gibi sermaye üzerinde 
tasarruf etımek hakkı vardır. T. B. M. Meclisi 
de millet malının sahibi olduğuna göre; mesuli
yeti olmıyan... (arilaşılmıyan müdahaleler). 

BAŞKAN — Sayın Hazer cevap vermeyiniz, 
karşılıklı konuşmayınız, Sayın Ünaldı sizde ce
vap vermeyin devam edin lütfen, vakit geçmesin. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Sayın 
Hazer, fikriniz varsa gelin buradan konuşun, 
cevabını alın. Karşılıklı konuşmayalım. 

BAŞKAN — Hazer müdahale etmeyin. Fikri
nizi sonra söylersiniz. 

Devam ediniz efendini. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi, bu 

murakabede şayet vazifesini yapmıyan Murakabe 
Heyeti ise Murakabe Heyetinin bağlı olduğu ma
kam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetidir. 
Riyaset bu kurul hakkında gereken muameleyi 
yapacaktır. Şayet bu kurul vazifesini yapmış, ra
porlarını Riyasete tevdi etmiş, Riyaset vazifesi
ni yapmamışsa Riyasetin de; Umumi Heyete kar
şı mesuliyeti vardır. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) —Nasıl var?. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Nereden çıkıyor?. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Bu

nu kendi kendime soruyorum, nereden cıkıj'or di
yorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, sor
mayın sizde, karşılıklı konuşmayın. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — İçtüzük var. 

Binaenaleyh Millet Meclisinin veya Senatonun, va
zifesini yapmaması diye bir mevzu ortada yok
tur. Bu kanun mekanizmayı kuruyor, bu kanun. 
makaniznıaya göre elbette çalışacaktır. Millet 
Meclisi kendisine gelen işleri komisyonlara tevdi 
edecek, komisyonlarda görüşülecektir. Malûmu-
âliniz kanunun verdiği bir müddet vardır. Bu 
müddet içinde çıkaracaktır. Komisyon vazifesini 
yapmaz, verilen işleri çıkarmazsa Kiyaset Komis
yonu çalıştıracak, Kiyaset vazifesini yapacaktır. 
Riyaset içtüzüğe göre Komisyonu çalıştırır 
çalıştırmazsa tedbirini alacak hükümler İçtüzük
te vardır. Riyaset ile Umumi Heyet elbette ça
lıştırır; elindeki mevzuata göre mesele bundan 
ibarettir. Ayrıca bir mesuliyet kanaatimce ınev-
zuubahis değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Uağlayangil, buyurun. 

ıHSANSABRİÇAÜLAYANtiİL (Bursa) 
Sayın Bakan mesele basit diyor. Doğru, basit mi
saller veriyor, o da doğru. Ama bizim tezimizi 
teyideden misallerle yanlış istasyonda iniyor, ken
di tezini ispat etmek istiyor. İşte orada anlaşamı
yoruz. 

Bir sistem kuruyoruz. O hatadan bahsediyor. 
Her sistemde hatalar olur, ama, düzeltilir. Sis
tem ne olsun diyoruz?. Kaldı ki, bu sistem üzerin
de münakaşa etmeye mezun muyuz? (.) da ayrı 
bir dâva. Demin de Yüksek Huzurlarınızda arz 
ettim; Anayasa gayet sarih olarak kesin hatlarla 
ayırmış. Genel ve katma bütçeli dairelerin mura
kabesini Sayıştaya veriyor, kamu iktisadi teşeb
büsleri için «adına» değil «kendi» denmiş, Sayın 
Vekilimiz değerli dostum Çelikbaş çıktı dedi ki, 
buraya biz bunları Başbakanlığa bağladık. Ne
d e n ! Dedi ki, Bakanlar müdahale1 etmesin, bi
rinci derecede mesul Başbakanın emri altında ol
sun da rahat murakabe etsinler diye. Ne güzel mi
sal. Değil mi ya Meclise bağlıyoruz'?. Mademki çe
kinme mevzuu var, Bakandan da Başbakandan 
da çekinmesin. Rahat rahat benini adıma mura
kabe etsin, diye. Aynı misal benim tezimi teyid-
ediyor bizim müdafüa ettiğimiz ııoktai nazarımızı 
teyidediyor. Tatbikat hataları olabilir. Üç senedir 
Umumi heyetler kurulmamış olabilir. Buyuru
yorlar ki, oradan birinci derecede mesul adam 
bunların işleyiş tarzından, bu müessese Meclise 
bağlı olduğu zaman, nasıl haberdar olabilir. Ya
sama ile icra organı mı birbirine?. Bize vereceği 

malûmatı ona da verir, o murakabeyi mümkün kı
lar, müzahiri olur. Ama mercii, ama kendi namı
na murakabe ettiği yer, dayanağı, kuvvet aldığı, 
salahiyet aldığı yev milletin malının, mülkünün 
hakiki sahibi, millet malının mümessili olan Mec
listir. Bu kadar basit bir meselede ille bunu'icra
ya bağlıyalım diye taassupla müdafaa hangi nok
tadan geliyor, bunun kökü nereden çıkıyor, bil-
sek belki daha kolay halledeceğiz meseleyi. Bize 
bu tarz daha uygun geliyor, daha mantıki geli
yor da, onun için bunu müdafaa ediyoruz. Kasıt
la değil, hulûsu niyeth» gayeye hadim olmak eme
li ile. Sayın Bakan bizim tezimizin aksi olarak 
müdafaa ettiği fikrin hakikî mucip sebeplerini 
ortaya koysaydı, ki akıl için tarik birdir, biz de 
kendisine iltihak ederdik. Maruzatım, bundan iba
rettir. 

B A Ş K A N - - Sayın düzey. 
BAKİ (JİJZIOY (Bursa) — Ben vazgeçtim, 

Sayın Bakan konuşsun. 

BAŞKAN Sayın Bakan, sizden önce Sayın 
Turhangil var.. 

FİKRET TURHAN* i İD (Aydın) - - Bakan 
konuşsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FKTHİ ÇKLİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) ----- Muhterem arkadaşlarım, 
e\velâ Sayın (Jagl.ayangi.rin, artık bu defa zabıt
lardan okumak suretiyle bir Anayasa hükmünü 
ne kadar yanlış tefsir ettiğini huzurun uzda tesbit 
etmek zaruretini duydum. 

Deminki konuşmamda Temsilciler Meclisin
de tıpkı Sayıştay gibi, Yüksek Murakebe Heye
tini de Anayasa müessesesi haline getirmek ve 
tıpkı Sayıştay murakabesi gibi Millet Meclisi 
adımı, ımıralkabe vazifesiyle görevlendirmek isti -
yvn bir cereyan ortaya çıkmıştır. Filhakika bu 
arkadaşlarımızın takririni okursam, kendileri de 
Inıııu kabul edeceklerdir. Şimdi takrir «Yüksek 
Başkanlığa» diye başlıyor ve «Yüıksek nıurakebo 
1 leyetinin Anayasa müessesesi olması tıpkı Sa
yıştay gibi Anayasa müessesesi olsun, tıpkı Sa
yıştay gibi Meclis adına murakabe vazifesini gör
sün.» diyor, ama, bu takriri, bizzat takriri veren 
arkadaşlar tarafından geri alınmış, olduğu bura
da, görülünce artık illâ Millet Meclisince görü
lür şeklindeki anlayış tarzı, mesnedini kaybet
miştir. Şimdi önergeyi aynen okuyorum, 
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«Yüksek Başkanlığa 

1. 3460 sayılı Kanunla kurulan ve serma
yesinin en az yarısı Devlete ait bulunan İktisa
di Devlet Teşekküllerinin murakalbesiyle vazifeli 
Yüksek Murakabe Heyetinin 23 sayılı Kanuıüa 
teşriî organ başkanlığına bağlanması suretiyle 
teşriî organ adına daha müessir bir murakabe
nin sağlanmış bulunması. 

2. 158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Ka
nununun 17 ne i maddesinde Yüksek Murakabe 
Heyetinin yargı organı olarak kabul edilmiş bu
lunması, 

3. Anayasa tasarısının 126 ncı maddesinde, 
Sayıştayııı, Büyük Millet Meclisi adına denetle
me ve vazife yapacağı ve bu müessesenin kuru
luşu, işleyişi ve mensuplarının teminatı hakkın
da hüküm konulmak suretiyle teşekkülün bir 
Anayasa müessesesi olduğu teslüt ve kabul edil
diği halde, Devlet mallarının bir diğer kısmı 
üzerinde neticeleri aynı olmakla beraber, ayrı 
vasıfta bir murakabe organı olan Yüksek Mu
rakabe Heyetine bu tasarıda yer verilmemiş ol
masının bir eksiklik teşkil ettiğinin Aşikâr bu
lunması göz önüne alınarak, böyle mühim bir 
fonksiyonu bulunan Yüksek Murakabe Heyeti
nin de Anayasada yer alması ve Sayıştayııı gö
rev ve yetkilerini belirten 126 ncı madde sonra, 
aşağıdaki madde metninin kanuna ilâvesi arz ve 
teklif olunur. 

Madde, sermayesinin en az yarısı Devlete 
aidolan İktisadi Teşebbüsler Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına Yüksek Murakabe Meycti tara
fından denetlenir. Yüksek Murakebe Heyetinin 
kuruluşu, işleyişi ve denetim usulleri, mensup
larının nitelikleri, atanmaları ödev ve yetkileri, 
hakları ve hükümleri ve diğer özlük işleri Baş
kan ve üyelerinin teminatı, kanunla düzenle
nil'.» 

Bakınız takrir sarih 50 kişilik imza. 
Şimdi bu takrir üzerinde Komisyon Sözcüsü 

söz alıyor. 
«(KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ) 

—• Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin murakabesinin ne gibi yollardan ya
pılması lâzımgeldiği hususunda Devlet Plânlama 
Dairesi İngiltere'den bir uzman getirtmiştir. 
Halen yapılan çalışmalarla bugünkü sistemin 
kah]) kalmıyacağı, hattâ Yüksek Murakabenin 
bugünkü şekliyle muhafazasının doğru olup ol-
ımvacağı münakaşa halindedir.» 
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Ferid Melen Komisyonu destekliyen bir ko

nuşma yapıyor ve arkadaşından... 
BAŞKAN —• Ferid Melen'inki öyle değil, 

Yüksek Murakabenin yapması düşünülebilir di
yor. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) —• Hayır, burada tesbit etmiyelim, 
diyor. Hukukî meseleleri kalıplaştırmak müm
kün; ekonomik meseleler değişen şartlara ve il
min terakkiyatına göre yeni şekle bürünmesi lâ
zımdır, diyor. Komisyon Sözcüsü birçok yerle
rinde öyle söylüyor ve sonunda Komisyon, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir 
hükmü, şimdiki hükümdür, Komisyon tarafın
dan getiriliyor, maddelerle birlikte oylanıyor 
ve kabul ediliyor. 

Şimdi arkadaşımızı tenvir bakımından bu 
hususu da okuyuvereyim: «Komisyon Sözcüsü 
Turan Güneş — Muhterem arkadaşlarım, iktisa
di murakabenin de unutul madiği, ciddî şekilde 
kanun vâzıına hatırlatılmak istenmiştir. Komis
yon Ferid Melen arkadaşımızdan da ilham ala
rak, kendilerine katılarak, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin ve Devletin katıldığı iktisadi te
şebbüslerin denetleme usulü kanununda göste
rir.» şeklinde bir madde teklif etmektedir. «Ce
mal Reşit Eyüboğlu — Şahsım adına teklifi ge
ri alıyorum. Yalnız geride 49 arkadaş var. 

CAHİT ZAMANGİL — Komisyona uyuyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge
yi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... (Anlaşılmadı, sesleri.), (Tak
rir geri alındı, sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim bütün imza sahipleri 
istemedikçe geri verilemez. Bu önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Komisyonun bir tekli
fi var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
125 nci maddenin son fıkrasına ek olarak bir 
hususun ilâvesini istiyecektik.» diyor ve demin 
arz ettiğim Anayasada yer alan fıkra, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir» 
fıkrası yer alıyor. Bu durum karşısında (Sağ
dan, gürültüler.) Muhterem arkadaşlar, Sayış
tay gibi aynı görevle vazifelendirmek, aynı hu-
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kukî mesnede oturmak istiyen bir takririn red
dedilmesi, Sayın Çağlayangil arkadaşımızın an
ladığı mânada nasıl değerlendirilebilir? Buna 
imkân yoktur. Bu itibarla bizim üzerinde İsrar 
ettiğimiz husus katiyen Anayasanın bu hüküm
lerine aykırı değildir, üstelik Anayasa sistemi 
içinde hukukî bir mâna taşımaktadır. Parlâmen
to yasama organı, murakabe organı. Bunun dı
şında bulunan icra ve idare, Parlâmentonun 
murakabesine tabi, yürütme organıdır. Bir yü
rütme organı kuruyorsunuz, Yüksek Muraka
be Heyeti, ama, bu Yüksek Murakabe Heyeti
nin murakabesinden sorumlu olan ortada heyet 
yok veya makam yok. Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek Murakabe Heyetinin çalışmalarından 
Meclis nasıl sorumlu telâkki edilebilir. Çünkü, 
dünyanın hiçbir yerinde bir idare organının ça
lışmalarından bir Parlâmento heyeti mesul tutu
lamaz. Bu hukukî değildir. Bu itibarla ben çok 
rica ediyorum sarih sual soruyorum. Bunun tes~ 
bitinde zaruret var. Millet inallarının gözetil
mesinde bu defa bakıyorum biz daha müessir 
bir teminata işi bağlamak istiyoruz. Yüksek 
Murakabe Heyeti, murakabe vazifesini kifayet
le yapamadığı veya bu murakabe vazifesini ya
parken hukukî bir suç, cezai bir suç tekevvün 
ettiği takdirde onun takibedilmesi lâzımgelirken 
takipsiz kalırsa bunun Parlâmentoya karşı me
suliyetini hangi makam ve ne mahiyette üze
rine almış olacaktır? Bunu tesbit etmek lâzım
dır. Başbakanlığa bağlandığı takdirde Yüksek 
Murakabe Heyetinin çalışmalarından mütevel
lit bilûmum mesuliyetini Parlâmentoya karşı 
Başbakan üzerine alıyor demektir. Yasama, or
ganına bağlandığı takdirde bunun mesulünü ve 
bu mesuliyetin mahiyetini tesbit etmek mümkün 
değildir. Arkadaşlarımız desinler ki, Yüksek 
Murakabe Heyetinin çalışmaları ile ilgili olan 
Parlâmentonun divanları mesuldür E, millet 
de bunu bilsin. Milletin bunu bilmeye hakkı 
vardır. Çünkü murakabesi ile mükellef olduğu 
mallar milletin malıdır. Bu millet mallarının 
lâyık olduğu şekilde murakabesi ve o muraka
benin kifayetli yapılıp yapılmaması, yapılma
dığı takdirde murakabenin kifayetli yapılma
sında murakip vazifesinde olan bîr organın me
sul olması lâzımdır. Bugün Komisyonun tekli
finde bu mesul »organ yoktur. Arkadaşlarımız 
bu mesuliyetin Parlâmeıiitoda bulunmasını iste
mektedir. Bizim görüşümüz de Parlâmento üye-
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terinden, Riyaset Divanında vazife alanlar bu 
tarz bir mesuliyetin muhatabı olamazlar. Biz hu 
görüşteyiz. Arkadaşlarımız eğer bu görüşe ka-
t ılıyorlarsa Yüksek Murakabe Heyetinin bağlı 
olacağı organın Parlâmento karşısında mesul 
bir organ olması lâzım geleceğini lütfen kabul 
buyursunlar. 

Yüksek Murakabe Heyetinin bağlı olduğu 
yasama organlarının Başkanlık Divanları mesul 
»olamaz, diyoruz O zaman kim mesul olacak? O 
ortada yok. Bu açıktır. Millet mallarının mura
kabesi ile vazifeli olan Parlâmentonun nihayet 
böyle bir açık vaziyete göz yumması mümkün 
değildir kanaatindeyim, ({ayet sarih olarak me
seleyi vaz'etmiş bulunuyorum. Bu itibarla muh
terem komisyonun bu sarih suale cevabının 
ilerde tefsirinde de fayda mülâhaza etmekte
yiz. 

BALKAN Sayın Bakan, bir dakika kür
süden ayrılmayınız, iki sual soran Sayın üye var. 
Uç iane de yeterlik önergesi var. Fakat Bakan 
hariç, 4 üye konuşmuş bulunmaktadır. Bu .sebep
le sırada bulunan Turhangil, Hazer (Uizey, Bi-
rand, ÇağlayangiI, Karavelioğlu vardır. Turhan
gil ve Hazer'e söz verdikten sonra ancak o za
man yeterlik önergelerini oya koyabileceğiz. Su
aller vardır, Sayın Ünal di sual soracak mısı
nız? 

MU HM UT ÜNAL'DI (Adana) — Vazgeçtim. 
Ancak, Sayıştay in mesulü kimdir? 

SANAYİ BAKANI FGTHt ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Maliye Vekâleti, İdari 
işlerinden dolayı. 

BAŞKAN - • Sayın Çağlayangil, görüşmele
ri muayyen bir seviyede tutmaya mecburuz. 

İHSAN SABKİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem, arkadaşlarım; Sayın Bakana teşekkür 
ederim. Lütfedip zabıtlardan, uzun uzun takrir
ler okudular. Müzakere safahatını aradan katı
lan seslere kadar naklettiler. Hepsi güzel. Ben 
bunları istemiyorum. Eğer Türkçe lisanı aramız
da bir vasi ta i tefehhüm ve beyan ise şu cümle 
ne dernek istiyor, bana izah buyursunlar, kâfi 
vâzıı kanuna haşiv isnadolunmaz, vazıı kanuna 
nisyan isnadolunmaz, vâzıı kanuna hata isnado
lunmaz. Okuyun: «Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin T. B. M. M. ee denetlenmesi kanunla dü
zenlenir.» Bakan diyor ki, «Sen aldırma, T. B< 
M. M. ce lâfına; o Hükümet demek istiyor, ama 
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işte öyle yazıvermiş, zaten takriri de geri almış
lar.» Olmaz böyle şey. Niçin olmaz? Madem ki, 
bu lisanda anlaşamıyoruz. Mazur görsünler, bi
raz amiyane bir teşbih yapayım : 

Meselâ, beraber sofraya oturuyoruz. Oüzcl 
bir çorba, buhar halinde sıcak sıeak kaynıyor. 
«Buyurun Oelikbaş, şu çorbayı içelim», diyorum. 
Bana diyor ki, «Oağlayangil, halt ettin, bu don
durmadır.» Ben, «Nereden biliyorsun Bakanım», 
O, «Bende tarifesi var, bunu dondurma diye 
yapmışlar.» Lütfen mutfaktan çıkın da şu sof
ranın başına oturalım ve gözümüzün önündekine 
bakalım. Mutfakta nasıl hazırlandı, bunu bıra
kalım, şu cümlenin mânası nedir? Niçin zaptı 
okuyorsunuz? Cümle sarih, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisince denetlenmesi» ne demektir? Tüıfc-
çede bu ne ifade eder? Ye bu lâftan Hükümetçe 
denetleme mânasına nasıl geldiler? Onu izah bu
yursunlar. Benim kastım o... 

SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Yalnız bu hususu ınıı 

izah edeceğim? 

BAŞKAN •-•- Yalnız bıı hususu izah edin, 
buyurunuz. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Oağlıyangil'i, akşamın bu saatlerinde bir 
sofrada ziyafet masasının üslûbu içinde cevap-
landırmıyacağım. Ancak hukukî yönden cevap
landıracağım. Mecclle'nin mühim bir hükmünü 
kendileri benden daha iyi bilirler. «Bir işte mak
sat ne ise hüküm ona göredir.» Bu işte maksa
dın ne olduğu zabıtlarla sabit ve zahirdir. Za
bıtlarda Sayıştay, Meclis adına bir murakabe 
yapmaktadır. Bu murakabe kesin hesaplar şek
linde sonunda Meclise intikal etmektedir. Bu 
bir murakabe şeklidir. Bu, böylesini istememiş, 
vâzıı kanun böylesin i de istememiş; ya nasıl is
temiştir? Muayyen raporlar yapılacaktır. Bu ra
porlar komisyonlardan icra organlarına veril
mek suretiyle, onların da mütalâası alınmak su
retiyle tekemmül edecektir ve sonunda Meclisçe 
tetkik edilen bütün sair konular, Sayıştayla alâ
kalı konular dışındaki sair bütün işler nasıl tet-
Icik ve murakabe ediliyorsa o mekanizma ile mu
rakabe edileceiktir. İşte bu, daha o tarihlerdeki 
müzakerede lehte ve aleyhte konuşan arkadaşla
rın yazılı beyanlarla aleyhte vaziyet alanların 
takrirlerini geri almalarivle sabittir. Bu bakım

dan hâlâ bu işi anlamıyor gözükmek, ancak ha
kiki hükmü reddettirmek maksadına matuf bir 
davranış olarak izah edilebilir. 

