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İnkılâbın tanıtılması hakkında kanun teklifinin
Gerekçesi
Basın - Yayın ve Turizm işlerinin yeniden
organizasyonu ve ,bu hizmetlerin zamanımı
zın ihtiyaçlarına uygun olarak tanzimi Ibir za
man meselesi olduğu malûmdur.
Ancak, halen yurt içinde ve dışında Millî
İnkılâp
hareketinin izalh ve tanıtılmasının
her §e3^e takaddümen ifası bir zarurettir. Bu
işlerin Muhasehei Umumiye ve Artırma - Ek
siltme ve İhale Kanunumuzun malımı prose
dürü içinde yürütülmesi halinde ise zaman
kaybı ile tanıtma işi zaruri olarak aksamak
tadır.
Mâruz sebeplerle işibu kanun lâyihası hazırlanmış ve_ 'Genel Müdürlüğün Millî İnkılâbın
tanıtılmasına matuf işleri, turistik tanıtmaya
im'tisalen, mezkûr kanunların hükümleri 'dışın
da bırakılmış ve Yüksek Heyetlerine sunulmuştur,
SOLMAZEIt İRFAN — Artırma ve Ek
siltme Kanunu yeni şekilde hazırlanmakta
dır. Burada münferit kanunlar çıkarmak su
retiyle hazırlanmakta olan 'kanunun bütünlü
ğüne halel getirm'iyelim. Bu 'bize zaman kay
bından başka ibir ,şey temin etmez. Basın - Ya
yın eski hafif veya ağır çalışmasından bir şey
kaybetmiş değil. İnkılâp ise kendi kendine
yayılıyor. Bu kanunun reddini talebederim.
BAŞKAN —• Lehinde konuşacak arkadaş
var mı!
YURDAKUL ER MUZAFFER — Efendim,
Avrupa'da'ki 'broşürler eski devre ait. Bunlar
İnkılâbın propagandasını yapmaktan uzak. Bu
broşürlerle İnkılâbımızı ancak Avrupa'ya ta
nıtacağız. Bence münferit bir kanun olmakla
beraber çıkarılması zaruridir.
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SOLMAZER İRFAN — Arkadaşlar,
bu
gibi mantık oyunlarına gelmezler.
AKKOYUNLU FAZIL — Arkadaşlarım bel
ki haklı olabilirler. Bâzı aksaklıklar da olmuş
tur. Fakat arkadaşımız bu işin başına yeni
geçti, kendisini de bâzı hususlarda mazur
görmek lâzımdır. Madem ki, kendisi buna lü
zum görüyor, şahsan ben kendisini destekli
yorum.
BAŞKAN — Kanunun 'tümü
üzerindeki
müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini
reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okuyoruz.
j
•MADDE 1. — Basm - Yayın ve Turizm
•
Genel Müdürlüğü 27 Mayıs 1960 Millî Birlik
i
Hareketinin ve İnkılâbının yurt içinde ve dı
şında tanıtılması gayesiyle yapacağı her tür
I
lü propaganda sarfiyatı ha'kkmda 6086 sayılı
|
Kanunun 31 nci maddesi hükmü tatbik olu
nur.
BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen
var mı i .
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ,yapılmak istenilen sarfiyatın âzamisini tesbit ede
lim. Bunun miktarı ne olacaktır, bilinmesi lâzım
dır. Bu sebeple 'bunun tâhdidedilerek başıboş
'bırakılmaması lâzımdır.
Bu 'hususta bir teklifte bulunulsun, ıinanti'kî görülürse kabul edilebilir.

SOLMAZER İRFAN — İnkılâptan bu ya
na Bu işi yapmak için üç. 'buçuk aylık bir za
man geçmiştir, 'bu iş fazlasiyle uzamıştır. Bu
sebeple teklifin reddini talebediyorum.
BAŞKAN — Yıldız Ahmet.
YILDIZ AHMET — Efendim, Osmanlı İm
paratorluğu
zamanında aksıyan birçok
is
ler vardı. Niçin Sultan Süleyman ibir kanun
• çıkarmadı. Biz bu işle üç Ibuçuk aydan beri
uğraşıyoruz, belki * biraz gecikmiş olabilir. Fa
k a t 'bugün basılması zarureti hâsıl olmuştur.
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SOLMAZER İRFAN — Bu 31 nci marld-e ne
dir? •
YILDIZ AHMET — Arttırma ve efciltme
muamelesi yapılmadan doğrudan doğruya bastı
rılır ve parası verilir. 31 nci madde budur.
BAŞKAN — Arkadaşlar, maddeyi olduğu
gibi reylerinize arz ediyorum...
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bir ta
van olmıyacak mıdır? Yarın ben bir kitap bastırırsam ve bana 5 milyon lira verseler ne olacak
tır?
YILDIZ AHMET — Efendim, isterseniz bir
tavan koyunuz. Her defasında 20 - 30 bin lira de
yiniz.
BAYKAL RİFAT — Efendim, aceleye geli- .
yor gibi görünüyor. Arkadaşlarımız yorgundur,
bâzı çıkması mecburi kanunlar varsa onlar görü
şülsün ve diğerleri bir hafta sonraya bırakılsın.

