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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

9 Kasım 1983 Çarşamba 

2Q.2.1968 Tarihli ve '10105 Sayılı İstiklal Madalya- .' 
sı Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun iki 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna iki Geçici 
Madde Eklenmesi-Hakkında (1/634) (S. Sayısı : 712) 

17-6,191812 Tarihli ve 2684 Sayılı Temeleğitim ve 
Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
ilişkin Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi ve «Temeleğitim» Deyiminin Değiştirilmesi 
Hakkında (1/640) (S. Sayısı : 720); 

Kanun tasarıları ile, 
8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Ka

nununun 94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/163) (S. Sayı-
sı : 7Î1); 

Kabul edildi, 
Danışma Meclisince de redddlunan, '2Ö.2.T968 Ta

rih ve 1(0135 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 

(2/121) (S. Sayısı : 577) reddedilmesine ilişkin Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu kabul edilerek teklifin 
düştüğü açıklandı. 

25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sayılı Er Kazanın
dan iaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/641) (S. Sa
yısı : 722) isteği üzerine Komisyona geri verildi. 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı (1/618) (S. Sa
yısı : 702 ve 702'ye 1 inci Ek) ve 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı da (1/563) 
(S. Sayısı : 724), 

Kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 
rl]6.35'te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Mîllî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>>•-« ..4... 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.58 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 182 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

/. — 12 Eylül 1980 Tarihinde Bütün Yurtta İlan 
Edilen Sıkıyönetimin, 19 Kasım 1983 günü saat 17.00' 
den Geçerli Olmak Üzere 4 Ay Süre ile Uzatılması
na Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/370) 

BAŞKAN — Gündemimizin Sunuşlar kısmında; 
12 Eylül 1980 tarihinde bütün yurtta ilan edilen sı
kıyönetimin, 19 Kasım 1983 günü saat 17.00'den geçerli 

olmak üzere 4 ay süre ile uzatıllmasına dair Başba
kanlık tezkeresi yer almaktadır. 

Tezkereyi okutuyorum: 
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Millî Güvenlik Konseyinin 12 Eylül 1980 tarhili 
ve 1 Numaralı bildirisinde açıklandığı üzere bütün 
yurtta sıkıyönetim ilan edilmiş, ve daha sonra yürür-
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lüğe konulan karar ve bildirilerle bugüne kadar sı- j 
kıyönetim bölgeleri tayın ve (tespit olunarak sıkıyö- I 
nebim komutanlıkları ve yardımcılıkları ile karargâh- I 
larma ve sıkıyönetim komutanlıkları nezdinde kurulan 
sıkıyönetim askerî mahkemeleri, askerî savcılıkları ve 
adlî müşavirliklerine gerekli atamalar yapılmış olup 
halen sıkıyönetim devam etmektedir. 

1 . 1 Numaralı Millî Güvenlik Konseyi bildirisiy
le tüm yurtta ilan olunan sıkıyönetimin, aynı neden- I 
lere dayalı olarak ve alınan tedbirlerin sürdürülerek I 
yurtta sağlanan huzur ve güvenin devamı amacıyla 
19 Kasım 1983 saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
Anayasanın 122 noi maddesine göre tüm yurtta dört I 
ay süreyle uzatılmasının; I 

2. Bu târihe kadar, sıkıyönetim komutanlıkları 
ve yardımcılıkları ile karargâhlarına ve sıkıyönetim I 
komutanlıkları nezdinde kurulmuş bulunan sıkıyöne
tim askerî mahkemeleri, askerî savcılıkları "ve adlî 
müşavirliklerine atanan personelin, yeniden atama iş- I 
îemi yapılmasına gerek olmaksızın, görevlerini sürdür- I 
melerinin; I 

3. Bu tarihe kadar kurulmuş bulunan sıkıyönetim 
komutanlıklarına, askerî savcılık ve askerî mahkeme
lerine intikal eden soruşturma ve dava dosyaları hak
kında bu komutanlıkların, askerî savcılık ve mahke- I 
melerinin görev ve yetkilerinin devam etmesinin; 