İHSAN SABRI OACILAYANÜİE (Bursa) 
— - Nezaketim değil, havsalam kabul etmez. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Türkçede, Meclisçe nasıl düzenle
neceğine ait hüküm ile, adına nasıl murakabe 
edileceğine aidolan hükmün bir tatbikat şekli 
vardır, arkadaşlar. Sayıştay Meclis adına mura
kabe ediyor, bunun tatbikatı müsellem, herkes 
biliyor. Müzakerelerde, Sayıştayın murakabe me
kanizması içinde yürütülmesini kanun vâzıı iste
memiştir. İstemediği için takrir reddedilmiştir. 
(ieriye murakabe tarzı icraya bağlı olarak işlerin 
orada tekemmül etmesi ve normal komisyonda, 
Fmumi Heyette müzakere edilmesi şeklinde, bu 
yol kalıyor. Bu itibarla o tarihde bu mevzulara 
ekonomik ve malî meselelerdeki çalışmalariyle 
son derece bağiı olan arkadaşların, 50 kişinin 
lakrirleriyle talebedilmiş ve açıklayıcı izahlar 
karşısında imza sahibi arkadaşlar da tatmin ol
muş takrir geri alınmak istenmiş ve Umumi He
yet de reddetmiştir. Bu kadar aşikâr bir duru
mu arkadaşımıza muayyen bir görüş içerisinde 
anlamak da ısrar ederse elbette ki, benim fikir
lerim kendilerini tatmine medar olamıyacaktır. 
Onu da teslim ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sual 
sorulacaktır. Buyurun Sayın Tokoğlu. 

LÜTFİ TOKOĞLF (Kocaeli) — Muhterem 
Bakandan şu hususların tavzihini rica edeceğim. 
.Mecelleden bahis buyurdular. Bendeniz de Me-
deni Kanundan bir sual sormak istiyorum. Me
denî Kanundaki hüküm de şudur: «Kanun ev
velâ lâfzıyle muteberdir.» Bu söze muhterem 
Bakan iştirak ediyorlar mı etmiyorlar mı? Edi
yorlarsa o takdirde bu iş nereden çıkıyor, bunun 
cevabım istirham ediyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvdkili) —• Derhal arz edeyim. 
«Lâfziylc ve ruhiyle» dir. «veya» değildir. Me
deni Kanunun hükmünü arkadaşımız okusun. 
Hâtıralarını ihya edeyim, «Lâfzıyle» değil «lâf
ziylc ve ruhiyle» dir. Esasen kanunun bir mad
desinde tercKİdüdedildiği takdirde tefsir için za
bıtlara müracaat edilebilir. Medeni Kanun «ve
ya» demiş olsa dahi ben zabıtları söylüyorum. 
Tefsiri zabıtlarla yapılır. 
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NECİP DANİŞOCLU (Rize) — Verilen iza

hattan anladığıma «üre T. B. M. M. adına her ; 

hangi bir teşekkül veya makam tavafından de
netlenmesini derpiş edilmektedir. Böyle buyuru
yorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
bunun ötesinde.... 

SANAYl BAKANİ FKTHİ rELİKBAŞ 
(Devamla) — Arz edeyim, efendim. Son şekliyle 
3460 sayılı Kanunun tatbikatında yasama orga
nına mesele gelmezdi arkadaşlar Yasama organı
na getirilmesi Temsilciler Meclisinde, Kurucular 
Meclisinde Anayasada yer alan hükümler ile tes-
bit edilmiştir. Murakabe raporları, Başbakanlık 
ve ilgili bakanlıkların mukabil mütalaaları ve sa
ire derlenip toparlansın muhasebesi, yasama or
ganında görülsün istenmiştir. 3460 sayılı Kanun
da bu müessese yoktur. 3460 da Millî Bankalar
dan sermayesinin milyonu gecenler idare meclis
leri reisleri ve bâzı komisyon başkan, sözcüleri 
yani karma karışık bir halde kim kimi murakabe 
eder, belli değil bir halde idi. Bu istenmemiştir. İs
tenen şekil şudur : İcrada tekemmül etsin gelsin 
yasama organında da tıpkı bütçe müzakerelerinde 
olduğu gibi, ama malî bakımdan, teknik bakım
dan idari bakımdan, siyasi bakımdan değil, siya
si bakımdan murakabe edilecekse gensoru verilir, 
bu ölçüler içerisinde yasama organında murakabe 
edilsin maksat budur arkadaşlar. 

NECİP DANIŞOĞI/U (Rize) — Sualimi mü
saade ederseniz açayım. 

Öyle zannediyorum ki, Türkiye'de her hangi 
bir iş T. B. M. Meclisinin murakabesi dışında 
tutulamaz. Ve her hangi bir mevzu üzerinde, mu
amele, üzerinde ilgili vekil ve ilgili zevali an söz
lü soru sormak suretiyle veya muhtelif müessesele
ri vasıtasiyle murakabe hakkını kullanır. Ve bu 
böyle olduğuna göre, ancak son fıkrada B. M. 
Meclisince denetlenmesi söylendiğine, malûmu 
ilân olmadığına göre, bu hususta hususi bir atıf 
yapmayı düşünüyorlar mı?. 

SANAYİ BAKAN! FETHİ ÇK1/İKBAŞ 
(Devamla) — Arz edeyim, malûm değil. Arka
daşlar. Türkiye'de bir tatbik şekli görmüş. Nedir 
o 3460 sayılı Kanunun murakabe sistemi. Bu mu
rakabede, bu mevzular, yasama organına gel
mezdi. Kanunda buna göre maddeler vardı. Ya
sama organı murakabe etmeden ve Yüksek Umu
mi Heyet denilen gayrimütecanis, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde bir lira dahi parası olmıyan, 
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bir millî bankanın sermayesi bir hadde ise idare 
meclisi reisi de, umum müdürü de gelir konuşur
du. İbra edilen teşekküllerin umum müdürleri 
de ibraya rey verirdi. Bu gayritabiî duruma son 
vermek için, parlâmentolara gelsin, komisyonlar
dan geçerek Umumi Heyette müzakere edilsin, 
bu istenmiştir, arkadaşlar. Arkadaşlar, öteki şe
kil malûmdur. Bu şekil Türkiye için malûm de
ğildir. Bu bakımdan hüküm malûmu ilâm maksa
dını taşımamaktadır. 

NBCÎP DANİŞOfiLU (Rize) —• Bu mevzu 
üzerinde serbest murakabe hakkı kullanıyor mu? 

SANAYİ BAKANİ FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) ----- Hayır arkadaşlar, tatbikat daima, 
ak^ak olmuştur. Umumi Heyetteki kararlar yazı
lacak, mebuslara dağıtılacak, diye bir hüküm var
dı. Ama, bu hüküm hiç tatbik edilmemiştir. TTiç 
kimse de sorup bu nedir, niye tatbik edilmiyor, 
dememiştir. Bu Yüksek Meclisin kütüphanesinde 
toplanır, bu tatbikatın aksaklığını hakikaten o ta
rihlerde iyi güren arkadaşlar müteessir olurdu, 
arkadaşlar. 

Bütçe Komisyonunda 20 bin lira için 2 saat 
mirza kere eden bâzı arkadaşlarımız muayyen 
ikramiyelerin 'bir milyon liralık ikramiyenin 
şöyle 'bir parmak kaldırmak suretiyle veril
diğini orada görmüşlerdir. 

BAŞKA NT — Sayın Tnrhangil. Sorunuzu 
sorun. 

FİKRET T U R H A N C T I L (Aydın) — Efen
dim, bir dakika ımüsaade eder imisiniz? 

BAŞKAN — Sual sırası sizdedir. Sırada
sınız efendim. 

FİKRET TURHAM4İE (Davamla) - - Sizin 
konuşmalarınızdan ilha-m alarak, bir noktayı 
(iğrenmek istiyoru'm. Hukukî anlayışıma ^öro 
Başlbakan ve Bakanlar (hakkında gensoru, so-
ruşlturma gilbi müesseseler vardır, (bunlar siya
sidir. Şimdi 127 nci maddenin son fıkrasında 
Yasama Meclisinin İktisadi Devlet Teşekkülle
ri üzerindeki murakabesi yerine siz Başvekili 
koymak suretiyle Başvekil hakkında Anayasa
da yazılı olan 89, 90 nci (maddeler dışında bir 
•meseleyi sormak yoluna götürüyorsunuz ve o 
suretle Başvekili de, Murakalbe Heyetinin »ha
sı olmak'hasebiyle, o'hakkı ona verdiğimiz tak
dirde onu siyasi sorumluluk dışındaki haller
de de sorumlu bale getiriyorsunuz. Acaiba bu 
mütalâanız Anayasa anlamına uygun mudur? 
Bu suretle sîz Başvekâlete muraka'be üıevctini 
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'bağlamak suretiyle oraya ayrı bir mesuliyet 
tevcih etmiyor musunuz? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Devaımla) — Diğer (bakanların, idaresinin 
kendilerine 'bağlıyacağı çalışmasındaki 'mesu
liyet ne ölçüde 'geniş 'olursa, Başbakanlığa 'bağ
lı olan idari teşekküllerdeki mesuliyeltte anili-
metresi, milimetresine aynı 'ölçüde Başlbakan-
lığa şâmildir. Gayet açık. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — 127 ııci 
maddenin son fıkrası dtol ay isiyle Ibeninı nâmı
ma murakabe yapmak nfecJburiyetinde olan 
(heyeti... 

SANAYİ BAKANI FHTTTt ÇRLÎKBAŞ 
(I)eıvaınıla) — Bakın efendim, Iburada bir yan
lış anlama var. Arkadaşlar, sizin namınıza 
değil, sadece nasıl 'murakabe yapılacağı meka
nizmasını kuracağız. Millet Meclisi namına 
yapılacak murakabenin mekanizması ret edil
miş. 

VlKRKT TURHANGlL (Aydın) — Bu ka
nunları (ben düzelteceğim, bu kanunu 'ben ya
pacağım, Başbakan yapmıya'eak. 

HÜKÜMET ADTNA SANAYİ BAKANI 
FrlTHİ ÇELlKBAŞ (Burdur Milletvekili) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarımı, arkadaşınım (be
nim namıma yapılacak murakabe dediler Ha
kikati ifade ettiler. Halbuki, yasama organı 
namına 'bir murakabe mevzııu'bafısedilmis, red
dedilmiştir. Namına 'murakaibe değil. Yasama 
organınca nasıl murakaibe edileceği tesibit edil
miştir. Komisyonlardan Umumi 'heyetlere ge
çerek murakabe edilmiştir. 

BAKİ GÜZEY ((Bursa) — «ayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Uzul (hakkında olmaz. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Zabıtlarda ve 

önergelerde Başbakanlığa .bağlılığı hakkında 
bir fikir yok. Bunun önergede hudutlandınl-
ma'k islenmesine rağmen, İktisadi Devlet Te-
şekkülllerinin ımuraka'besinin şu şekilde yapıl
ması 'hakkında bir kayıt vaz 'edildikten sonra 
çıkarılacak kanun bu esasları dalha geniş 'tâyin 
eder diye, Önerge geri alındı. Yani murakaibe 
Başbakanlığa 'bağlı (bir 'heyet tarafından yapı
lır diye <bir kelime zabıtlarda 'bula'bilirmisiniz? 
Lütfen söyleyiniz. 

BAKÎ GÜZEY (.Bursa) — Başkan -metin 
önünüzde. Yanlış okuyor siz de müdahale et
miyorsunuz. 
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BAŞKAN — Me'tin önümde, Temsilciler 

Meclisinde de 'bulundum. Durum şu idi öner
ge Büyük Millet Meclisi adına idi. Fakat ka-
•bul edilen (adına) kelimesi yoktur. Bakan 
'bunu ifade etmek istiyor. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Şimdi arkadaşlar, ben
deniz, «Başbakanlığa bağlanması keyfiyeti mü
zakerelerde tescil edildi.» demedim. Fakat ben
deniz, Meclis adına, Sayıştay misi Hû bir mura
kabe nizamının reddedildiğini söyledim. Zabıtta 
olan odur. Reddedildi, bu bitti. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Bakanın iki husus hakkında bizi tenvir 
etmesini istirham edeceğim. Birincisi; Yüksek 
Murakabe Heyeti evvelce Başbakanlığa bağlı 
iken, 23 sayılı Kanunla Meclise bağlanmıştır. 
Bu kanunun gerekçesi ne idi? Bu kanunun ge-
rekçesmdeki zaruretler neden doğmuştu? 

İkinci sualim: Medeni Kanuna göre; kanu
nun lâfzına, ruhuna göre imal edilecek buyur
dular. Sayın Bakan, 127 ııci maddenin son fık
rası kabul edildiği zaman, yani Millet Meclisin
ce denetlenmesini kabul ettiğimiz Yüksek Mu
rakabe Kurulu Meclise bağlı idi. Meclise bağlı 
olduğuna göre, ifadelerden şahsan statükonun 
devamını muhafaza gibi bir mâna anlıyorum. 
Sayın Bakan bunu nasıl anlıyor? 

HÜKÜMET ADINA SANAYİ BAKANT 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, 23 sayılı Kanunun ge
rekçesi neşredilmemiştir. Onun için (Redaksi
yon sesleri) Redaksiyon Kanunudur, doğrudur. 
Bu sebeple Yüksek Murakabe Heyetinin çalış
maları yürekler acısı cereyan etmiştir. Umumi 
Heyetlerin çalışmaları yasama organına bağla
nır. Yasama, organı her şeyin sahibidir, orada 
tetkik edilir. 

ikinci sualinize gelince : Demin arz ettim, 
Türkiye'de, Anayasa tedvin edildiği sırada, bu 
konuda iki çeşit tatbikat müşahede edilmiştir. 

Birisi tatbikatı uzun yıllar, 1938 den sonra 
30 yıl devam edegelmiş 3460 sayılı Kanun, di
ğer 23 sayılı Kanun. Bunların nasıl işlediğini 
gördük. 

Anayasanın tedvini sırasında bâzı arkadaşla
rımız da umumi heyetlerin tarzı teşekkülü, 
yetersizliği ve sairesini gördükleri için bu mü-
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esseseyi de Anayasaya mal ötmek, 1ıpkı Sayış
tay gibi, 2'-> sayılı Kanunun get i rd iğ i hükme 
muvazi olarak, Meclis adına murakabe edilmesi
ni istiyen bir cereyan belirmiştir. Demin tak
riri akudum, iki üç hedef ele alınmıştı . Takr i r 
de esbabı mucibe yazılıdır. Onlardan birisi, gö
zümüzün önünde bir Sayıştay vardır . Sayıştay 
Anayasada yev almış bir müessesedir, bizim ka
nunumuza göre. Sayış tay Meclis adına muraka
be yapar , arkadaşımızın eski ifadesiyle namına 
murakabe yapar , çok güzel bir şekilde hakika
ti ifade ettiler. Müteşekkirim kendilerine. Şim
di bu iki s ta tüer hüküm Yüksek Murakabe He
yet ine de Anayasada tanınsın istenilmişti!*, bu 
hususta t ak r i r verilmiştir. Takr i r i demin oku
dum. Sözcünün m u k n i izahatı karşısında eti 
harare t l i bir şekilde komisyonlarda müdafaa 
eden a rkadaş la r ta raf ından iki kişiden birisi 
Lyüboğlu 'dur ; ilk başta, t ak r i r i geri istemiştir . 
Ben geri alıyorum demiştir . Sebebini demin 
arz ett im. Arkadaşlar , mahkeme halinde çalış
makla, teknik, ekonomik ve idari murakabe me
tot bakımından devamlı t ad i lâ t göstermiştir . 
Kaza.i murakabenin tahavviihit ı yok tur . Kazai 
murakabenin muhtevası bellidir. Teknik 
murakabenin idar i murakabenin ve malî 
murakabenin muhtevası ise gelişmektedir 
a rkadşalar . Zabı t ta vardır , bunlar - ki, o 
zaman reddedilmiştir . - 'Benim Muhterem 
Heyetinize izah etmek istediğim şu : Sa
yın Hazım Dağlı 'ya İni hassa söyliyeyim, Kuru
cu Meclis zamanında mesele Yüksek Murakabe 
Heyetinin Başkanlığa bağlı olması ile alâkal ı bir 
mesele olarak müzakere ve kabul edilmiş de
ğildir. Ama, müzakere ve kabul edilen husus 
Sayış tay gibi bir s ta tüye kavuşması hususudur 
ve reddetmişt ir . (Oürül tü ler ve anlaşı lmıyau 
müdahaleler . ) 

BAŞKAN - - Bir dakika efendim, sualleri 
kısaca cevaplandıracaksınız, Sayın Bakan, ko
nuşma değil, suallere kısa cevap verin. 'Buyu
run Sayın înceoğlu. 

M. YILMAZ .ÎNOKOCİLU (Afyon Karah i sa r ) 
•-— Benini soracağım. Olmaz denen bir şey, ka
mında o şekilde4 kabul edilmiş olabilir . Anaya
sada hüküm uıeveudoldtığuna göre Bakan ne di
ye İsrar eder? 

BAŞKAN — Say m Karavelioğlu, siz de su
alinizi sorun, 

25.10.İ963 0 : 3 
KÂMİL K A l l A Y L L İ o d L i : (Tabiî Üye) 

Acaba Sayın Çelikbaşuı okuduğu zabıt lar Kuru
cu Meclis zayii mıdır, Temsilciler Meclisi zaptı 
mıdır? 

SANAYİ BAKANI h L T H İ OULİKBAŞ (De
vamla) -—- Temsilciler Meclisinin zaptı. 

KÂMİL KAIİAYLLİDOLIJ (Tabiî Üye) - • 
Temsilciler Meclisinin zaptı ise Kurucu Meclisin 
bu. hususta durumu nedir ve bilhassa Hazım 
Dağlı Beyefendinin beyanları karşısında Mec
lislerin yerleri ne olmalıdır? 

İkinci sual ; ş imdiye k a d a r vekillerin komis
yona uzun uzun sual sorması teamülden değildi. 
Hiç olmazsa, biz görmemiştik. Acaba Sayın 
Bakan Beyefendi şimdiye kadar Meclisin sor
duğu suallerle ödeşmek mi ist iyor? Yoksa Se
na toyu baskı al t ında tu tmak mı. ist iyor? 

SANAYİ BAKANI h E T H İ (JLLİKBAŞ (De
vamla) -•- Muhterem arkadaş lar , evvelâ son 
suali cevaplandıracağım, birinci suali ondan 
sonra. 

B u r a d a muhterem hat ip a rkadaş la rdan bâ-
zi'ları millet malının murakabesinin teminata 
bağlanmasından bahsett i ler . Millet malının mu
rakabesinin teminata bağlanması, m u r a k a b e va
zifesiyle görevli olan mercilerin murakabeler in
den 'dolayı mesul obuası ile ilgilidir. Murakabe 
vazifesiyle görevli olan yüksek murakaben in 
şimdi bağlanması istenilen merci, mesul tu tu l 
ması lâziimgelen bir merci değildir. Bunun bas-
kıyle, uzaktan, yak ından bir ilgisi yoktur . Bu 
i t ibarla b u n u bilhassa bel i r teyim. Sadece Yük-
vsek Sena tonunun yar ın zabı t lar ını tetkik' ede
ceklerin icrada mesuliyeti olan bir kimse Hü
kümet adına konuşurken hukuk î bir iht i lâfa 
düşmesinden gayrihukukî bir davranışın sahi
bi o lduğunun zannedilmemesini gönlü 'arzu et
tiği içindir . 

2 nei sualinize gelince; bu doğrudur . 157 sa
yılı Temsilciler Meclisi K a n u n u gereğince, ka
n u n mahiyet ine haiz teşriî çal ışmalarda son söz 
Millî Birl ik Konıitesinindir. Demin ki okudu
ğum zabı t lar Temsilciler Meclisi zabı t lar ıdır . 
Anıa bizim hukukî esasımız m e k t u p h u k u k t u r 
'arkadaşlar. Mektup h u k u k t a mümseseler veya 
hükümler tefsir edilmek lâzrmgelince zabı t lar 
tetkik edilir. Başka bir şey yok. Zalbıtlarm tet
k ik edilmesi lâzım gelince nihayet Millî Birlik 
Komitesinin zabıtları neşredil.irse onlarla da 
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ihticaç olunur zannedeceğini. Ama neşredilme-
diği müddetçe Temsilciler Meclisinin zabıtları 
hü'küm ifade eder. Olmıyan zabıtlar delâlet yolu 
ile tefsire mesnet telâkki edilemez. Çünkü, hu
kuk sistemi mektup 'hukuk nizamına bağlanmış
tır . 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Benim suali
min cevabı verilmemiştir. Madem ki Türk hu
kuku nıektubidir, muhterem Bakan cevap ve
riyor demin de arz etmiştim, demiştim ki, 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
İş uzuyor efendim, mütamadiyen sual soruluyor 
karşılıklı konuşuluyor. 

BAŞKAN — Sayın Remzi Baltan (bağırıyor; 
sualler soruluyor diye Bir kışımı işi uzatıyor, 
bir kısmı bitmesini istiyor. Müzakere bu şekil
de bitmez arkadaşlar, 6 Sayın Üye sual sormuş
tur. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 
muhterem Bakan beni tekzibedici mahiyette ce
vap verdiler. Dediler ki, «lâfziyle ve ruhuyla» 
halbuki böyle olmadığını bendeniz isbat ediyo
rum. Lütfen (bunun cevâbını izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Etendim, burada Medeni Ka
nunun birinci (maddesinin münakaşasına girişe
cek değiliz, efendim. 

LÛTFl TOKOĞLU (Devanda) — Bütün me
selelerde bu kayıt umumi bir kayıttır. Nasıl ki, 
muhterem Vekil Temsilciler Meclisindeki mese
lelerden bahsetmek suretiyle kendilerine göre 
mânalandırmak istiyorlarsa, ben de bugün mor'i 
olan bir kanunla kendilerine sual soruyorum, 
diyorum ki ; kanunlar ünce lâfzı ile sonra da 
ruhiyle muteberdir. Anayasanın 120 ncı madde
si bu sarahati ihtiva ettiği ve zamanda muhterem 
İhsan Sabri Çağlayangil arkadaşımızın, kürsü
de muhterem Heyeti Umumiyeye ifade ettikleri 
gibi (lâfzi) olan bu metinde artık delâil aramak. 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Bakan buyurun 
bitmiştir. Sual değil Sayın Bakan, lütfen yeri
nize. 

HÜKÜMET ADINA SANAYİ BAKANI 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Lütfedin, za
bıtların ne olduğunu ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Bakandan sonra bir 
kişi konuşacağı için. Yeterlik önergesi vardır 
okutacağım. Buyurun Hazer, 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım mevzuda bir taraftan tefsire bir 
taraftan... 

BAŞKAN — Sayın Hazer çok kısa. 
MEHMET HAZ ELİ (Kars) — Merak bu

yurmayınız. Lir taraftan da mecelle hukuku 
tartışmasına kadar gitti. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 
üye var mı? Açık oylama bitmiştir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Üzerin
de tartışma yapılan meseleyi de filân hukukçu 
böyle demiş filân kanundaki madde şudur, diye 
lurlletmek mümkün değildir. Bunu Anayasa
mız halletmiştir. Anayasa o kadar sarih hal
letmiştir ki demin bir arkadaşım vâzıı kanun, ha
ta etmek vâzıı kanuna nisyen affolunmaz buyur
dular. Bunların hepsi doğrudur. İşte Ana
yasa vâzıı kanunu, Büyük Millet Meclisinin 
görev ve yetkilerini bir maddeyle tesbit ve tâ
yin etmiştir. 64 ncü madde, Büyük Millet Mec
lisinin vazife ve yetkilerini tâyin ve tesbit etmiş. 
Bunların arasında asla arkadaşlarımızın mev
zuu bahsettiği murakabe mevcut değildir. Bina
enaleyh, 127 ne i maddeyi 64 ncü maddenin 
koyduğu esas. prensipler içerisinde mütalâa et-
nıet lâzım. 64 ncü madde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görev ve yetkilerini şöyle özetlemiş
tir; tahdidetnıiştir; kanun koymak, değiştir
mek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve Kesinhe-
sap kanun tasarılarım görüşmek ve kabul etmek, 
para. basılmasına, genel ve özel af ilânına, mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine karar vermek, T. 11 M. Mec
lisinin yetkilerindendir.» vazifelerindir. 

Bunun dışında T. B. M. Meclisinin re'sen ken
diliğinden yapacağı görev ve yetkiler yoktur. 

127 nci maddenin son fıkrası bu esas dâhi
linde tefsir edilmelidir. Yani, T. B. M. Meclisi 
bu denetlemesini bir kanunla tanzim edecektir. 
bizzat kendisi yapacaktır. Ama bir kanunla 
yapacaktır, bizzat yapmıyaeaktır. 64 ncü mad
denin sarahati, bunu böyle tefsir edilmesini em
reder. 

Binaenaleyh, 127 nci maddenin son fıkrası 
bu bakımdan ayrıca bir tefsire bir tetkika ihti
yaç göstermez. 

Bundan başka, demin Sayın Bakan da temas 
ettiler, bu murakabe meclislerin yıllarca şikâyet 
ettiği murakabe değildir, arkadaşlar. 

5 milyon, 3 milyon lira bütçesi olan kamu 
idaresinin hesapları bütçeleri Mecliste müzakere 
ediliyor, tetkik ediliyor kesin hesaplar onanı-
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yor, ıBöylecc esaslı murakabe yapılıyor. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ise böyle bir murakabe 
yapılmadığından şikayet ediliyor. Buna imkânı 
aranıyor. Ayrıca Murakabe Heyetinin o güne 
kadar devam edegelen tatbikatından doğan cid
di şikâyetler vardır. 

23 sayılı Kanun böyle bir zamanda böyle 
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ama maalesef .bugüne 
kadar da tatbik edilmemiştir. Organlar yokki 
bu bakımdan tatbik edilmemiş ve esasen T. B. 
M. Meclisinin re'sen bizatihi böyle bir vazifeyi 
ifa. etmesine hukukan maddeten imkân yoktu. 
Bunları ancak 'bir vasıtayla tatbik etmesi lâzım. 
Ayrıca Anayasanın ve bu 23 sayılı Kanunun 
takibettiği prensip de şudur, arkadaşlar; bu mu
rakabeyi öyle bir heyete, öyle bir müesseseye ve
relim ki, tarafsız olsun. (Başbakanlığa sesleri) 

Arz edeyim -beyefendiler-, Murakabe Heyeti 
1 arafsız bir heyettir, bir memurdur, bir Devlet 
statüsü içindedir. Asıl kaçındığımız tehlikeyi, 
.bizim Geçici Komisyonun .getirdiği tadille ken
dimiz davet etmiş oluyoruz. Ne oluyor? 15 kişi 
8enatodan, 35 kişi Millet Meclisinden .bir heyet 
teşkil edecek. Bu heyet murakabeyi yapacak. 
Bu heyet nasıl bir heyettir? Siyasi 'bir heyettir. 
Ve bu siyasi heyetin hâkimiyeti asvl kaçındığı
mız tehlikeye bizi götürecektir. 

Siyasi heyet elli kişiden .mürekkep heyetlin 
teşekkülünde elbette iktidar partileri burada ek
seriyette olacak nüfuz sahibi olacaktır. Bu ba
kımdan da sağlam, tarafsız bir murakabeye im
kânı yoktur. 

Başvekile bağlılık; Meclisin murakabesinin! 
nez'zetmiyor, men etmiyor. Başvekile bağlılık; bu 
idarenin işlemesini kolaylaştırmak için 'lâzımdır. 

Bir şey daha arz edeyim; 
Bu Murakabe Heyetinin bir bütçe teklifi ol

sa, «başka teklifleri olsa, bunun B. M. Meclisinin 
hangi makamı tetkik edecektir, hangi Meclis tat
bik ve tetkik edecek, kadroyu kim tanzim ede
cektir? Bunların hiçbirisi bu kanunla halledil
miş değildir ve bundan doğacak ihtilâflar ara
nılan maksadı temine yctmiyeeektir. O itibarla 
127 ne i maddeyi Anayasanın 64 neü madde de 

koyduğu esaslar dâhilinde mütalâa ederek bir 
neticeye varmak mümkündür. Bu murakabeyi 
'T. B. M. Meclisi namına yapacak organı icranın 
başı olan Başbakana bağlamak, yerine doğru
dan doğruva Meclislere bağlarsak iki hevetin, 

icrayla, teşriî heyetin vazifeleri tedahül eder, 
mesuliyetleri dağılır. Hattâ bunun neticesi ola
rak aradığımız, yıliardanberi peşinde koştuğu
muz müesses bir murakabe de yapılmaz. Bir di
vanı muhasebat tarzında hükümlerle kazai vazi
fe yapabilecek bir heyet bulabilseydik »belki o 
zaman .mesele kalmazdı. Nitekim oradada görü
yoruz ki, Büyük Millet Meclisi re'sen vazife yap
mıyor. Yani 'îııuvazenei um mm iyeye dâhil daire
lerle, katına bütçeli dairelerin hesaplarının tet
kikinde Büyük Millet Meclisi re'sen vazife yap
mıyor, onun adına Divanı Muhasebat yapıyor. 
Burada ondan içtinabedilmck için «adına» kay
dı kaldırılmıştır. 

Ayrıca arkadaşlar bir husus daha vardır; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin1 sermayesinin ya
rısı veya yarısından fazlası Devletindir. Ama 
bunun içinde 'Devletin olmıyaıı sermaye de var
dır, demin arkadaşımız Devlet serin ay esinin ta
mamından bahsettiler; kendine bağlı olduğu ka
dar bağlıdır, ayrıca zannediyorum Adalet Par
tisinin programında da bu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin za.inanla hususi sermayeye intikali 
de derpiş edilmektedir, binaenaleyh im bakım
dan da Devlet bütün iktisadi teşekküllerinin 
sermayesine, malının tamamına sahiboldıığu id
diası vâki ve vâridolamaz. 

127 sayılı Kanunun son fıkrasını (14 neü 
maddede tadadedilen yetkiler dâhilinde müta
lâa ederek bu kanunu B. M. Meclisine Hükü
met .böyle sevk etti ve B. M. Meclisi hu esas 
dairesinde müzakere ve mütalâa etmiştir. Hü
kümet sevk etmiş Meclis kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Teklif Hükümetin değil. 
MEHMET HAZER (Kars) — Ama Millet 

Meclisinde bu esaslar dâhilinde kabul olunarak 
i geçmiştir. 

BAŞKAN — Teklif dört sayın üyenindir. 
MEHMET HAZER (Kars) — Fakat Hükü

met buna, iltihak etmiştir. Hükümet itiraz et
memiştir. Benimsemiştir. Binaenaleyh Mecli
sin kabul ettiği esaslar dâhilinde kanunun çıka
rılması maksada uygundur. Murakabenin mü-
essiriyetini temin eder. İhtilâfları halleder. 
Vazife ve mesuliyetler muvafık bir suretle or
taya çıkar. Aksi takdirde ihtilâflar doğar. Ay
nı zamanda T. B. M. Meclisinin Başkanlığı da 
belli değildir. Vazifeleri iki Meclis arasında ih
tilaflıdır. Teşekkül edecek o komisyon siyasi bir 
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komisyondur. Arzu edilen neticeye götüremi-
yecektir. Bu sebeplerle bizim Geçici Komisyo
nun yaptığı değişikliği asla maksada uygun mü
talâa etmiyoruz. Ye bu bakımdan da kabul et
memek lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerinden birini 
okutuyorum. îki yeterlik önergesi de, aynı ma- I 
niyettedir. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde üzerinde yeteri kadar görüşül

müştür. Kifayeti müzakereyi arz ve teklif ede
riz. 

Rize Zonguldak 
Necip Danışoğlu Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir Önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarıya, aşağıdaki metnin ek madde olarak 

eklenmesini arz ederim. 
Yüksek Denetim Kurulunun kuruluş ve ça

lışmaları hakkındaki Kanun yürürlüğe girince
ye kadar, 17 . 6 .̂ 1938 gün ve 3460 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Umumi Murakabe 
Heyeti çalışmalarına devam eder. 

Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'ın önergesine 
Komisyon?.. Katılmıyor Dikkate alınıp alınma
masını oyunuza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Beşinci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değişiklik olduğu için açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

M. T. A. Umumi Heyetinin kaldırılması { 
MADDE 6. — 14 Haziran 1935 tarihli ve 

2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri kaldırılmış- I 
tır. 

BAŞKANN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi »oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 
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E. î. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması 
MADDE 7. — 24 Haziran 1935 tarihli ve 

2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt Dairesi teşkili
ne dair Kanunun 17 ve 18 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

BAŞKANN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Özel yasama denetimi usullerinin kaldırılması 
MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesine kadar denetlenmesi görevi, yasama or
ganının Ibu kanunun 1 nci maddesiyle kurulu 
Karma Komisyondan gayri komisyonlarına ve
rilmiş olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Or
taklıklar ile kurumların özel denetim usulleri 
kaldırılmıştır. 

11AŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KalIml edilmiştir. Acık 
oyunuza sunulmuştur. 

M. K. K. nedir?.. Efendim Makina Kimya 
Kurumu mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-
HON (Giresun) — Millî Korunma Kanunu. 

M. K. K. gereğince verilımiş sermaye ile ilgili 
raporlardan Kamu İktisadi Teşebbüslerine 

aidolaıılar 
GEÇİCİ MADDE 1. — 18 Ocak 1940 tarih

li v<e 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 
45 nci maddesi gereğince /verilen sermayeden 
sağlanan sermaye ve ayrılan fonlar (hakkında 
aynı kanunun 51 nci maddesi gereğince Yük
sek Denetimi Kurulunun ihaizırladığı 've işbu 
kanunun 4 ncü maddesine giren kurumlardan 
kendilerine (bahis konusu sermayeden -seımıaye 
sağlanmış veya fon verilmiş olanlara aidolan ra
porlar, Ibaihis konusu kuramların doğrudan 
doğruya kendilerine aidiolarak Yüksek Dene
tim Kurulunca 'hazırlanan raplorlar hakkında 
uylgıılanan işleme talbi tuftulurlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul .edenler... Etmiyeriller... Kafbul 
edilmiştir. 
M. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili 

diğer raporlar 
GEÇtCl MADDE 2. — 18 Ocak 1940 tarife

li ve 3780 sayılı Millî (Korunma Kanununun 
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51 ııei maddesi gereğince düzenlenmiş o lup Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisine sevk .ediİtmiş bu
lunan raporlardan işlbu kanunun yürü r lüğe 
girmesine kadar muamelesi ' tamamlanmamış 
'Ohin ve iş'lm kanunun 4 neü maddesine giren 
kurumlarla, ilgisi olmıyan rakorlar , aidoiduk-
ları dairenin t ak i. olduğu denetim usulüne tabi 
tutul urlar. 

BAŞKAN - (leçici ikinci madde 'ürerinde 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalnıl edenler... E'Juıı iyeni er... Ka'bul edil 
m işit ir. 

İlk kurıdiiij 
(ÎMÇİCİ M A DDK :\. --• 1 tıci maddede 'ba

lım konusu Karma 'Komisyonun secimi, 'btı .ka
nunun yürü r lüğe girmesinden itibaren onoeş 
gün içinde tamamlanır . Bu kanunun yürür lü-
ğe girmesi Türk iye Büyük Milleit Meclisinin 
tati l ine veya yasama meclislerinden oirinin ara 
v'eıtiHesitıe raslıy'orsa, selintiler, ilk olağan top
lantıdan itifbarau aynı süre idinde ıta'manılanır. 

Karma Komisyon, :bu kanunun yü rü r lüğe 
girmesinden önce yü rü r lük t e olan mevzuat ge
reğince görüşülmemiş veya görüşülmesi 'biti
rilmemiş 'bulunan bilançolar ile kâr r e zarar 
'hesaplarını iv ey a mali durumlar ı gösteren 'tab
loları ve raporlar ı (bu kanım hükümleri daire
sinde derkal görüşmeye ıba'shır. 

BAŞKAN —- (leçici üçüncü madde üzerinde 
söz istiyen': Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. .Ka'bul edenler... I^I'miyenlei1... Ka'bul 
edilmiştir. 

Açık 'oyunuza arz edilecektir. 
(leçici o neü 'maddeden sonra ek bir madde 

tekliİM. vardır, okutup oylarınıza arz edeceğim. 

•( •umlhuriyeit Senatosu Başkanl ığına 
Tasarıya, aşağıdaki <metnin ek madde ola

rak eklenmesini arz ederim. 

«Yüksek Denetim Kurulunun kuruluş ve 
çalışmaları hakk ındak i Kanun yürür lüğe gi
rinceye k a d a r 1 7 . 6 . 19^8 gün ve o-loH) sayılı 
Kanunla kuru lmuş bulunan Umunu i 'Muraka'be 
Heyeti çalışmalarına, devam eder.»' 

SANAYİ BAKANI FKTUİ PKBİKBİAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Bu benimse geri al
dım. 

BAŞKAN - Sizindir. Son madde ile ilgi
lidir. 

MANAVI 'BAKANM r 'KTHİ (JKLİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) --• ArtıkAbu sadece Mec
lisin konusu olmaktan veya sadece Hükümet in 
konusu olmaktan çıkıııiş'tır. Müessese, e-saisni
da Son maddeye göre yürütülecekt i r . 

BAŞKAN - der i aldığınıza, göre mesele yok. 
Yürür lük tariihi 

MADDK !>. •-- Bu kanun yayımı laHıimindo 
yürür lüğe girer. 

BAŞKAN --- Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibııl (Mİenler... 'İM., in iyen ler... Kalbul 
edilmiştir. Madde numarasının değişmiş ol
ması dolayısiyle, açık oylarınıza, arz edilecek
tir . 

Yürütme 
MADDİ'] 10. Bu kanunun yasa'ma orga 

niyle ilgili IhükÜhılerini yasama. oıeclisleri ve 
diğer ''hükümlerini Bakanlar 'Kurulu y ü r ü t ü r . 

BAŞKAN ö nci maddede yapılan deği
şiklik sebebiyle Hükümetin ibir yetkisi kalma
mıştır. 

Komisyon, .siz 'bunu ka;bul ediyor omsunuz"' 
Daha evvel kaoul etmişsiniz. Şimdi düzelt iyor 
musunuz"' 

OKOİUİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ SABA
HATTİN OIULON ((liresuu ) Yassının organ
ları tara l'ından, 'şeklinde olaeakt ir. 

BAŞKAN O halde ımadde şöyle olacak 
«'Bu kanunu yasama organları yü rü tü r» tamam 
mı? 

BAKİ (İÜZBY (Bursa) Olmaz Üoyle .şey. 
BAŞKAN —- Ama Hükümet i de ka'bul etmiş

siniz. Nasıl ka'bul ettiğinizi ifade ediniz' ' 
(İKOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON Hliresun) — Hükümete dü
şen vazife raporları kontrol etmektir . 

BAŞKAN — Hükümet de bunda •multa'bık mı
dır? 

SANAYİ BAKANI FF/PIIİ ( /BLİKBAŞ 
('Burdur "Milletvekili) - Hayır. 

BAŞKAN -— Hükümet iştirak etmiyor. Ya
sama, organlar ı için 'bir şekil bulunur aıma Hü
kümet kelimesini ç ıkar ıyor musunuz? 

(IKOİCH KOMİSYON SÖZOÜSÜ SABA
H A T T İ N OIUION ((liresuu) — (/ıkarıyoruz. 

(Olmaz sesleri) 
BAŞKAN — 'Komisyon öyle söylüyor efen

dim. 
Sayın Karavelioğlıı, 2.» numaralı Kanunda 

son madde nedir kat ırlıyior musunuz? 

552 — 
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KÂMİL KARAVULİOÜLU iTalbiî Üye) -

2o sayılı Kanunu getirelim, luınu hallederiz. 2'.l 
sayılı Kanunu getirtin. 

ZKIvl l \ l MRUDU (Ordu) — Yasama organı 
zaten denetlemekle mükellef islediği raporu Hü
kümetten ister. Bu kanunu yürütmekle, yasa
ma organı /memur olduğu takdirde Hükümetten 
istediği bilgiyi almak suretiyle .yürütür. Bina-
enanel'lı, yasama organı olarak kalmasını rica 
ediyoruz. 