Millî Güvenlik Konseyine sunulması Bakanlar Ku- I 
rulunea 4 Kasım 1983 tarihinde uygun görülmüşitür. I 

Gereğini arz ederim. I 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde görüşme açıyorum. I 
Söz isteyen var mı? I 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İdleri, Kanunlar ve Kararlar Daire- I 
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek ma
lumları bulunduğu üzere, 1983 yılında kabul buyur
duğunuz Anayasanın 122 noi maddesi sıkıyönetim I 
ilanını Bakanlar Kuruluna vermiş bulunmaktadır. 
Ancak bu süre altı aydır, uzatılma konusu ise Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bırakmıştır ve bunun I 
uzatılma süresi de dört aydır. I 

Tezkereden anladığımıza göre; 1 inoi madde, Ana- I 
yasanın 122 nci maddesinde öngörülen sürenin uzatıl
masına yöneliktir. Çünkü, Millî Güvenlik Konseyinin 
1 numaralı bildirisi ile ilan etmiş bulunduğu sıkıyö
netim, Millî Güvenlik Konseyinin devamı süresince 
geçerlidir. Millî Güvenlik Konseyinin hukukî varlığı I 

j ile beraber, sıkıyönetimin de son bulmaması için Hü-
I kümet bu konuyu üstlenmiş bulunmaktadır; 19 Kasun 
I 1983 tarihinden geçerli olmak üzere. 

Ne yar ki, Başbakanlık tezkeresinin 2 nci ve 3 üncü 
maddesi, aslnıda Hükümet ile sıkı sıkıya bağlı olma
masına rağmen, idarî tasarruf niteliğindedir. 

- Yüksek malumları olduğu üzere, 1402 sayılı Ka-
I nunun 5, 7, 8 ye müteakip maddeleri sıkıyönetim 
I komutanlarının, komutan yardımcılıklarının, adlî mü-
I şavir, hâkim savcı ve karargâh atamalarını kendi 

içerisinde bir sisteme bağlamış bulunmaktadır. 
Millî Güvenlik Konseyinin devamı süresince bu 

I tür atamalar, 1402 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde 
değil, Millî Güvenlik Konseyinin çıkardığı bir kararla, 
beşli imza ile yapılıyordu. 

I Zannediyorum ki, normal sistem içerisinde sıkıyö
netimin uzatılması halinde, atamalar tekrar gündeme 

i gelebilir düşüncesiyle, Hükümet atama sisteminin de-
I vamında fayda mülahaza ederek, atanan kişilere yeni

den kanunun öngördüğü şekilde bir atama yapılma-
I masını, görevlerinin devamını arzu etmiştir. 

Yine sıkıyönetim ilanına neden olan suçlarda 
I herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, mahkemelerin 

ve savcılıkların yetkilerinin devamını 3 üncü madde 
olarak gündeme getirmiş bulunmaktadır. 

Bu hususlara Komisyon olarak biz de aynen ka-
I tılıyoruz. 
I Ancak, tensip buyurulursa 1 inci maddeyi ayrıca 

oylayalım. Bu madde özellikle sıkıyönetimin uzatıl
masıyla ilgilidir. 2 ve 3 üncü maddeler idarî tasarruf 
(niteliğinde olduğu için ayrı ayrı oylamakta yarar 
olduğunu zannediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet, 2 ve 3 üncü maddeleri 
teklif etmekte haklıdır. Çünkü, Millî Güvenlik Kon-

I şeyi 12 Eylül günü 1 numaralı bildirisi ile; «sıkıyö-
I netimden sonra savcı ve hâkimlerin allanmaları beşli 

kararnameye göre yapılır» demişti. 
Şimdi, Millî Güvenlik Konseyinin hukukî varlığı 