•BAŞKAN — Yasama organları, peki efen
dim. Sayın Birand ne hususta konuşacaksınız? 

İZZBT BİRAND (İzmıir) — Madde hakkın
da efendim. 

BAŞKAN—(Buyurun. 
İZZUT BİRANI) (İzmıir) — Arkadaşlar, 

Anayasa, İktisaidi Devlet Teşebbüslerinin, tabi
atının özelliği itibariyle, murakabesini ayrıca 
mütalâa, etmiştir. Yani Hükümetin diğer hiz
metlerinin. icabetti rdiği 'hesap muraka'besinde, 
Sayıştay in kontrolünden gecen kesin hesaplar 
nasıl Meclise gelirse; 'bu sadece ticari yani 
kazançlı 'işletmecilik mahiyetinde olan ve sos
yal 'hizmetlerle artık itgil'enmiyen müessesenin 
kendisine ait işleri seyyaliyetle yapabilmesi 
için kesin (hesaplar, tıpkı Sayıştay a. 'benzer bir 
müessese olan Yüksek .Murakabe Kurulundan 
gererek .Meclise intikal ettirilecektir. Bu mü
esseseler özel müesseselerdir. Binaenaleyh me
sele, işin Meclis tarafından direkt olarak 
vazı'yed edilmiş olması değil, fakat işin özel
liklerinin müşahede edilmiş 'olmasıdır. 

Kanun vaz'elderken 'birçıok 'tahrirler verilir, 
müzakereler yapılır. Ama itibar edilmesi lâ-
zımgelen şey kabul edilen, metindir. Ve bu 
'metin 'konuşulanlardan çok farklı olabilir. Bu
rada İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolan 
hüküm onun özelliğinin müşalhede edilmesi ma
hiyetindedir. 'Kanun, Meclis tarafından hesap
larının kontrolü esasında, bunların bünyeleri
ne uygun 'bir düzenin, ılıer Iha İde Hükümetin 
kendi tabiatının muktezası oları tasar ruflarının 
hududu içindeki, şeylerden ayrı mütalâa edile
rek, düzenlenmesini emretmiştir. Bina'enaleyh, 
sadece, «Meclis tarafından yürütülür.» kaydı
nın istenen gayeyi temin eder mahiyette ol
duğu kanaatinde değilim. Elbette ki, icra. hu 
işi yürütecektir. Fakal bunu sadece pişirip ko
ta rıp Meclise intikal ettirme yönünden ve icra

nın idaredeki tasarrufları baki olması kaydiyle 
'bir yürütme vâki olacaktır. Binaenaleyh, ben
denizin ıı'oktai ııazarmı, 'bu özelliğin, Devlet 
hünyesi içinde müşahede eldilmesi hususudur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümetin katılıp katıimıya-
cağını komisyon düşünür. Yalnız, kanun tek
niği bakımından 140 sayılı Türk vatandaşları
nın T. B. İM. Meclisine- dilekçe ile 'başvurmaları 
ve dilekçelerin incelenmesi ile karara hağlan-
masının düzenlenmesine dair olan J40 sayılı 
Kanunun yürütülmesine ait 17 nci maddesi ay
nen şöyledir : «Buı kanun T. B. M. Meclisince 
yürütülür.» tâbiri vardır. Eğer yalnız Meclis
lere bırakıyorsanız, bu 17 nci maddeye uygun 
bir 'şekilde bir... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O 
madde ne şekilde efemdim? 

BAŞKAN — Aynen şu şekilde «Bu kanun 
T. B. M. Meclisince yürütülür.» 

SABAHATTİN ORHON (Ciresun) — Bu 
kanım Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Sen.a>tıosu Başkanlık Divanları taralından yü
rütülür, şeklinde olsun. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ederim. 
Açık oy neticesini arz edeceğim. Kanun dışı 
yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere taz
minat verilmesi hakkında kanun tasarısının 
I nci maddesi üzerinde 94 sayın üye rey kul
lanmış, 91 'kâbnl, 2 ret ve .1 çekinser oy kulla
nılmıştır. (Salt çoğunluk temin edilmiştir. İkin
ci ımadde üzerinde 84 sayın üye oy kullanmış
tır. 80 kahul, .'> ret ve 1 çekinser oy verilmiş, 
salt çoğunluk temin edilenremiştir. 

o ncü .madde üzerinde 7b' sayın üye oy kul
lanmış, 72 kabul, 3 ret, 1 çekinser. Salt çoğun
luk temin edilememiştir. 

f) nci madde üzerinde 65 sayın üye oy kul
lanmış, 01 kabul, •> ret, 1 çekinser. Salt ço
ğunluk temin edilememiştir. 

Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin T. 
B. M'. M'eclisince •denetlenmesinin düzenlenmesi 
hakkındaki ikamın teklifinin 1 IR-i maddesi üze
rinde 84 sayın üye oy kullanmış, '57 kabul, 
25 ret, 2 çekinser. Salt çoğunluk teımin edite
ni e nı iş t ir. 

2 nci madde üzerinde 87 sayın üye oy kul-
lanımıştır. 60 kahul, 24 ret, o çekinser. Salt 
çoğunluk temin edilememiştir. 

— 553 
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ö ıi'cii madde üzerinde 88 sayın üye 'oy kul- I 

lan muş, 64 kalbul, '22 ret, 2 çekinser. ,'Salt Ço
ğunluk temin edilememiştir. 

4 ncü 'madde üzeninde 78 sayın üye oy kul
lanmış, !58 ka'bul, 1.8 ret, 2 ee'kinser. Salt ço
ğunluk temin edilememiştir. 

'Salt çoğunluk temin edilemiyen maddeler 
evvelce işari oyla kabul edilmiş olduğundan I 
Anayasanın 92 nei maddesi uyarınca tekrar 
açık oya sunulmıyacaktır. 

-Açık oylarını kullanmıyan sayın üye var mı? 
Açık oylama işlemd bitmiştir. I 

BAŞKAN — Evet, komisyon madde üzerin- I 
de ne söylüyor.' 

cEÇici KOMISYON sözcüsü SABA
HATTIN ORHUN (Cirosun) -- «liu kanun 
.Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu başkan
lık Divanınca yürütülür» demek lâzımdır. I 

BAŞKAN — 2:î saydı Kanunun 14 neü mad
desini okuyorum; «Bu kanun hükümlerini ie- I 
raya Bakanlar Kurulu memurdur.» diyor. İcra, 
meclislere bağlı olmasına, rağmen. Hakanlar Ku
ruluna. aittir. İni maddeyi yalnız izahat bakı
mında istemiştim. Bir bu taraftan, bir o taraf- I 
tan ikisini de arz ettim. Bu hususun da tabiî I 
tedvin ve redaksiyon hususu komisyona aittir. 
Komisyon bunu hazırlaymeaya kadar Yüksek 
Heyetinizin bir hususla karar alması iktiza et
mektedir. I 

Anayasanın geçici 7 nei maddesine göre, I 
Cumhuriyet Senatosuna intikal eden ve müd
deti içinde çıkarılması zaruri görülen kanun ta
sarı ve tekliflerinden 4 tanesinin Cumhuriyet I 
Senatosu gündemine girmiş olduğunu ilk otu- I 
rumda Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başka
nının ifade ettiği Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu kanun tasarısı Yüksek Heyetiniz tara- i 
f'mdan çıkarılmış, Askerî Mahkemeler Kuru- I 
luş ve Yargılama Usulü kanunun tasarısı Yüksek 
Heyetiniz tarafından bir karara, bağlanmış, ancak 
Askerî hâkimlerin ve askerî sevcılar kanun I 
tasarısı kalmıştı. 

Yakalanan veya tutuklu bulunan bâzı kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı da Yüksek Heyetiniz tarafından bir kara
ra bağlanmıştır. " j 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
ee denetlenmesi ve düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin de son maddesi verilmek 
üzeredir, böylelikle Yüksek Heyetiniz tara- j 
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<f nidan bir karara bağlanmış bulunacak
tır. Cumhuriyet Senatosuna tevdi edilmiş bu
lunan ve geçici 7 nei madde gereğince çıkarıl
ması istenen kanun tasarıları ve tekliflerinin 
aşağı - yukarı biri müstesna, hepsi çıkarılmış 
bulunmaktadır. Yalnız Askerî hâkimler ve as
kerî savcılar kanun tasarısı henüz çıkmış değil
dir. (leçici Komisyon bunu da hazırlamış ve 
Başkanlığa vermiş bulunmaktadır. 

Sabahleyin bu birleşimde Sayın İhsan Hamit 
Tigrel 26 Ekim, yani bugün devam etmek üze
re ikazda bulunmuşlardı. 

Yüksek Heyetiniz bugün bu saatte mi devam 
etmesini arzu ederler, yoksa saat 10,00 da mı 
devam edelim? (İki saatte sesleri) 

I5ıı sabah ifade edildiği veçhile bu saatte mi 
yoksa saat 10 damı görüşülmesi hususunu oyla
rınızla halletdeceksiniz. Bu saatte görşülnıesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 nen madde geldi efendim, okuyoruz. 

MADDE 10. - Bu kanun Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yürütülür. 

(T. I i. M. Meclisi olacak sesleri.) 
BAŞKAN ----- Demin okuduğum 110 sayılı 

Kanun metninde «bu kanun Türkiye Büyük 
Ari İlet Meclisince yürütülür» tâbiri vardı. Ko
misyonun getirdiği bu metinde ise; «Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosunca yürütülür» te
rimi vardır. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi ifade edilmektedir. Anayasa hükümle
rine göre burada 140 sayılı Kanundan ayrı bir 
durum vardır. Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporlarını ve hesaplarını ayrıca Yüksek Mura
kabe Heyetinin bu denetlemenin dışında Yüksek 
Murakabe Heyetinin bütçesini C Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanları tetkik etmek
te ve karara bağlanmaktadırlar. Bu keyfiyet 
ayrıca vardır. Buna göre bir metin hazırlana
bilecek mi? 

YÜKSEK MURAKABE KURULU BAŞKA
Nİ DERVİŞ CİLAYA — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hemen şunu Yüksek Heyetini
ze ifade edeyim ki, C. Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlık Divanları 1 nei senede müşterek 
bir toplantıda bunu karara bağlamıştırlar, fa
kat 2 nei sene bir birleşik toplantı yapıp bunun 
görüşememişlerdir. Bunu ayrıca ifade ederim. 
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Komisyon yeni bir metin hazırlasın efen

dim. 
Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDT (Adana) — Efendini, 

140 sayılı.... 
BAŞKAN — Sayın Koloğlu, sizde şuraya teş

rif eıliııde komisyonla bir şeyler hazırlayın. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Kanunda 

her ne kadar T. B. M. M. tâbiri geçerse de o 
zaman tek Meclis vardı. Şimdi çift Meclis var. 
Çift Meclis tâbiri T. B. M. M. olarak ifade edil
mektedir. Ama Senato ile Millet Meclisi ara
sında bu mevzuda bir ihtilâf vardır. T. B. M. M. 
deyince Millet Meclisi Başkanın sadece bir
leşik oturuma riyaset edeceğini gösteren Ana
yasa maddesine dayanarak, T. B. M. M. Baş
kanı Millet Meclisi Başkanıdır, denmekte ve bu 
gibi vazifeleri uhdesinde toplamaya çalışmakta
dır. Binaenaleyh böyle bir iltibasa mahal ver
memek üzere iki Mecliside ayrı ayrı zikretme
nin lüzumuna kaani olduğumu arz eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, başka bir teklif yok
tur, komisyonun teklifi ise şudur : «Bu kanun 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca yürü
tülür» (Evvelâ Cumhuriyet Senatosu söylene
cek sesleri) Evet efendim. «Madde 10. — Bu 
kanun Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
since yürütülür» şeklindedir. Bu hususta söz 
istiyen var m i l . Yok. Maddeyi bu şekilde oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etıniyen-
ler.. Kabul edilmiştir. Değiştirge olduğu için 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

6 —• Askerî hâkimler ve askerî savcılar ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı 514) (1) 

Askerî hâkim ve savcılarla ilgili kanun tasa
rısının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi arz ve tek
lif edilmektedir. Gelen kâğıtlardan gündeme 
alıp görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-

(1) M, Meclisi 514 S. Sayılı basmayazı 
M. Meclisinin 24 . 10 . 1963 tarihli 157 nci Birle
şim tutanağı sonundadır. 
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mistir, öncelik esasen Yüksek Heyetinizin ka
rarıdır. Şimdi verilmiş olan takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanunu 

tasarısının bir sistem dâhilinde tanzim edilmesi 
ve en geç bugün çıkması gerekli olduğundan 
tasarısının bir sistem dâhilinde tanzim edilmesi 
ve maddelerin ayrı ayrı onaylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Ancak, 'bundan önce görüşü
len Askerî Yargılama Usul Kanunu aynı şekil
de hir teklitf ile tümü üzerinde görüşme yapıl
mış, maddeler tüm olarak kabul edikniş ve 
esasen o kanun Millet Meclisinde de aynı şekil
de kabul edilmiştir. Ancak şnımdi müzakere ede
ceğimiz Askerî ftıâkimler <ve savcılar hakkında
ki kanun tasarısı Millet Meclisinde madde 
madde görüşülüp kabul edilmiştir. Bu sebeple 
Başkanlık Divanını şu anda işgal eden 'be
nim de tüm üzerinde hukukî görüşümü açıkla
mama durumum müsait bulunmadığı cihetle 
'metni «kutup madde madde oylarınıza suna
cağım. ıBu önergeyi oylarınıza daki koymakta 
•beni mazur görmenizi istirham ederim. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca ıS. Ü.) — Efendim, siz telâkkilerinizi 
Meclise telkin etmeye mezun değilsiniz. Sa
yın Başkan, oya koyunuz. 

BAŞİKAN — Bir dakika; ben hukukî görü
şümü ifade ettim. 

S AHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sizinki ayrı. 

BAŞKAN — Arz edeyim, itiraz vukuu ha
linde Başkanlıktan çekilirim. Hukukî anlayı
şım dışında... 

ISAHIR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka-
oıınca S. Ü.) — Reye korsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, benim hukukî 
anlayışımın dışındaki bir önergeyi oya vaz'et-
meme imkân yoktur. Bu sebeple beş dakika 
ara 'vereceğim. Sayın îhsan Hamit Tigrel'den 
yerimi almaların] rica edeceğim. 

Oturuma beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 0,37 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 0,40 

BAŞKAN — Baişjkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
iSaym Sırrı Ata 1 ay bundan evvelki Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri 'hakkındaki Kanunun tü
münü oya koyunum işti. Kanunun tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kahul edilmiştir. 

Askerî 'hâkimler ve askerî savcılar kanun 
tasarısı' ve Geçici Komisyon raporunun müza-
keresine >b aşlıyoruz. 

Sayın 'komisyon 'başkanının teklifi vardır. 
Bunun, bundan evvelki kanunda »olduğu gibi, 
•müzakerenin madde madde değil de tümü üze
rinde cereyau etmesi teklif edilmektedir. Öte 
yandan Sayın iSadi Koçaş'm, 'bunun aksine 'Oİa-
rak, «Askerî Ihâkimler. ve askerî savcılar ka
nını tasarlısının 'bâzı maddelerinde mühim de
ğişiklik tekliflerimiz olduğundan, kanun ta
sarısının Millet Meclisdıncc olduğu gibi mad
de madde müzakeresini arz ve 'teklif ederim.» 
diyor. 

Aykırı olan Sayın Komisyon Başkanının 
teklifidir. tBu teklif kabul edilirse 'zaten 'buna 
mahal kalınıy a çaktır. Telklif kabul edilmediği 
takdirde... 

SADİ KOCAŞ (Cumhurbaşkanınca 8. Ü.) 
— Takririn aleyihinde söz istiyorum efendimi. 

BAŞKAN — 'Takriri tekrar okutacağım. 

Yüksek fBaşkanlığa 
Askerî Ihâkimler ve askerî savcılar kanun 

tasarlısının bir sistem dâhilinde tanzim edilme
si ve en geç bugün 'çıkması gerekli olduğundan 
tasarının tümünün müzalkere 'edilmesini ve 
maddelerin ayrı ayrı oylanmamasını arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Balkanı 
Tatoiî Üye 

Fahri İÖzdilek 

BAŞKAN — Buyurun 'efendim. 
SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. U.) 

— Muhterem arkadaşlarım, iki bakımdan bu 

takrire iltifat etmemenizi arz ve teklif ediyorum. 
1 nci sebep; Sayın Sırrı Atalay'm riyaset 

kürsüsünden ileri sürdüğü sebeptir. 
2 nci sebep de, biraz evvel Sayın Başkan 

tarafından okunan önergemizde 'belirttiğimiz 
gibi bâzı maddelerde, ordudan gelmiş bir in
san olarak, Ibu kanunun maddelerinde, mühim 
değişiklik yapılması hakkında vereceğimiz di
ğer önergelerin konuşulmasına imkân verilme
si bakımından. 

Kanun ne kadar mühim, ne kadar acele 
olursa olsun, yasama Meclisi üyelerinin mühim 
gördükleri değişiklik tekliflerinin mutlak su
rette müzakere edilmesi zaruretine kaaniim. Bu 
bakımdan komisyon önergesine iltifat edilme
mesini arz ve teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunzu 'efendim. 
Yalnız bir noktayı hatırlatayım; öaym 

Sırrı Atalay ile bu noktada mutabık değilim. 
Millet Meclisinde madde madde müzakere edil
mesi, Senatoda da mutlaka madde madde mü
zakere edilmesini istilzam etmez. Önergeyi oku
tuyorum; ka'bulü Heyeti Umumiyenin vereceği 
karara bağlıdır. 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosunun 
üyeleri, muhterem Başkanın izah 'ettiği gibi 
madde madde müzakereye mecbur değiliz. Tü-
uıü hakkında karar verildiği takdirde müzake
renin her hangi bir maddenin tadil teklifi gö
rüşülmez mânasına gelmez. Müzalkere tümü 
hakkında açılır. Bu arada her hangi bir mad
de hakkında değişiklik önergesi gelirse yalnız 
o maddeye hasredilmek üzere bir görüşme ya
pılır. Binaenaleyh muhterem arkadaşımızın 
endişesi bu sebeple yerinde değildir. Tümü 
hakkında oy kullanmanızı ve böyle bir takrir 
olursa onun görüşülmesinin müsaidoiduğunu 
beyan ve arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü'nün ikinci mü- I 

talâasma iştirak edemiyeceğim. Tümü üzerinde 
müzakere kararı verilirse artık maddeler görü
şülemez. Maddelerin görüşülmesi ve .maddeler 
üzerinde teklifler vâki ola/bilir. Teklif hakkın
da verilecek karar müspet olursa madde üzerin
deki teklifin artık bir hükmü kalmaz. Nitekim 
bundan evvelki kanunda oldu. Sayın Selâmi 
Üren bir maddenin tâdilini teklif etmişlerdi. 
Bu mülâhaza ile oya koymadık. Bir ciheti arz 
edeyim. Azami 40 dakikamız var. Saat 1,30 da 
dağılmak mecburiyetindeyiz. 

Buyuran Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) —. Sayın 
Başkanın mütalâasına iştirak etmemekteyim. 

Sayın Sarıgöllü arkadaşımın ifade ettiği gi
bi tümü üzerinde konuşma 'kabul edildikten son
ra maddeleri üzerinde de değiştirge önergeleri 
verilmesi mümkündür. Bunun da en yeni mi
sali; bu kanunun Millet Meclisindeki görüşül
mesinde bu usulün tatbik edilmesidir. Yani tü
mü üzerinde görüşülmüş ve fakat ayrıca mad-
leri üzerinde de gerekli değişiklikler yapılmış
tır. Bu hususun tasrih olunmasını arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, ben de benden evvelki 
hatipler gibi Sayın Başkanın kanaatleri ile aynı 
istikamette değilim. Kanunun tümü üzerinde 
konuşulması bâzı zaruretlerden doğmaktadır. 
Buna elbette iştirak ediyoruz. Ancak kanunun 
tümü üzerinde konuşulması karara bağlandık
tan sonra kanunun muayyen maddeleri üzerin
deki değişiklik önergeleri evvelâ müzakere edi
lir, usul bakımından bunun böyle olması lâzım
dır. Bu değişiklikler kabul veya reddedildikten 
sonra kanunun tümü görüşülür ve onaylanır. 
Zannederim İri bu istikamette hareketimiz lâzım-
gelir, bugüne kadar da buna ait tea'mnıüller ve 
misaller Parlâmentolarda mevcuttur. Bu istika
metten hareket edilmesini arz ve teklif ederim. I 

BAŞKAN — Karar Heyeti Celilenizin. Yal
nız şu son noktada Sayın Ersü yanılmaktadır
lar. Teamül ortada, Ceza Kanunu, Medeni 
Kanun, ve Ticaret Kanununun tümü üzerinde 
görüşülmedi. Bu kanunlar maddeleri üzerinde 
en ufak bir değişiklik yapılmadan çıkmıştır. 
Mamafih, arkadaşımızın evvelâ tümü üzerinde | 
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görüşülmesini istiyen önergesini reyinize sunu
yorum : Kakül edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Şimdi maddelerde değişiklik teklifle
rinin kabulü hakkında bendeniz kanaatimi bil
dirdim. Fakat Heyeti Celilenin kanaatine ittıba. 
edeceğim. 

Maddeler üzerinde değişiklik yapılıp yapıl-
mıyacağını oyunuza arz ediyorum : Değişiklik 
yapılmasını kabul edenler... Etmiyenler... deği
şiklik yapılması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı"? 

KÂMİL KARAVELlOĞLU (Tabiî Üye) -
Tümü üzerinde söz istiyorum. 

KÂMİL KARAVELİÖĞLU (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, Aske
rî Yargıtay müessesesi yeni Anayasamızla bir 
Anayasa müessesesi olmuştur. Bundan sonra 
geçen zaman içinde askerî yargı organı yeni 
baştan çıkan ve çıkarılacak olan kanunlarla 
tanzim edilmek zorunda kalmıştır. Askerî Yar
gıtay Teşkilât Kanunu çıkarken tümü üzerinde 
söz alarak o kanun hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmiş, bilhassa yeni Anayasa müessesesi ola
rak askerî mahkemelerin yeniden düzenlenmesi 
zaruretinden askerî hâkim ve savcıların durum
larının yenibaştan takviye edilmesi bakımından 
ve bilhassa yepyeni bir müessese olan Disiplin 
Mahkemeleri Kanununun yenibaştan çıkarıl
ması zaruretinden dolayı temennilerinizi arz 
etmiş ve bunların Anayasanın emrettiği müd
detin daha kısa bir zaman içinde hattâ bu bek
lenmeden çıkarılmasını temenni ve Millî Savun
ma Bakanlığından rica etlmiştim. Fakat Millî 
Savunma Bakanlığı, bilinen hâdiselerden dola
yı, büyük bir askerî yargıç kadrosu olmasına 
rağmen bu işleri daha önce yetiştirenle di. Ye
tiştirmiş oldukları dahi Millet Meclisinde ge
cikti, bu sebeple kanunun çıkarılması bu saate 
kaldı. Şimdi, bu kanunun çıkarılması zarureti
ne inanıyoruz, çıkarılmalıdır. Zaruret var, ka
nunun iyi hazırlanmış olduğuna da inanıyoruz. 
Çünkü bu uzun bir emek mahsûlüdür. Ve as
kerî adliye kadrosunda çalışan arkadaşlarımız 
senelerce bu hizmete emek vermiş, sistemli çulu
ma içinde ıbulunan, memleketimizin daima en 
kritik şartları içinde büyük mesuliyetlerden yüz 
akı ile çıkan insanlardır . Kendilerine itimat 
ediyoruz Bu itimatla bu kanun üzerinde de müs
pet oylarımızı vereceğiz. Ancak bu müspet oyla-
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rımızın müstenMatı askerî adalet sistemine duy
duğumuz itimattır. Kanunun memleketimize 
hayırlı olmasını dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunvn 25 Ekim 

1963 tarihli 158 nci Birleşiminde öncelik ve ive
dilikle kabul edilen; Askerî Hâkimler ve Aske
rî Savcılar kanun tasarısı Millet Meclisi Başkan
lığının 25 Ekim 1963 tarihli ve 6893-39421 
sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına tevdi olunmakla Geçlıcıi Komisyonumuzun 
25 Ekim 1963 tarihli Birleşiminde Hükümet tem
silcileri hazır 'bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu : 

Anayasanın 138 nci (maddesinde askerî yar
gı organlarının kuruluşu ve işleyişimin ve as
kerî hâkimlerin özlük işlerinin, mahkemelerinin 
bağımsızlığı hâkimlik teminatı ve askerlik hiz
metinin gereklerime göre özel kanunla düzenle
neceği belirtilmektedir. 

Tasarıda askerî hâkimlerin özlük işlerine ait 
kamınım hazırlanmasında mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı yönünden umuuni 
adlî hâkimler hakkındaki kanuna uygunluk sağ
lanması için Hâkimler ve Savcılar Kanununda
ki esaslar göz önünde tutulduğu görülmüştür. 
Tasarının birinci kısmı 3 bölümü ihtiva etmek
tedir. 1 noi bölümde, Genel hükümler bahsinde 
askerî hâkim ve askerî savcı olmak için genel 
şartlar ve yetişme kaynaklarına ait maddeler 
yer almıştır. 

Askerî hâkim ve askerî savcı yetiştirilmesin
de üç kaynak kabul edilmiş bu kaynakların 
hangisinden ve ne şekilde faydalanılacağı hu
susu Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınmak 
kaydiyle Millî Savunma Bakanlığına bırakılmış
tır. 

Staja ait hükümler 2 nci kısımda mütalâa 
edilmiş ve staj süresi 'bir yıl olarak kaibul edil
miştir. 

3 neü bölüm, askerî hâkimlik ve askerî sav
cılık yardımcılığına ait bulunmaktadır. Yartlnn-
cılıkta bekleme süresi üç yıldır. Başarı göste-
remiyenlerin hâkimlik ile ilgileri kesilerek per
sonel sınıfına geçirileceklerdir. 
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Bu hükümler Komisyonumuzca uygun gö

rülerek aynen kabul edilmiştir. 

2 nci kısım, özlük işlerine ayrılmıştır.Bunun 
birinci bölümü, yükselme işlerini düzenlemekte
dir. Askerî hâkini ve ya iHİnıncıl arının. yüksel
melerinde Askerî Yargıtaydan verilen, notlar
la birlikte kıdemli hâkimin ve nezdinde mah
keme kurulan komutanın idari bakımdan ve
recekleri sicillerde nazara alınacaktır. Askerî 
savcılar ile yardımcıları için teftiş raporları 
da yükselmeye müessir olacaktır. Ver değiştir
me işlerine ayrılan 2 nci holümde askerî hâ
kimler, askerî savcılar ve yardımcılarının na
kil ve tâyinleri subayların bağlı oldukları ka
nun hükümlerine göre düzenlenmiş farklı ola
rak 3 ncü coğrafi bölgede 3 yıl diğer bölgeler
de 4 yıldan önce yer değiştirilemiyeceği kaide 
olarak kabul edilmiştir. 

3 ncü bölüm, özlük haklarına ayrılmış ve 
askerî, hâkimler ile askerî savcıların maaş ve 
diğer hakları subayların tabi olduğu kanun
lara, lıâlrm ödenekleri ise; Hâkimler Kanunu
na atıfta bulunmak suretiyle düzenlenmiş olup 
komisyonumuzca bu hükümler aynen kabul 
edilmiştii'. 

İzin, istifa, yaş haddi ve emeklilik konula
rını Silâhlı Kuvvetler mensuplarının tabi ol
dukları hükümlere göre düzenlenen 4 ncü 
bölüm ile disiplin cezaları soruşturma ve ko
vuşturma işlemlerini düzenliydi. 5 nci bölüm. 
ve Askerî Yargıtay üyeleri hakkında özel hü
kümleri kapsıyan 6 nci bölüm ve 4 ncü kısmı
nın konusunu teşkil eden çeşitli hükümler ko
misyonumuzca uygun görülerek aynen 'kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul olunan metnini Yüksek Senato 
da tümünün müzakeresi ile iktifa edilmesi, ka
nunun taşıdığı önem ve müstaceliyet bakımın
dan komisyonumuzca gerekli görülerek Genel 
Kurula arzı kararlaştırılmıştır. 

Anayasamızın geçici 7 nci maddesine göre 
2 yıl içerisinde çıkarılması gereken kanunlar
dan Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar hak
kındaki iş bu kanun tasarısının Millet Meclisin-. 
ce kabul olunan metni komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiş olduğundan öncelik ve ivedilik-
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lc Cfenel Kurulda görüşülmesine delâletleri 
Yüksek Başkanlıktan arz ve rica olunur. 

Başkan Sözcü 
Tabiî Uy o Aydın 

Fahri ö/dilek O. Saim 'Sarıgöllü 

Kâtip 
Ankara 

Osman Alişiroğlu 

Cumhurbaşkanınca S. ü . 
Âmil Art us 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Samsun 
Cahit Tokgöz 

BAŞKAN —• ivedilik kararı alacağım, ive
dilikle görüşülmesini kabul edenler.. Etmi-
yenlcr.. Kabul- edilmiştir. 

Buyurun Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; mü
zakeresine başladığımız kanunun 2 nci madde
si askerî hâkim sınıfının kaynaklarını belirt
mekte ve 3 kaynak göstermektedir. Bunlardan 
bir tanesi; muvazzaf subay iken, Millî Savun
ma Bakanlığının müsaadesiyle, âzami 5 sene 
müddetle izinli sayılarak, hukuk fakültelerinde 
o'kuyup muvaffak olanların askerî hâkim sı
nıra nakli. 

İkincisi; askerî liselerden, Harb Okuluna 
gelmeden hukuk fakültesine nakledip orada 
okuduktan sonra askerî hâkim sınıfına nakle
dilenle,'. 

3 neüsü; orduda yedek subaylıkları
nı. yapan hukuk mezunları subaylardan arzu 
edenleı\ Bunlardan hangi kaynaktan ve ne de
recede istifade edileceği, Yüksek Askerî Şûra
nın teklifiyle Millî Savunma Bakanlığına bıra
kılıyor. 

Biz bu üç. kaynağa bir dördüncüsünün ilâ
ve edilmesini teklif ediyoruz. Bugün orduda 
muhtelif rütbelerde hukuk tahsili yapmış tah
minen 20 civarında muhtelif sınıflardan su
bay vardır. Evvelce görülen ihtiyaç üzerine 
bunlardan bir >kı.-'mı askerî hâkim sınıfına nak
ledilmiş ve kendilerinden büyük ölçüde istifa
de edildiğini de şahsan müşahade etmişimdir. 
Bilhassa Hava ve Deniz Kuvvetleri bu usule 
fazla itibar etmiş, Kara Kuvvetleri ise pek faz
la itibar, etmemiştir. 

Bilâhara buna imkân veren kanunun değiş
tirilmesi suretiyle halen orduda muhtelif sınıf
larda bulunup sonradan hukuk tahsili yapan su-
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bayların askerî hâkim sınıfına nakledilmesi im
kânı kaldırılmıştır. 

Komisyonda bu mevzu üzerinde, en son da
kikada düşüncelerimi arz etmeye çalıştım. Bâ
zı mahzurlar ileri sürüldü. Yüce Heyetinize bu 
mahzurları ve bunlar hakkındaki düşüncelerimi 
kısaca arz edeceğim. 

Mahzur olarak; eski mezunlardan daha kı
demli yeni hukuk mezunlarının, emri kumanda 
veya vazife münasebetlerinin meşgul olacağı 
ileri sürüldü. Yaaıi, Hukuk Fakültesini bu sene 
bitirmiş bir yüzbaşı, 5 sene evvel Hukuk Fakül
tesini bitirmiş bir üsteğmenin yanına giderse 
nasıl, bir durum hâsıl olur, dendi. Orduda bu
nun tatbikatı var, arkadaşlar. Harb Akademi
leri bunun en bariz misalidir. Üstelik, askerî 
hâkimlik gibi, kanuna, kitaba, nizama kılı kılı
na bağlı bir mevzuda değil de, büyük bir disip
lin istiyen, icabında emirlerin en gayri
ni üsa it şartlar altında yapılmasını ieaıbet-
tiren hususlara, emri kumanda münasebet
lerinde bu vardır. En basit misalini arz ede
yim : Ben, yüzbaşı rütbesiyle bir Kolordu Kur
may Başkanlığme vekâlet ediyordum. Karargâh
ta benden beş, altı sene evvel Harb Okulunu bi
tirmiş, kurmay olmadığı için şubelerde, şube 
müdür mülhaklığı yapan subaylar vardı. Benim 
maiyetime geçenler maiyetinde olduğum subay
lardı. Fakat bunlar da bilâhara Harb Akademi
sine gitmek imkânını buldular, birkaç sene son
ra karşılaştığımız zaman albay olmuşlardı. Ben 
hâlâ binbaşıydım, onların maiyetine girdim. Ne 
onlar benim maiyetimdelerken, ne ben onların 
maiyetindeyken en ufak bir aksaklık müşahede 
edilmemiştir. Halen bu usul orduda tatbik edil
mektedir. Binaenaleyh yüksek tahsil yapmış, 
muayyen rütbelere ulaşmış arkadaşların, kanu
nun kendilerine verdiği hak ve salâhiyetleri bu 
kanun çerçevesi içinde kullanacaklarından be
nim zerrece şüphem yoktur. 

Hukuk tahsili, hukuk ilminin tahsili, yüksek 
kültür tahsilidir. Bunda eski mezun, yeni me
zun diye bir mütalâa ileri sürülmesini benim 
aklım almıyor, her mevzu da böyledir. 

Her hangi bir fakülteyi 20 sene evvel bitir
miş kimselerden daha muktedir fakat fakülte
yi 5 sene evvel bitirmiş insan da vardır bunun 
aksi de aynen varittir, kıdemlidir. Binaenaleyh 
bu evvel bitirmiş sonra bitirmiş meselesi değil
dir. Bitirdikten sonra, şahısların kendi kabili-
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yetlerine ve mesleğindeki çalışmalarını devam 
ettirip ettirmemelerine bağlıdır. Yeni bitirmiş
tir. eski bitirenlerden daha az kabiliyetlidir, gi
bi mütalâaya., özür dilerim, iştirak edemiyece-
ğim. İdari mahzur olarak da, yine genç ve tec
rübeli bir hâkimin bulunduğu bir yere hukuku 
daılıa yeni bitirin iş fakat daha kıdemli askerî 
rütbesi daha. üstün bir askerî hâkim tâyin edi
lirse, bunların askerî vazife münasebetleri ne 
olur gibi bir mütalâa ileri sürülüyor. Biraz ev
vel arz ettiğim hususlar dikkat nazarına alınır
sa, bence böyle bir mahzur yoktur. Ama, böy
le bir mahzur olsa. dahi, tâyin plânlamasında 
bu mahzurun, önlenmesi işten bile değildir. Me
selâ, Hukuk Fakültesini yeni bitirmiş, yüzbaşı
lığın son senesinde, bizim teklifimize göre veya 
yaş haddi yükseltilirse, binbaşı rütbesinde bir 
ha kimin daha kıdemsiz bir askerî hâkimin ya
nma tâyin etmez Personel Şubesi. Albay rüt-
besindeki bir askerî hâkimin yanına tâyin eder. 
Binaenaleyh, çok basit olan bu idari tâyin mev
zuu, böyle bir mahzuru sureti kafiyede önler. 
(Ymkiı, bidayelte arz etmiş olduğum gibi, be
nim teklifime göre, eğer kabul edilirse, gelecek 
olanların miktarı 10 - 15 civarında. 10 - 15 ki
şiden ibaret olan bu kimselerin, koca Türk Or
dusu içinde tâyinlerini bu şekildeki formüller
le hiç mahzur vermiyecek bir hale getirmek 
mümkündür. Esasen kanun iki senelik üsteğ
menlere, üsteğmenlerin hukuk fakültesine gön
derilip âzami 4 senelik bir tahsil süresi veril
mesine imkân sermektedir. Bu demektir ki, bu 
arkadaşlar iki senelik yüzbaşı iken orduya 
dönmüş olacaklardır. Aynı sırada teğmen ola
rak hukuk fakültesini bitirmiş üsteğmen olarak 
orduda askerî hâkim olarak çalışanlarla müna
sebetleri nasıl olacaktır? Aynı mahzur bir ta
raftan kanun, halen ordudaki bulunanlara mü
saade ediyor, onların mahzurlarını mütalâa et
miyor. öbür taraftan biz bir teklif getirince 
mahzur olarak ileri sürülüyor. Bu da varit 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilmiyorum bugün 
bir üsteğmenin eline ne geçer maaş olarak? 
(>()() - 700 lira kabul edecek olursak bir askerî 
hâkim 5 sene müddetle izinli sayılacak, Dev
let 'bunlara 5 senede 35 ilâ 40 bin lira para öde
yecek, 'hâkim yapacak, hâkini olarak çaılıştı-
raeak. Güzel, İhtiyacımız var, 140 bin lira ve
relim. Fakat 'bert yanda hiç para sarf edil-
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•meden Hukuk Fakültesini bitirmiş aynı du
rumda (bir subay var, hayır sen loknaızsın, çün
kü sen kendi kendine okumuşsun, ıgdt sen pi-
yadecilik talimi yaptır mı diyeceğiz? Bunu 
benim 'havsalam almıyor. Eskiden malûmunuz 
«ivil 'memurlara fakülteye devam imkânı ve
rilmiyordu. Son «senelerde ıbu usul kaldırılmış 
ve istiyen subay ve memurlara fakülteye de
vam (hakkı verilmiştir. Bu halk neden veril -
mistir acaba? öitsin okusun, gelsin, bölük ku
mandanlığı yapsın, tabur kumandanlığı yap
sın, piyadecilik, topçuluk talimi yaptırsın. 
4 - 5 sene emek verip 'öğrendiği hukuk ilmi
ni talim sabalarında kaybetsin. Bu insan ener
jisinin israfını da ben izah edemiyorum. 

Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Netice olarak orduda ve bilhassa sk>n kabul 
edilen kanunlar mu'vacelh.esinde, .askerî (hâkime 
olan ihtiyaç eskisinden çok daha fazladır. Eli
mizde az da olsa bir kaynak vardır, kendi 
kendine yetişmiştir, Devlete on para masrafı 
olımamıştır. Buralardan istifade etmek, Devle
tin ve ordunun menfaatini muciptir. 

Bunların .hakkını vermek de insan hakları
na, riayettir. Bu bakımdan takdim edeceğim 
önergeye iltifat, edilmesini arz ve istirham ede
rim. 

Yalnız, önerigemtizde bir 4 ncü fıkra olarak, 
(d) fıkrası ilâve edildikten sonra sbn fıkranın 
yani bunların seçilmesi 'hakkındaki, Askerî 
Şûra ve Millî Savunma (Bakanlığı yetkileri
nin bundan evvelki 3 ncü fıkraya da teşmil 
edilmesini arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî bakirciler ve askerî savcılar kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın .eklenmesini arz 
ve teklif edenim. 

Onmlhurbaşkanınca >S. Ü. 
iSadi (fööçaş 

d) Muvazzaf subaylardan her ne suretle 
olursa olsun Hukuk 'Fakültesini bitirip bu ka
nunun kabulü tarihinde 'henüz binbaşı rütbe
sine yükselmem iş bulunanlardan, dileyenler 
askerî bâkiım sınıfına nakledilir. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Katılmıyoruz. 
Yalnız, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyuran. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Baş
kan, muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri, 
mezkûr kanunun ivedilik ve öncelikle müzake
resi evvelâ Anayasanın geçici 7 nci maddesinin 
icabı ve sonra da bugün kabul ettiğiniz aynı 
mevzııdaki bir kanun ile Askerî Ceza Usulü 
Muhakemelerinin meriyetten kaldırılmış bulun
ması ve bu sebepler tahtında da bir taraftan 
mahkemelerin kuruluşu, bir taraftan adli amir
lik müessesesi ve hâkimlik ve müddeiumumilik 
mevzuları yeni bir mevzu ile gene Anayasanın 
138 nci maddesine göre, kurulması gerektiğin-
dendir ki, bu kanunun öncelikle ve ivedilikle 
müzakeresini talebetmiş bulunduk. 

Muhterem arkadaşım bir teklif vererek, mez
kûr kanunun ikinci maddesinde hâkimler ve 
savcılar hakkındaki kaynaklar meyanma hu
kuk tahsilini yapmış subaylardan binbaşıya ka
dar olan rütbelilerinin de bu kaynaklar meya-
nmda zikredilmesini talebetmektedir. Komis
yonumuz Anayasanın 138 nci maddesinin ışığı 
altında mahkemelerin, hâkimlerin durumunu 
aynı zamanda askerliğin icaplariyle birlikte mü
talâa etmiş binaenaleyh, bu icapları mütalâa 
ettiği zaman ne hâkimine tam ve mutlak bir hak 
tanımış, ne de mahkemesine aynı şekilde, diğer 
mahkemelerde olduğu gibi mutlak haklar tanı
masına Anayasa bizatihi, İm meslekin, bu sı
nıfın, zaruretleri icabı olarak birtakım kayıtlar 
koymayı kabul etmiştir. Arkadaşımız diyor 
ki, «Hukuk tahsili yapmışlar». Hukuk tahsilini 
bir insan yapabilir. Bizim Hükümetten aldığı
mız malûmata göre komisyonda sorduk, Bakan
lığın izni tahtında hukuk tahsili yapmış olanlar, 
ki, hâkimliğe duyulan ihtiyaç sebebiyle bunlar 
zaten o sınıfa nakledilmişlerdir. Bunun dışında 
şahsan, arzu ederek veya gizlice, bilmiyorum 
mevzuat müsait mi, hukuk tahsili yapanların, 
muhakkak ki askerî hâkim veya avukat olma
ları zorunluluğunu ortaya koyamaz. Hattâ bir 
tarihte Fransız Cumhurbaşkanlığına seçilen bir 
mühendis, seçildiği anda hukuk fakültesine kay
dolmuş, bu, bulunduğu mevkiin icaplarını tam 
mânasiyle yerine getirebilmek için, geniş bir 
kültüre olan ihtiyacından ileri gelmektedir. 
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Bir subayın da muhakkak hukuk tahsili yap
ması onların illâ Ihâkimlik sınıfına geçmesini 
icabettirmez. Kanaatlimiz Iher hangi bir hak
kın ziyama sc'be'bolmak değildir. Mevzuufoahso-
lan ş'ey ibulgim için eğer arkadaşlarımız böyle 
'bir hakta ısrar ederlerse 'bunun .bir kanun tek
lifi yolu ile her zaman 'Meclise 'getirmeleri müm
kündür. Ancak, şimdiki ımevzuumuz, bu ka
nunun bir an evvel 'Çıkmasıdır. Böyle 'bir tas
hihi bir an için 'kabul etmek, sonunda bu ka
nun, Senat'O tbir değişiklilk yapmış olmakla, 
tekrar Millet Meclisine gider. .Millet Meclisine 
gittiği zaman, ki isimdi ara vermişlerdir, bunun 
arkasından tatil gelecektir ve netice itibariyle 
Türk 'Silâhlı Kuvvetleri 'bugünden itibaren, 
özür dilerim, böyle 'bir değişiklik karşısında 
malhkemeleri ve adlî amirlik yetkilerinin kalk
ması se'bebiylc de müddeiumumilikleri vazife 
-göremez •bir 'duruma koyabilir. Bu sebepler 
ta'htında, bunların böyle tbir 'hak mevzuu var
sa, muhterem arkadaşı m ıızın bunu niormal yol
larla, 'bir kanun relklifi ile talebetmcsi böyle 
bir hakkı her zaman yerine getirebilir. 

Binaenaleyh, bu takririn relddi »ile kanunun 
tümü üzerindeki müzakerelerin devamına ve 
reylerinizin lehte istimalini saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, înceoğhı. 
MUSTAFA YILMAZ İNOBOĞLU (Afyon 

-Kara'hıisar) — Takriri geri alsınlar, böyle bir 
kanun teklifi (getirsinler. 

.BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ko

misyon üyesi, kanunun öncelik ve İvedilikle 
'müzakeresini işaret ederken, iki lüzumdan 
Iba'hsetti. [Birisi; Anayasanın geçici 7 nci mad
desinin âmir hükmü 'olduğu için, biz müza
kereye devam mecburiyetindeyiz, ikincisi; bir 
müessese kuruyoruz. (Bunun işliyebilmesi için 
do tümü üzerine müzakere yapmak mecburi
yetindeyiz, dedi. 

Hakikaten biraz evvel 'bir müessese meyda
na getirilmiştir, ama ölüdür, işlemesi lâzım
dır. Bu 'kanunun lüzumuna inanıyorum. Buna 
itirazımız ydk. Ama, şimdi '2'6 Elkim saat, 1 i 
20 'geçe müzakeresini yaptığımız şu kanun, 
Anayasanın geçici 7 nci maddesinin âmir hü
kümlerine uygun mu, değil mi, (bunun" açık
lanmasını istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
KOM'ÎSYON SÖZCÜSÜ OSMAN SAİM 

SARIGÖLLÜ (Aydın) — Eifendim, arkadaşım 
yerinde bir sual irat 'buyurdular. Bu kanunun 
Mill'et Meclisinden Cumhuriyet Senatosu Baş
kam! ı gına gelişi 25 Elkim tarihidir. Kamisyion 
25 Irkimde müzakere etmiş, Başkanlığa 25 
Ekim tarihinde gelmiş ve Başkanlık da 25 
Ekim tarihinde müzakere açmıştır. '2(6 Ekime 
'geçtiği takdirde m e olur? 26 ya geçmesiyle 
Ihkjbir netice değişmez. Anayasanın hülkmüne 
riayet edilmiştir. Bunun tatbikî şekli de Mec
lisimizi ilgilendirmez. Biz kanunu çıkarırız. 
Kanun 'çıktıktan sonra Resmî Gazetede ilânı, 
tatbik şekli, Meclisimiz dışındadır, bunlar ic
raya aittir. Tekrar şunu da ilâveten arz ede
yim ki, 125 Ekimde başlıyan (müzakereler, Oıem 
bu zaruretten, hem de kalkmış (bir müessese 
yerine, Anayasanın emrettiği müessese ve me
muriyetlerin, hâkim 've savcıların 'vazife •g'ör-
mveleri hakkında bir kanun olması hasebiyle de 
Ibu talepte bulunduk. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Koçaş, 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlarım, sayın komisyon sözcü
sünden isterdim ki, benim zaruret gördüğüm 
hususları hukukî mütalâalariyle çürütsünler, 
ya ben vazgeçeyim, veya Heyeti Umumiye o 
tarafı iltizam etsin. Böyle olmadı, Kanunun çı
karılması için birtakım zarurettlerden bahsedi
lerek, Yüksek Senatonun hissiyatına dokunul
du gibi geliyor. Hukuki olarak söylemek istedi
ğim pek çok şey var. Fakat hiçbirine temas et • 
miyeecğim. Çünkü kendileri bana hukukî ola
rak hiçbir cevap vermediler. Ben de sadece bu 
husustaki noktai nazarımı belirtip sizleri daha 
fazla rahatsız etmiyeceğim. Hiçbir zaruri se
beple bu Senatodan görüşülmeden kanun çık
masına taraftar değilim. Bu bakımdan öner
gemde ısrar ediyorum. Yüce Heyetiniz isterse 
hiç rey vermesin. Ben vicdani kanaatimin ica
bım yapmış oluyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Fikret Tıırhaııgil. 

FİKRET TURITANGİL (Aydın) — E fen
di m, kısaca iki kelime söyliyeceğim. Bendeniz 
bu önergenin bu maddeye gireceği kanaatinde 
değilim. Kaynaklar daimdik ifade eder. Bu üç 
kavnak daimdik unsurudur. Ordu içerisinde su

bay için, yedeksubay için de daimî öğrenci için 
de. Burada sayın arkadaşımızın beyan ettiğine 
göre, 20-25 kişinin statüsünü tâyin eden, bir 
mevzu var. Bu geçici bir mevzudur. O halde ka
nunun ana maddesinde yer almaması lâzım, ge
çici olarak yor alması lâzım. Çünkü, 20 kişinin 
muayyen bir süre sonra tasfiye edilmesi suretiy
le o madde artık ölü olur. Kaynakları, bu kanu
nu daimî bir mecraya götürmüştür. Hğer dai
mî bir madde korsak, daima dıştan tahsili te
min etmek gibi, ordunun adlî mekanizmasının 
bir temele oturmasını önlemiş bulunuruz. O ba
kımdan ben de komisyon sözcüsünün, bunu 
müstakil bir kanunla tedvini mümkün olacağı 
veya geçici bir madde olarak mütalâa edilmesi 
lâzımgeldiği kanaatine iştirak ediyorum. Bu da
imî bir kaynak unsuru olamaz. 

BAŞKAN —- Takriri tekrar okutup oyları
nıza sunacağını. 

(Sadi Koçaş'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Efendim sayamadık, lüt
fen kabul edenler ayağa kalksınlar... Kabul et
miycnler.. Kabul edilmemiştir. 

Başka söz istiyen ? Yok. Kanunun tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ftmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Kanunun memleke
timize ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin açık oya 
sunulan maddelerinin sonuçlarını arz ediyorum. 

Beşinci madde için (i(i sayın üye oy kullan
mış, 57 kabul, 5 ret, 4 çekinser, 

Altıncı maddesi için 74 sayın üye oy kullan
mış, 54 kabul, 17 ret , 3 çekinser, 

Yedinci madde için 5fi üye oy kullanmış, 48 
kabul, 6 ret, 2 çekinser, 

Sekizinci maddesi için 53 sayın üye oy kul
lanmış, 46 kabul, 5 ret, 2 çekinser, 

Geçici üçüncü madde için 72 sayın üye oy 
kullanmış, 54 kabul, lfi ret, 2 çekinser, 

Dokuzuncu madde için 47 sayın üye oy kul
lanmış, 40 kabul, 5 ret, 2 çekinser, 

Onuncu madde için 44 üye oy kullanmış, 39 
kabul, 2 ret, 3 çekinser. 

Maddelerde salt çoğunluk sağlanamamış ise 
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de işari oyla kabul edildiklerinden Anayasanın 
02 nei maddesi gereğince tekrar oylanmıyacak-
tır. Tümü işari oyunuzla kabul edilmişti, hayırlı 
olsun. 

1 Kasım 1963 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 01,30 
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ÜTürkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tas arısının 38 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

(ve sa y«şı ; 185 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyeli der : 4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangi] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
("ahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
.Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus man 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Er kut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDA0 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf Deonirdag 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri Ckdilek (I.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Voysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

25.10.1963 0 : 4 
Sadi Koçaş 

Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 

Nevzat Sen gel 

Burhan ettir 

Âdil Ünlü 

[Çekimser] 
TABİÎ ÜYE 

Kadri Kaplan 

[Oya katılmıyanlar] 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zelki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Bş'k. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

İÇEL 
Talip Özdolıay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlfigil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. 11.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz (1.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

! MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Samsun : 1 

Yekûn 4 

ı Ulu? 

SAKARYA 
Turlhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betdl 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tas arısının 40 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştı]'.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : QS 
Kabul edenler : Q6 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 83 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

edenler] 
Sabahattin Tanman 
Lîcrç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza.Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Baha t tin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDÎN 
\'omal Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin ITlııe 
Âdil Ünlü 
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[Çekinserler] 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Buzcalı 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek (I.) 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B) 
Rifat E'tker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLEOİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Goboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasiın Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GÎRESUN 
Mehmet Izınen ('!>.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz (1.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevctoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkari 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tas arısının 41 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Seiâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Ha:J Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : î 00 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 

ÇeMnserler : 1 
Oya katümıyanlar : 81 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzumhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizauıettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Etheaı Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMÎR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çam] ıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
İ hsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Damirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnei 

— 568 — 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 

25.10.1963 0 : 4 
Sadi Koçaş 

Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Uluç 

Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
TABİÎ ÜYE 

Kadri Kaplan 

[Oya kattlmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek (I.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamil Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim. Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçiue 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıöğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz (I.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Feıit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Samsun 1 
— 

Yekûn 4 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğİu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkımoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tar. arısının 42 nci maddesine verilen oylarm sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmışt ir. 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
O al ip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Kasım llancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet O m ay 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinse rler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
103 
100 

î 
2 

78 
4 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sankaya 

ÇANKIRI 
[Tazını Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddiıı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı-

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Kasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Lidhnıi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizanıettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

[Kabul edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

tgflVffft 
izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özcrdcmli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Etkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

570 — 



ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. Senatosu B : 124 
C. BAŞKANINCA SE I 

ÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 

25.10.1963 0 : 4 
Sadi Koçaş 

Kâzım Ortay 

Ragıp Üner 

Nevzat Seııgel 

Burhanettin Uluç 

Adil Ünlü 

Zeki Kum ruhi 
SAKARYA 

Turhan Kapanh 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlıı 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osm an Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
V&sfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıut 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

** 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öna1 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Mansıır Ulus oy 

AYDIN 
Osman Saim Sangöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker j 

[Reddeden] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
TEKİRDAĞ 

Selâmı Üren 

[Oya katılmıy ayılar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Ceboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavi+ Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

[Açık w 
Eskişehir 1 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

1 Rifat Öztürkçiııe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (i. Ü. 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit YetMn 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeır 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

çelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 46 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
rjkrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Fahri özdilek 
Selâhattın özgür 
Haydar Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

üye eayısı 185 
Oy verenler 93 

Kabul edenler 89 
Reddedenler 3 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanl 
Açık üyelik 

ar : 88 
ler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Haiit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet ELazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruık Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çethitaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfik t*ci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Burhanettân Uluç 
Âdil Ünlü 
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TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Eıaanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lııce-
uğitı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
HıfzıOğuzBekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

C. Senatosu B : 124 : 25.10.1963 0 : 4 
[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYE 
Osman Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Rahmi Ankan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ilalıit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynnksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

ÎSTANBNL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçime 
Nuru]lalı Eset Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
KARS, 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Eûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mente§eoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
ZeM Kumrulu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 1 
ITakkân 1 
İstanbul 1 

— 
Yekûn 4 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul. 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekamoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalın 
Hidayet Aydıner 
Esat Qa£a 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 47 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Oye »ayısı : 185 

Oy verenler : 79 
Kabul edenler : 78 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar 102 
Açık üyelikler 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sclâhattin özgür 
Il ay dar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KÂRAHlSAR 
Celâl Tevt'ik Karasupan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırrıaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Koeabeyoğlıı 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Âli Aks oy 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nİhat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tan m an 
Berç Turan 

edenler] 
İZMİR 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dine ki i 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Balhattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi ü ren 

URPA 
Vastfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooştkutıoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Ulue. 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Kâzım Orbay 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek (I.) 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎrSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka t â  (ıB.) 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ala Türker 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

ihsan SaJbri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ramit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Fethi Başak 
Celil öevherioğlu 
Rifat Öztarkçime 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

ÎZMIR 
izzet Birand 
Ömer Lütfü Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
AH Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
I J fit fi To'koğlu (i. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

• 
Haldun Menteşeoğlu 

ıjelikler] 
Samsun 1 

«.— 
Yekûn 4 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SltRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti! 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNOELÎ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karaku 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan . 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıuer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

»>•••<« 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının geçici 4 ncü maddesine verilen oyların 

TABİÎ ÜYELER 
liel'et Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdüek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Hay da i". Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Ilasim Hancıoğlu 
Cehil Tevfi'k Karasapan 

AMASYA 
Macib Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etkeı-
Salbit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Ihı ver Aka 

• 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 82 
Kabul edenler : 81 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : Q9 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
<>'İ1 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Aky-ar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğl 11 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumralu 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağı rnaslı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Sel â mi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetmtaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Ömer Ergün 
Sahir Kıırutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

— 576 — 
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[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Haısan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Ankaıı 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izımen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Saibahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik O'kyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

özel Şahingiray 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
AH Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mımllâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Saımsun 

Yekûn 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının geçici 5 nci maddesine verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlananının ıştır 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHlSAR 
Kasım Hancı oğlu 
Celâl Tevfik Karasa
lın 11 

AMASYA 
M acıt Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ftifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 1 
Çekinse rler : 0 

Oya katılmıyanlar : 101 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin 0tan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GttMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

IZMlR 
Hilmi Onat 

Nevzat özerdendi 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Rahattın Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkeriın Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1, Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağ ırrıaslı 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SlVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

i C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Aıtus 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Burhancttin Uluo 
Âdil ünlü 
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TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Mansıır Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
'Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ce'lil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

[Oya katılmıyanlar] 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Zeki Kumral u 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlü 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Necati özdeniz 

lAçık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 Yekûn 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 49 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Halt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ecfet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
AFYON KARAHİSAR 
Kasım Hancıoğlu 
Cehil Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alisiroğiu 
Rif'at Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet llknean 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

üye sa yısı : 185 
Oy verenler : 75 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 106 

Acık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aıksoy 
Haldt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat PasMi 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizameıttin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 
Sabahattin Tarıman 
Bere Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çnmralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıtz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin öztbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
A bdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet (lener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Art/u km aç 
Neşet Çetdntaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA 
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Oroay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil ÜniJ" 

[Reddeden] 

ANKARA 
Niyazi Ağ im aslı 
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TABİİ ÜYELER 
Mucip Atakb 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

I Oya katılmtycmlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Saibahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil C^vherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşîkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati Özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
tstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 4 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir) 
Üye »ayısı : 185 

Oy verenler : 94 
Kabul edenler : 93 

Reddedenler : 1 
Çekimserler : o 

Oya katılmıyanlar : 87 
Açık üyelikler 4 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Mu zaf f er Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Mae.it Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfaı Oğuz Bekata 
Kifat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkvıean 

[Kabul 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
1 Tali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
İnelim i Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
TTalit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaHip ö/d olay 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Ethem Menemeneioğlu 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

IZMlR 
tzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut (Me 
M eh m cit Haz er 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap- Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet dener 

ORDU 
PJşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betâl 

TRABZON 
Yusuf Derairdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkalın 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
llagıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
â dil Ünlü 
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[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saira Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 

Şeref Kayalar 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzunen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
SaJbahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
KARS 

Si m Atalay (Bşk. V.) 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçlâgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (î. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevctoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Kâzım Orbay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

1 

4 
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Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 

1 nci maddesine verilen oylann sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 2 

Çekinse rler : 1 
Oya katlim ıya ular : 87 

Ayık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş, 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdeıııoğ' 
lu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Incc-
oğlıı 
Celâl Tevt'ik Karavsapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Olan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Fasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Talip Özdolay 
Cavit Tevt'ik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berfl Turan 

edenler] 
İZMİR 

izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muaaıımer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkeri'm Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söyle>mezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Seiâmi Üren 

TOKAT 
()sman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

— 584 — 
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[Reddedenler] 

GAZİANTEP | HATAY 
Zeki îslânı I Vehbi Aksoy 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp öna'l 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtl'i Bozealı 

/Oya katılmıy anlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

İlahini Ar ikan 
BURSA 

Ilışan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rii'at Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
Hüseyin Kalpaklıuğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza lllusman 

KOCAELİ 
Rii'at Özdeş 
Lûtfi To'koğlu (İ. İL) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ' 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun 1 

Yekûn 4 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceıualettiu Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgüz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rii'at Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Amil Ai'tus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
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Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 

2 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Sall çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üımldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Liasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inceoğiu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Salın Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

HA1 
Vehbi Akso 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 80 
Reddedenler 3 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 97 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzıınhasaııoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli A'ksoy 
Hallit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hâzini Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Etlıern Menemencioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilııui Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

[Reddedenler] 
DAY 
y 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

ERZU 
Nihat Pasin 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Er gün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzıım OrTmy 
Ragıp Uner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

fRUM 
li 
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TABU ÜYELER 
Ekrem. Actiner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
.Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B. 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLtS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Bahmi Arıkan 

[Çekinser] 
IZMIR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katılmtyanlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ham.it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Gevkerioğlu 
Rifa't öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (f. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

jelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açrkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
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Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 

3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Rei'et Aksoy oğlu 
S ııphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tıınokanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
i ıı 
Mehmet Üiıaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Mae it Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan* 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy vereı leı- : 76 

Kabul edenler : 7 2 
Reddedenler : 3 

Çekiııseı •1er : 1 
Oya katilmlyanlar : 105 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

E nver Aka 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şerci5 Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Mal i t Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 

DENtZLl 
Onhit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nürettin Aynııksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhorı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

4 

İÇEL 
Cavit Tevi'ik Okyayuz 

İSPARTA 
Suni; Seren 

İSTANBUL 
Elhem Menomeucioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Meıhıuct Camlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpa.kl ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattiıı Özbek 

MANİSA 
FJmiu Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

* 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevi'ik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergiin 
Sahir Kurııtluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

[E e dde denler] 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 
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TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakuler. 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Salbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
M an sur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
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[Çekinser] 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya kahlmıyarilarj 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç, 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berq Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ * 
Hüsnü. Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (t. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
Ü&kişeihir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Zeki Kıımrulu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açikalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uhıç 
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Kanun dı§ı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasansınm 

5 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sezai 0 Kan 
Haydar Tunçjkanat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AMASYA 
Macrfc Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNaöL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ERZl 
Nihat Pasir 

' 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 65 

Kabul edenler : 6 1 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 116 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
1 ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi Saınalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

İZMİR 

Hilmi Onat 
KARS 

Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

[Reddedenler] 
rRUM 
ili 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HA: 
Vehbi Akso 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

— 5S 10 — 

SAKARYA 
Turhan Kapan lı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
örn er Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

PAY 
y 



TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Melımet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Salkıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Ali§iroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

C. Senatosu B : 124 25.10.1963 0 : 4 
[Oya katılmıyarilar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DÎY AT? "R AKIR XJX X XXXv£?XlXV<LXw 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmıen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

[Açık m 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

jelikler] 
Samsun 1 

— _ 
Yekûn 4 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğln 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
P^nver Kök 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk 'sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 84 
Kabul edenler : 57 

Reddedenler : 25 
Çekinserler : 2 

Oya 'katılmıyanlar : 97 
Açık üyelikler : 4. 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muz-affer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Halit Sankaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

Mustafa özer 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celi! Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanınan 
Berq Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dine ki i 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğkı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kıımrıüu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

CUMHURBAŞKANIN 
SEÇİLEN ÜYE 

Sahir Kurutluoğlıı 

592 
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[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Rekata (B:) 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
M&nsur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BÎLEOlK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BtTLÎS 
Cevdet Gebolo-ğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz îııce-
oalu 

VAN 
Faruk Işık 

[Oya habılmıyanlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı IJzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli A;ksoy 

ÇORUM 
Zekî Arsan 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHÎR 
Gavsi Tîçagök 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GUMUŞANE 
Halk Zarbını 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Özfürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

ÎZMÎR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Meihmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkeritu Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[A çık üyelikler] 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalefctin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİÎRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakvırt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver- Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt eoğunluk sağlanamamıştır,) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 87 
Kabul edenler : 60 

Reddedenler : 24 
Çekimserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 94 
Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Befet Aksoy oğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-
oğ'lu 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sarıkaya 

DENtZLÎ 
Cahit Akyaı 

[Kabul 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türk er 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

edenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KOCAELİ 
Lütfü Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
İzzet Gener 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Alı met Onar 

MANİSA 
Emin Acar 

MARDİN 
Kemal Oral 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
r?adık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoglu 

O BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Sahir Kurutluoğlu 

~ 594 -
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AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Şalap Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Oelâl Tevfik Karaaapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katılmıy anlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GİRESUN 

Mehmet îzmen (B.) 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçme 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansıt 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeaıli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Açık m 
Eskişehir 1 
Hakkâri ' 1 
İstanbul 1 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpislkender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

/elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orfoay 
Necati özdeniz 
Burhanetfcin Uluç 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düaenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

.(Salt çoğunluk sağbıııamamıstır.) 

TARÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Kei'et Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fiihıi Özdilek 
Selahattin özgür 
Mehmet Şükran ö/kaya 
Haydar Tunçjkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(Jlalip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğhı 
Cehil Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 22 

Çekimserler : 2 
Oya katılımıyanlar : Q3 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

Rifat Etker 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Ilışan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tigrel 

ELÂZIĞ 
Cehil Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Sabahattin Orhorı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğl u 
Sabahattin Tanınan 
Bere; Turan 

İZMİR 
İzzet Birand. 
Cahit Okurer 

KOCAELİ 
Eut.fi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersnn 

Refik Ulusoy 
NİĞDE 

İzzet Gener 
RİZE 

Necip Damşoğlıı 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
SİVAS 

Hu 1 fisi Söykvmezoğ]u 
TRABZON 

Yusuf Denıirdağ 
Kesat Zaloğlıı 

YOZGAT 
Sadık Artukuıaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Ballan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âııni 1 Artus 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aks ov 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumra lı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Aear 

MARDİN 
Kemal O rai 
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C. Senatosu 
ORDU 

Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

B:124 25.10.1963 0 : 4 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Sahir Kurutluoğlu 

[Çekinserler] 
VAN 

Faruk Işık 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya kahlmiyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Salbit Kocaheyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Mensur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hal it Sa,rıkaya 

ÇORUM 
Ze'ki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Rahmi Saııalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halk Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çaünlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu . 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Latif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
öoner Ergüî, 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Ulııç 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâıli 
istanbul 

1 
1 
1 

Saımsım 

Yekûn 

*>m<m ••»-
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk: 'sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 78 

Kabul edenler : 58 
Reddedenler : 18 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıy anlar : 1 03 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR A**X 1 il JL*V Âmâ M U ı 

TSTIVPI* A't A 
İ J I l V U 1 XXİYC« 

Hasan Ali Türker 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

ihsan Hamit Tigrel 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 
Bero Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
izzet Gener 

[Reddedenler] 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dmekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğiu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çctintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Zeki Kumrulu 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
C. BAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Sahi* Kurutluoğlu 
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İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Çekinserler] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Fmanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâinil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüncş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
"I Iıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Saibit Koçabcyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansnr Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topeuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
ll'alit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Uçagök 

GİRESUN 
Melımet İzımeıı (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 

Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Meihmet Çamlıca 
A h ı net N us r e t • Tu n a 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhaı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
ivazım Yurdakul 

SAMSUN 
Oemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Meihmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
EM at Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Ulııç 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyeUMer] 
Samsun 

Yölcûn 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 66 
Kabul edenler : 57 

Reddedenler : 5 
Çekimserler : 4 

Oya katümıyanlar : 115 
Açık üyelikler •. 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tcvfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuç.an 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
b'ikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzmıhasanoğıu 

BURSA 
thsan Sabri Çağiayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Biraııd 
Cahit Oku re r 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
L fit fi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin öribek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
RİZE 

Necip Damşoğlu 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koç aş 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Rahmi Sanalan 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
VAN 

Faruk Işık 
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[Oya katıl mıy anlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
tfmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai Ö'Kan 
Mehmet özgüneş 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğin 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağınıaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
lii'fat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Oınay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kahini Ar ikan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç • 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Kasiın Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluuay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiıskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerlm Saraçoğlv 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Meııteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağus 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfî Gterger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurntluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 6 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamışı t ir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 74 
Kabul edenler : 54 

Reddedenler : 17 
Oekhıserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 107 
Açık üyelikler : 4 

TABU ÜYELER * 
YYnbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
l^ıhı-i Özdilek 
Selûlıattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Calip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lnee-
oğlu 
Celal Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mehmet ııkuçan 
Mustafa özer 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

DENİZLİ 
Cahil Akvar 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

i);>nıau Saim Sarıgöllü 
Eikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Mu ver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunlıasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan
dı 1 
Baki (lüzey 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
A lâ eti din Çetin 

DİYARBAKIR 
ihsan llanıit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihal Pasinli 

ÎÇEL 
Oav.it Tevfik Okyayuz 
TÎI lâj.> özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Etlıcm Meuemeııeioğlıı 
Ki fa t Öztürkçine 
Bere Turan 

ÎZMİR 
îzzet Birand 
Cahit Okıırer 

KOCAELİ 
1/fı t fi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. BahnUin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

[''elimi Baysoy 
ERZURUM 

Bahmi Sanalan 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nlizaıncttiıı Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Itcşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Ar tuk maç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Rag'ip Üner 
Nevzat Sen^eî 
Adil Ünlü 

MARDİN 
İve m al OraJ 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlıı 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Çekin serler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
VAN 

Faruk Işık 
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[Oya kahlmıyanlar] 
TABE ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansuı* Ulusoy 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdı Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zöki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

IZMlR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlagil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskendor 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (î. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
ZeM Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten . 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Bertil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kak 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhan ettin Uhıç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 4 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 7 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 56 

Kabul edenler : 48 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 125 

Açık üyelikler : 4 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Brsü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

[Kabul 
AĞRI 

Vcysi Yardımcı 
ANTALYA 

Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali T ürker 

BOLU 
Sırrı Uzııuhas'anoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha mit Tisrrel 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL '"'* 
Celil Cevheri oğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Bere Turan 

İZMİR 
Cahit O küre r 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersau 

Refik Ulusoy 
RİZE 

Necip Danışoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artükmaç 
Neşet Çctintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Âdil Ünlü 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Rahmi S anal an 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naei Arı 

[ÇeMnserler] 

SİVAS 
Ahmet Ockemoğlu 
Hulusi Söylcmezoğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

VAN 
Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 

Ernanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 

S.'tlu Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer -Yurdakuler 
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ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAH 
Rasim Hancıoğlıı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

O. Senatosu B : 124 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDÎRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki îslâm 
Nizameıttin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sini Atalay (Baş. V.) 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

25.10.1963 0 : 4 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TJIusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Kö'ksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

[CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

>«» 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 8 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Sal t çoğutıl ıık yokl ur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

TABİÎ ÜYELER 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 53 

Kabul edenler : 46 
Reddedenler : 5 

Çekimserler : 2 
Oya katilmıyanlar .- 128 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki (lüzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

1 ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat, Pasinli 

İSTANBUL 
Celi! Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Berq Turan 

ÎZMÎR 
('ahit Okurer 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Re Pik Ulusoy 

NİĞDE 
izzet dener 

RtZE 
1 Necip Damşoğlu 

[Reddedenler] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı | 
VAN 

Faruk I§ık 

[Oya katılmıyanlar] 
Vehbi Ersü 
Suphi dümoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 

1 Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüfteş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
J arık Renizi nallan 

Akif Eyidoğatı 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âıınıil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Adil Ünlü 

SlVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

Ahmet Yıldız 

ADANA 
dalıp Avşar 
Mehmet Un aldı 
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ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
!Miieit, Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabcyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Man s ıı i' Ulıısoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlıı 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Riihmi Arıkan (î.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şm-el: Kayalar 
Cahit, Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Saı-ıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

C. Senatosu B : 124 
EDİRNE 

Tahsin Baııguoğlu 
ELÂZIĞ 

liasim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynıtksa 
ESKİŞEHİR 

(iavsi T'çagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Niza m ettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (P>.) 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Hal iıt, Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Uifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çandıca 
Ahmet Nusret Tuna 

25.10.1963 0 : 4 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş 
Lû t fi Tokoğlu (j. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erlutt 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tultınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarea 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan. Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kırmrulıı 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Te ve t oğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Kifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşknnoğlıı 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydiner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal (İ.) 
Enver Köle 
Sahir Kum ti ıı oğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Bui'h an ettin III uç 

Eskişehir 
Hakkari 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Sn:msnn 

Yekûn 

....>» » © « 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin geçici 3 ncü maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 72 
Kabul edenler : 54 

Reddedenler : 16 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 109 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Befet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Et'ker 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
'Fehmi Baysoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali T ürker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan »'i 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha m it Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Celil Gev lı eri oğlu 
Ethcm Menemencioğlu 
Bere Turan 

IZMlR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KOCAELİ 
LntCi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANIBA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
î / / ,el ( lener 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Rahmi San al an 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niza m et tin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat 7,al oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç, 
Nreşet •Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

MARDİN 
Kemal Cral 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

[Çekinserler] 
IZMtR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
VAN 

Faruk Işık 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Seaai O'Kaıı 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
R asini Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alisiroğlıı 
Hıfzı OğuzBekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 
Man sur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Ham di Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

[Oya katilmıyanlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Calhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet Tznıcn (I>.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Ozdolay 

ÎSPARTA XK7X f l l l l A 1 

ı. unt Soi'oıı | 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçiıne 
Nuru İlah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattâin Tanıman 

İZMÎR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M.uallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağm 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

yelikler] 
Samsun î 

„ - . - . . . 

Yekûn -l 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Oemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ceva*t Açılkalm 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
BuHuı nettin Uluç 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk saklananın mışıl. ıı\) 

Üye sayısı ; 18 5 
Oy verenieı- : 4 " 

Kabul edenler : 40 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 2 
Oya katılın ıyanlar : 134 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri ö/dilek 
Selfıhattin Özgür 
Haydar Tunçjkanat 
M u m i fer Yıı r da. kule r 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Onaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
(VI âl Tevfik Karasapan 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emamülah Oe'lel>i 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 

[Kabul 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
Sı rrı Uzıınhasanoğlıı 

BURSA 
Baki Güzey. 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham i t, Tigrel 

ELÂZIĞ 
(VIfil E Huğ 

edenler] 
İSTANBUL 

(Jelil (Jevherioğlıı 
Et hem Menemene ioğl u 
Bere rrıırau 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Aı* tu km aç. 
Neşet (Jetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi "Baltan 
Akif Byidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Ragıp Viner 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çeke m oğlu 
Hulusi Söyleımezoğlu 

AMASYA 
Mac.it. Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata (B.) 
Rifat Etkcr 
Sabit Kocabeyoğlu 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi ftaysoy 
ERZURUM 

Rahmi Sana lan 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lııtfi Bozcalı 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya kahlmıyanlar] 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgünes, 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Gali]) Avşar 
Salkıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Ra sim Hancı oğlu 
Mustafa, yılmaz inec
eği u 

A&RI 
Veysi Vardımcı 
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İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Eehmi Alpaaslan (T. Ü. 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topç.uoğlu . i 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Kahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabrı Cağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
/eki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDÎRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Basim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynufcsa 

C. Senatosu B : 124 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâ.-ı 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet tznıen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
Ril'at Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Enis Kansıı 
Hilmi On ait 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

25.10.1963 0 : 4 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
liifat Özdeş 
Lfüfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Mua-mmer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

i MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
I-Vflt Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkeriıu Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kıraırulu 

yelikler] 
Samsun i 

„ . _ 

Yekûn 4 

SAKARYA 
Turhan Kapaıılı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
liifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Yasi'l Gerger • 
Esat Mahmut Karakuı-t 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ceval Açıkalın 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzını Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

»*<t 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunckanat 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

(Salt çoğunluk sağhınatnainışıtir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 44 
Kabul edenler : 39 

Reddedenler : 2 
Çekinse rl er : 3 

Oya katılımıyanlar : 137 
Açık üyelikler : ' 4 

[Kabul edenler] 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
S i m Uzıınhasanoğlıı 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Monemencioğl u 
Ber« Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Re Tık Ulusoy 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âdil Ünlü 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Reddedenler] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlıı 
ITulAsi Söylemezoğlıı 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katılmayanlar] 

VAN 
Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürvsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 

Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakule r 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker (t.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 
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AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Samı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhı 

BOLU 
Rahmi Arıkan (İ.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya ' 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

C. Senatosu B : 124 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şalıingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Meihmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

25.10 .1963 0 : 4 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Battır 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Ürett 

TOKAÎ 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Me!hmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakutt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıi 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 
Âımil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

Eskişehir 
Hakkârii 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

YeMn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ YİRMÎDÖRDÜNOÜ BİRLEŞİM 

25 . 10 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür

kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 2/273; C. Senatosu 2/99) (S. Sayısı: 324) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 

X 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
yısı : 303) [Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 
1/307) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1963] 

X 2. — Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki 
ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/56; 
C. Senatosu 2/91) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 10 .1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/342; C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı: 313) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] (Ret) 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/ 557; C. Senatosu 1/310) (S. Sayısı : 317) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

X 3. — 1963 yılı Bütçe. Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/556; C. Senatosu 1/309) 
(S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/202; C. Senatosu 1/285) 
(S. Sayısı : 309) [Dağıtma tarihi: 3 . 10 . 1963] 

X 2 Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka-

(Devamı arkada) 
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nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/412; C. Senatosu 
1/298) (S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 
14 . 10 . 1963] 

X 3. — Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 
1/284) (S. Sayısı : 321) [Dağıtma tarihi : 
14 . 10 . 1963] 

X 4. — Kölelik ve köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl

masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350; C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı : 
322) [Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 

5. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/510, 
C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı: 326) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 10 . 1963] 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/544; 

C. Senatosu 1/311) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 457) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği - 10.10. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6827 39155 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 10 . 1963 tarihli 149 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
İcabuU edilen, yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 17 . 9 . 1963 tarihinde Başkanlbkça İlk Komisyona havale edilmiş ve • Genel Ku
rulun 27 . 9 . 1963 ve 1, 2, 3,8 . 10 . 1963 tarihli 144, 146,147, 148 ve 149 ncu birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 457) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 19 .10 . 1963 
Esas No: 1/311 

Karar No: 2 
» Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1963 tarihli 149 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul edilen, kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat veril
mesi hakkındaki kanun tasarısı metni, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Ekim 1963 tarih ve 6827 - 39155 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 10 Ekim 1963 tarihli 149 ncu Birleşiminde, Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 18 Ekim 
1963 tarihli Birleşiminde, Hükümet temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

1. Komisyonumuz; Anayasamızın 14 ncü maddesinde yer alan kişi dokunulmazlığının ve 30 ncu 
maddesinde yer alan kişi güvenliğinin bilinen gerekçelerini burada tekrarlamayı zait saymış ve ta
sarı gerekçesini, sözü edilen gerekçeye uygunluğu bakımından, kabul etmiştir. 

328 
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2. Komisyonumuz, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 1 nci maddesini benimse

memiş ve Hükümet tasarısındaki 1 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. Zira, Millet Meclisi metni
nin 1 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü, Anayasanın 14 neü ve 30 ncu maddeleri hükümlerine ve 
Anayasanın ruhuna aykırı düşmektedir. 

3. Komisyonumuz; kanun tasarısının Millet Meclisince, kabul olunan metninin 2 nci maddesini 
esas itibariyle benimsemiş ancak, bu maddenin 4 neü fıkrasının son cümlesindeki «ağır ceza işlerini 
•gören mahkemedir» sözleri yerine «ağır ceza mahkemesidir» sözlerini kullanmışlardır. 

4. Komisyonumuz; kanım tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metninin 3 neü maddesini 
esas itibariyle benimsemiş, ancak, bu maddenin 1 nci fıkrasındaki «ve defterdarlığın veya malmü
dürlüğünün» 2 nci fıkrasındaki «ve defterdarlığa veya malmüdüriüğüne» kısımlarını defterdarlığın 
veya malmüdürlüğünün işe karıştırılmasında lüzum ve fayda mülâhaza edilemediği ve bu halin, def
terdarlığın veya malmüdürlüğünün işlerini lüzumsuz olarak çoğaltacağı düşüncesiyle, metinden çı
kartmıştır. 

f>. Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin 4 neü maddesini ayhen kabul etmiştir. 
6. Komisyonumuz; kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 5 nci maddesini; kabul 

etmiş olduğu birinci madde gerekçesine uygun ve 1 nci maddeye paralel olarak benimsememiş 
ve bu metin yerine, Hükümetçe teklif olunan o noi .maddeyi .sadece birinci («üınlesinde bir tak
dim - tehir yapmak suretiyle, İcabul e'tmiştir. 

7. Komisyonumuz; Millet "Mıeclisiinçe kabul olunan (> ncı maddeyi aynen 'kabul etmiştir. 
8. Koımisyonunraz; Millet Meclisince , kabul ulunan 7 noi maddeyi aynen ka'bul etmiştir. 
9. Komisyonumuz; kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 8 nci maddesini, kabul 

etmiş olduğu 1 nci madde gerekçesine uygun ve 1 nci maddeye paralel olarak tasarıdan çıkart
mıştır. 

10. Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul olunan 9 ncu maddeyi 8 nci madde olarak aynen 
kabul etmiştir. 

11. Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul olunan 10 ncu maddeyi 9 ncu madde olarak ay
nen kabul etmiştir. 

12. Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul olunan 11 nci maddeyi 10 ncu madde olarak ay
nen kabul etmiştir. 

NETİCE 

Bu tasarı Anayasanın geçici 7 nci maddesinde sözü edilen kanunlardan biri olup en geç iki yıl 
içinde kanunlaşması gerekmektedir. Komisyonumuz; bu gerekçe ile, tasarının Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif etmeyi de kararlaştırmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Tokat Tekirdağ Balıkesir • Ordu 

Z. Beiil S. Üren K. Öztas Söz hakkım mahfuz 
E. Ayhan 

Sözcü 
Tekirdağ 
/S*. Üren 

fim 

Kâtip 
Balıkesir 
K. (kim 

Tabiî Üye 
S. Karaman 
îada bulunamadı 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 328 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere taz
minat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1. Anayasa ve diğer kanun
larda gösterilen hal ve ışartlar dışında yakala
nan veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının 
devamına karar verilen; 

2. Yakalanma veya jtutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; 

3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni sü
resi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 

4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanun
da belirtilen süre geçtikten sonra hâkim ka
r a n olmaksızın hürriyetlerinden yoksun kılman; 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu du
rumları yakınlarına hemen bildirilmiyen; 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya 
tutuklandıktan ısonra delil yetersizliği veya eh
liyetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak şar-
tiyle, haklarında kovuşturma yapılmasına veya 
son tahkikatın açılmasına mahal olmadığına 
veya beraatlerine karar verilerek serbest bıra
kılan; 

Kimselerin, uğradıkları her türlü zararlar 
bu kanun hükümleri dairesinde Hazinece öde
nir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı se-
seplerle zarara uğnyanlar, haklarında kendi
lerine zarar veren işlemlerin yapılmasına esâs 
olan iddialar sebebiyle açılan dâvalar so
nunda verilen kararların kesinleştiği veya bu 
iddiaların mercilerince karara bağlandığı ta
rihten itibaren üç ay içinde, ikametgâhlarının 
bulunduğu mahal ağır ceza işlerini gören jmah-
kemeye bir dilekçe ile başvurarak uğradık
ları her türlü zararın tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği ile
ri sürülen muamelelerin özetinin, zararın is-
tinadettiği sebepler ile sübut delillerinin ve 
talebolunan her türlü zararın neden ibaret 
bulunduğunun yazılı olması ve sübut delille
rinin dilekçeye bağlı olarak verilmesi lâzım
dır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-" 
miyen dilekçe mahkeme kararı île reddolunur. 

GEÇİÖİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimsele
re tazminat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunda gösterilen hal ve 
şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan 
veyahut tutukluluklarının devamına karar ve
rilen; yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; yakalanıp veya tutuk
lanıp da kanuni süre içinde hâkim önüne 
çıkarılmıyan veya hâkim önüne çıkarılmaları 
için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra 
hâkim kararı olmaksızın hürriyetlerinden yok
sun kılman, yakalanıp veya tutuklanıp da bu 
durumları hemen yakınlarına bildirilmiyen, 
tutuklandıktan veya yakalandıktan sonra 
haklarında kovuşturma yapılmasına veya son 
soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veya
hut beraetlerine karar verilen; mahkûm olup 
da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresin
den fazla olan veya tutuklandıktan sonra sa
dece para cezasına mahkûm edilen kimsele
rin uğnyacakları her türlü zararlar bu kanun 
hükümleri dairesinde Devletçe ödenir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sebep
lerle zarara uğnyanlar, haklannda kendilerine 
zarar veren işlemlerin yapılmasına esas olan 
iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonunda ve
rilen kararların kesinleştiği veya bu iddia-
lann mercilerince karara bağlandığı tarih
ten itibaren 3 ay içinde, ikametgâhlannın 
bulunduğu mahal ağır ceza işlerini gören mah
kemeye bir dilekçe ile başvurularak uğradık-
lan her türlü zararın tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği 
ileri sürülen muamelelerin özetinin, zarann is-
tinadettiği sebepler ile sübut delillerinin ve 
talebolunan her türlü zarann neden ibaret 
bulunduğunun yazılı olması ve sübut delilleri
nin dilekçeye bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-
miyen dilekçe mahkeme ka ran ile reddolunur. 

Tazminat talebine esas olan işlem işi hük-

C. Senatosu ( S. Sayısı: 328 ) 
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Millet .Meclisinin kabul ettiği metin i 

Tazminat talebine esas olan işlem işi 
hükme bağlıyan ağır ceza mahkemesince ya- J 
pılmış ise, bu talebi incelemeye yetkili mahke
me en yakın yer ağır ceza işlerini gören mah
kemedir. I 

I 
MADDE 3. — İkinci maddede yazılı yetkili j 

mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, j 
üyelerden birisini işin incelenmesi ile görevlen- j 
dirir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istemin i 
kanuni süre içinde yapılmış olup olmadığını ; 
inceler. İstem, süresi içinde yapılmış ise görevli ; 
üye, hüküm ve karar dosyasını aldırtmak 
her türlü incelemeleri yapmak ve gerekiyorsa, ; 
tazminat isteminde bulunandan da izahat ; 
almak suretiyle delilleri topladıktan sonra, 
yazılı düşüncesini bildirmesi için evrakı Cum
huriyet Savcılığına ve defterdarlığa veya mal- ; 
müdürlüğüne gönderir. 

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının ve def
terdarlığın veya müdürlüğünün ' yazılı muta- , 
lâası üzerine duruşma yapılmaksızın kararını ! 
verir. j 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlıya- ! 
rak bir hafta içinde temyiz yoluna başvurula- j 
bilir. I 

i 
MADDE 4. — Tazminatın miktarını tâyinde | 

zarar talebinde bulunanların birinci maddede | 
yazılı işlemlerin yapılmasına sebebolan ihmali ş 
veya kusurlu hareketleri de nazara alınır. j 

Tazminat talebine esas olan işlemlere tama- > 
miyle kendi ihmali veya kusurlu hareketleri I 
ile sebebolanlara tazminat verilmez. 

MADDE 5. — Kanun dairesinde yakalan- j 
diktan veya tutuklandıktan sonra, delil yeter
sizliği veya ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış 
olmamak şartiyle haklarında son soruşturma
nın açılmasına veya kovuşturma yapılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; beraet karan sebe
biyle tazminat alanlardan beraet hükmü aley
hine iadei muhakeme talebinin kabulü ile hak
larında yeniden duruşma icrasına karar veri
lenlere ödenen tazminat miktarmca Hazine ta
rafından o şahsın emvali üzerine ihtiyati haciz | 

Geçici Ko. kakıl ettiği metin 

me bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmış 
ise, bu talebi inceleyeme yetkili mahkeme en 
yakın yer ağır ceza mahkemesidir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı yet
kili mahkeme »zarar talebini havi dilekçe üze
rine, üyesinden birini işin incelenmesine me
mur eder. İşe memur edilen üye evvelemirde 
talebin kanuni süre içerisinde yapılmış olup 
olmadığını tetkik eder. Talep süresi içinde 
yapılmış ise, hüküm ve karar dosyasını celp 
ve lüzumlu her türlü tetMkatı yapmak ve 
icabında tazminat talebinde bulunandan da 
izahat almak suretiyle delilleri topladıktan 
sonra yazılı düşüncelerini bildirmesi için ev
rak C. savcılığına verilir. 

Mahkeme C. Savcısının yazım mütalâası 
üzerine duruşma yapmaksızın kararını verir. 
Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Haklarında kovuşturma ya
pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına 
yer olmadığıma karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; beraet kararı sebe
biyle tazminat alanlardan beraet hükmü aley
hine iadei muhakeme talebinin kabulü iflle hak
larında yeniden duruşma icrasına karar veri
lenlere ödenen tazminat, hükme hacet kalmak
sızın Hazineye geri alınır. 

Aynı işten dolayı açılan dâva veya mahke
menin iadesi suretiyle duruşma icrasına karar 
verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda 
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vaz'olunur. Dâva sonunda şahıs beraet ettiği 
takdirde ihtiyati haciz kalkar. Mahkûm olduğu 
takdirde ayrıca hükme ihtiyacolmaksızm Hazi
nece haciz paraya çevrilir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri disiplin 
yönünden yapılan tutuklamalar ve alman ted
birlere uygulanmaz. 

MADDE 7. — Tazminat talebi kabul olun-
mıyan kimsenin sebebiyet verdiği masraf da 
kendisine yükletilir. 

MADDE 8. — Aynı cins suçtan mahkûm 
olanlar, itiyadi suçlular ve suç işlemeyi meslek 
veya maişet vasıtası haline getirenler, bu ka
nunun 1 nci maddesinin 6 ncı bendi hükümle
rinden faydalanamazlar. 

MADDE 9. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde 
bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu
lanması, o Devletin Türk vatandaşlarına aynı 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 — 
i Geçici Ko. ikabul ettiği metin 

| beraete hükmolunması halinde tazminat talebi 
hakkı yeniden doğar. 

MADDE ö. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edil 
mistir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 10 
ncu maddesi 9 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 11 
inci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplacı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü kanunu tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/547; C. Senatosu 1/312) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 496) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 .10 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6865 - 39280 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 .10 .1963 tarihli 157 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü kanunu tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
'Millet Meclisi Başkanı Y. 

Mekkı Keskin 

Not: Bu tasarı 18. 9 .1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmi§ ve Genel Ku
rulun 22,24 .10.1963 tarihli 155 ve 157 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 496) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 25 .10 .1963 
Esas No. 1/312 

Karar -No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

T. C. Anayasasının geçici 7 nci maddesi hükmüne göre 2 yıl içinde çıkarılması ;gereiken (kanun
lardan, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü kanunu tasarısının tümü üzerinde Mil
let Meclisinde yapılan müzakereler sonunda Millet Meclisince bâzı maddeler üzerinde yapılan de
ğişikliklerle kabul edilen metni incelemek üzere, Yüksek 'Senatonun 24.10.1963 tarihli toplantı
sında kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz '25 . 10 .1963 tarihinde toplanaralk Millet Mec
lisince kaibul edilen metni Hükümet temsilcileri de 'hazır 'bulundukları halde incelenmiştir: 

•Gerelk 'metnin tümü ve gerek maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonunda Komisyonumuzca 
metin üzerinde bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiş ve Millet Meclisi Geçici Komisyonu
nun tümü ve maddeler hakkındaki hazırladığı gerekçeler Komisyonıımuızca da benimsenmiştir. 

Ancak, şu noktayı da belirtmek isteriz ki, hir ikaç madde üzerinde verilen önergelerle yapı
lan değişiklik haricolmalk üzere Millet Meclisinde tasarının tümü hakkında müzakere yapılmakla 
yetinilmeısine ıkadar verilmiş ve maddeler üzerinde görüşme yapılmamıştır. 
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Anayasanın geçici 7 nci (maddesine göre iki yıl içori'sindc çıkarılması gereken kanunlar ara

sında mühim ıbir mevki işgal eden bu kanun tasarıısı ile Askerî yargı usulünde ehemmiyetli de-
ğişiıkl ilkler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin yapılmasını zıorumlu kılan 'hüküm yine Anayasanın 
138 nci maddesinin askerî mahkemelerin terekkübü tarzına taallûk eden âmir hükümdür. Halen 
yürürlükte olan ve askerî mahkemelerin .'kuruluşuna 'ilişkin 'hükümleri, de ihtiva eden Askerî Mu
hakeme Usulü Kanununun Anayasanın 138 nci maddesiyle .bağdaşması mümkün bulunmıyan hü
kümler ihtiva eylemiş karşısında askerî yargının yürütülmemesi ve işliyemez (bir hale gelmesi ve
ya ileri sürülmesi melhuz yetkisizlik iddiaların yüzünden birçok güçlükler doğması ihtimali kar
şısında bu kanun tasarısının Millet Meclisinde .olduğu gibi Yüksek Senatoda tümünün müzakeresi 
ile iktifa edilmesini arz olunan hal ve icaba uygun bulunacağı da Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesin o delâletleri ricaısiyle Yüksek başkanlığa arz 
olunur. 

Geçici Komisyon 
(Başkanı ıSözcü Kâtip 

Taibiî Üye Oınmlıurbaşikanınea vS. Ü. Ordu Samsun 
F. Özdilek Â. Artus Z. Kumrulu G. Tokgöz 

Aydın Tabiî Üye 
O. S. Sarıgöllü S. Karaman 

Kalem Kuruluşa 

MADDE 7. — Askerî mahkemeler ile askerî savcılıklarda birer kalem teşkilâtı kurulur. Her 
kalem teşkilâtında birer başkâtip ile yeteri kadar kâtip bulunur. Aynca lüzum halinde er, erbaş 
ve astsubaylar veya sıkıyönetim ve savaş halinde subaylar kalemlerde görevlendirilebilirler. 

Kalem teşkilâtının ve personelinin görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı ve askerî kurum âmiri 

MADDE 8. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri bir 
suçun işlendiğini öğrendiklerinde, askerî savcıya soruşturma açtırır ve yapılmakta olan soruştur
ma hakkında askerî savcıdan her zaman bilgi istiyebilirler. Ancak, başlamış olan soruşturmanın 
cereyanına karışamazlar. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmirlerinin refakatlerin-
deki adlî müşavirler, bu yetkilerinin kullanılmasında bu komutan ve askerî kurum âmirlerinin 
yardımcısıdırlar ve kanun yollarına başvurmada adı geçen komutan ve askerî kurum âmirleri adı
na ilgili soruşturma ve dâva dosyalarını incelemeye yetkilidirler. 

Kıta komutanının ve askerî kurum âmirinin kanuni ve şahsi engelleri yetkilerinin kullanıl
masına imkân vermez ise bu yetkiler kanuni vekillerine geçer. 

Dâvaların geri hıraküması 

MADDE 20. — Muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askerî memurların 
askere girmeden veya silâh altına çağrılmadan önce yukarı haddi bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlara ait dâvalarda ilk ve son soruşturma işlemleri askerliklerini bitirme
lerine kadar geri bırakılır. 

Askerlikten tard ve ihracı gerektiren suçlardan sanık yedeksubay, yedek askerî memur ve yedek 
astsubaylar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
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Yedek asker kişilerin askerî hizmet esnasında sadece Türk Ceza Kanununa veya diğer ceza ka

nunlarına aykırı eğlemlerinden dolayı askerliklerini bitirmelerinden sonra Adliye mahkemelerine 
verilebilirler. 

Savaş halinde, silâh altında bulunan veya silâh altına çağrılan bütün asker kişiler aleyhine 
adliye mahkemelerinde kovuşturma yapılacak su çlardan ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve da
ha ziyade hapis cezasını gerektirenler müstesna olmak üzere, sanık bulundukları diğer suçlara 
ait dâvalarda ilk ve son soruşturma işlemleri barışa veya askerliklerinin bitimine kadar geri 
bırakılır. 

Savaş halinde bütün asker kişilerin askerî mahkemeye tabi suçlan için yapılacak soruşturmada 
yazılı suçlar haricolmak üzere hazırlık soruşturması ve duruşma işlemleri barışa veya askerliklerinin 
bitimine kadar geri bırakılır. Ancak nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî 
kurum âmiri askerî menfaat ve zorunluklar karşısında geri bırakma hükümlerinin uygulanmasını 
askerî savcıdan istiyebilir. 

A) Ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerektiren suçlar, 
B) Askerî Ceza Kanununun 3 ncü babının birinci, üçüncü (63/1, 76, 77 nci maddeleri hariç), 

dördüncü, beşinci (82, 83, 84, 95 nci maddeleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar, 
C) Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar. 
Geri bırakma süresi içinde zaman aşımı işlemez. 

Asker kişi olmıyan sanıkların getirilmesi 

MADDE 82. — Asker kişi olmıyan sanıklar, sorgu için davetiye ile çağrılırlar. Gelmezlerse, zor
la getirileceMeri davetiyeye yazılır. 

Hakkında tutuklama müzekkeresi kesilmesi için yeter sebepler bulunan sanık zorla getirilebi
lir. • 

İhzar müzekkeresinde sanığın açık kimliği, şekli ve kendisine yöneltilen suç ve zorla getirilme 
sebepleri ile nereye ve ne zaman teslim edileceği belirtilir. 

Savaş halinde asker kişi olmıyan sanıklar zorla getirilebilirler. 
İhzar müzekkeresiyle yakalanan bir sanık derhal ve nihayet 24 saat içinde ihzar müzekkeresi 

çıkaran makama teslim edilemiyeceği anlaşıflırsa en yakın askerî mahkeme ve buna imkân olmadı
ğı takdirde en yakın sulh hâkimi önüne çıkanlır. 

İhzar müzekkeresi ile ancak bu süre içinde hürriyetinden yoksun bırakılabilir. 

Savunucular 

MADDE 86. — Savunucu, avukatlık veya dâvavekilliği etmeye kanunen yetkili olan kimse
lerden' tutulur. 

Askerî mahkemenin bulunduğu yerde avukatlık veya dâvavekilliği etmeye kanunen yetkili 
kimse yoksa, hukuk fakültesini bitirmiş subaylar (askerî hâkim ve askerî savcı ile yardımcıları 
hariç) ve bunlar da yoksa diğer subaylar savunucu tutulabilirler. 

Subaylar, savunmayı »kabul etmeleri için en yakın âmirinin iznini almak zorundadırlar. As
kerî mahkemelerin doğrudan doğruya tutacağı savunucular, askerî mahkemenin bulunduğu yerde 
olan veya askerî mahkemeye en yakın bulunan barolar ile. haberleşilerek seçilir. Bunlar hizmet
ten kaçmamazlar. 

Suçların ihbarı 

MADDE 93. — Askerî suçlara dair asker kişiler tarafından yapılacak sözlü ve yazılı ihbar ve 
şikâyetler silsile yolu ile sanığın âmiri olan askerî makama yapılır. 

Sözlü ihbarlar üzerine tutanak düzenlenir. 
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Kovuşturulması şikâyete bağlı suçların şikâyetinde de aynı hüküm uygulanır. 
Asker kişilerden başkası tarafından yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler, Ceza Mu

hakemeleri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde yetkili makamlara veya sanığın âmiri olan askerî 
makama yapılır. 

Duruşma gününün ve subay üyenin tesbiti 

MADDE 116. — Duruşmanın yapılacağı günün tâyini ve subay üyenin tesbit edilip, yazılı 
olarak bağlı olduğu askerî birlik komutanı veya askerî kurum âmiri aracılığı ile çağırılması 
askerî ımahkeme kıdemli askerî hâkimi tarafından yapılır. 

Ağır cezalı veya genel ahlâka aykırı olan suçlar ile tutuklu işlerin dâvaları önce görülür. 

Yayın yasağı 

MADDE 142. — Kapalı yapılan yargılamanın yayımlanması yasaktır. 
Açık yapılan yargılamaların yayımı; millî güvenliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin hay

siyet «şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı, suçsuz kişilerin suçlu duruma düşme
sini veya gerçek suçluların kurtarılmasını önlemek için askerî mahkemenin kararı ile yasak
lanabilir. 

Bu konuda verilecek karar açık olarak tefhim edilir. 
Yasağa 'aykırı olarak hareket edenler hakkında Basm Kanunu hükümleri uygulanır. 

Temyiz evrakının yollanması 

MADDE 216. — Temyiz dilekçesini ve beyanını ve varsa lâyihasını ve kendiliğinden Tem
yize tabi hükümleri, askerî savcı dosyaları ile beraber Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönde
rir. Başsavcı inceleme sonucunu gösteren bir tebliğname ile evrakı Askerî Yargıtay Başkanına 
verir. 

Yazılı emir ile bozma 

MADDE 243. — Askerî mahkemelerden verilen ve Askerî Yargıtayda incelenmeksizin kesin
leşen karar ve hükümlerde kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Bakanı, o ka
rarın veya hükmün bozulması için Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî Yargıtay Başsavcısı
na yazılı emir verebilir. Bu emirde bozulmayı gerektiren sebepler gösterilir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğnamesine yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî Yargı
tay Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay, ileri sürülen bu sebepleri yerinde görürse kararı veya hükmü bozar. 
Askerî mahkemenin dâvanın esasını da çözüm liyecek şekilde verdiği hükümlerin bu suretle 

bozulması ilgili kimselerin aleyhine etki yapmaz. 
Bozulma bu kimselerin lehine olduğu takdirde aşağıdaki işlem yapılır : 
A) Yerinde görülen bozulma sebepleri hükümlü olan kimselerin cezasını tamamiyle kaldır

ması gerekiyorsa Askerî Yargıtay, önce hükmolunan cezanın çektirilmemesini kararında ayrıca 
yazar, 

B) Yerinde görülen bozma sebepleri hükümlünün cezasının tamamiyle kaldırılmasını gerek-
tirmeyip daha hafif bir cezanın uygulanmasını gerektiriyorsa Askerî Yargıtay uygulanmaması 
gereken cezanın ne olduğunu kararında gösterir. 

Eğer, bozma dâvanın esasını çözmiyen kararlara dair ise yeniden yapılacak inceleme ve soruş
turma sonucuna göre gerekli karar verilir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu mahkemelerin kurulması ile mevcut adlî amirliklerin ve askerî mah
kemelerin görev ve vetkileri kendiliğinden sona erer. 