I sona erince bir hukukî boşluk doğmasın, yani bugüne 
kadar atanmış olanların atamaları, yeni hükümet te-
şekfckül ettikten sonra, normal usule göre bir daha 
yapılmasın, diye o atamaların geçerli olduğunu ifade 
ediyor. Yoksa, Hükümet teklifi bundan sonra o gö
revlere atanacakların yine beşli kararname ile atan
masını öngörmüyor. O görevde bulunanlardan bazıları 
hastalanabilir, görevden alınabilir, ayrılabilir, bu gibi 
sebeplerle o makamlar boşatabilir veya takviyesi ge-

I rekebilir. O takdirde, atamalar 19 Kasım 1983 talihin-
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den sonraki normal usule göre yapılacaktır. Bugüne ı 
kadar atanmış olanların atanmalarını, yeniden bir 
atama kararnamesiyle tasdik etmeye de gerek yok. 

O zaman niye ayrı ayrı maddeleri oyluyoruz? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddeler 
beraber de oylanabilir, ama ayrı ayrı oylanırsa, ki, I 
Başbakanlık tezkeresinin 1 inci maddesi, sıkıyönetimin 
uzatılması ile ilgili; diğer maddeleri; idarî tasarruf 
niteliğinde. 

özellikle Sıkıyönetim Kanununun 5, 8, 10 ve 11 inci 
maddeleriyle ilgili olduğu için malumat arz etmiştim. 
Yani 1 inci madde Anayasadan kaynaklanıyor, diğer 
maddeler ise Sıkıyönetim Kanununun 5,8, 10 ve 11 inci 
maddelerinden kaynaklandığı için idarî tasarrufların 
devamına yöneliktir. O tarzda arzı malumat etmiştim; 
ama beraber oylanırsa da bir mahzuru yok. 

BAŞKAN — Diğerleri de zaten Sıkıyönetim Ka
nununa göre atanmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, hâkimler ve 
komutanlar Sıkıyönetim Kanununa göre atanmamıştır, 
bu tezkere o nedenle geliyor. 

Sıkıyönetim mahkemelerine atanan hâkimler, kuv
vet komutanlıkları adlî müşavirleri Genelkurmay Per- I 
sonel Başkanlığının seçtiği adaylar arasından atanıyor
lar idi. Bu uygulanmadı. 

BAŞKAN — Şimdi şöyle düşünelim; normal bir 
düzende sıkıyönetim komutanlıkları emrine atanmış 
hâkimler olsa idi, sıkıyönetimin her uzatılmasında 
bunların da tayinleri değişecek miydi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Hayır, değişmeyecekti. 

BAŞKAN — O halde bunun gereği de yok; ta
yinler olmuş. Mühim olan Millî Güvenlik Konseyinin 
hukukî varlığı sona erdiğinde, hemen sıkıyönetimin 
ilan edilmesine karar verecek bir organ yok. Çünkü 
TBMM Başkanlık Divanı oluşur oluşmaz Milî Gü
venlik Konseyinin hukukî varlığı sona eriyor. Halbuki 
TBMM Başkanlık Divanının oluşmasından sonra hü
kümet teşekkül edecek ve yasama görevleri başlayacak, 
Hükümet bu konuda karar alacak ve yasama organına 
gönderecek. Hükümet teşekkül etmemiş olabilir. Hü
kümet programı okunmamış olabilir. Bu arada sıkıyö
netimin devam etmesi konusu ne olacak? Bu kendiliğin
den ortadan kalkabilir, o boşluğu doldurmak için bu 
gerekli. 
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Diğer maddeler ise tayinlerle ilgilidir. Eğer isimler 
değişmiş olsa idi veya sıkıyönetimi bazı bölgelerden 
kaldırıp, bazı bölgelerde yeniden devam ettirse idik 
veya başka yerde sıkıyönetim ilan edilmiş olsa idi" 
belki bu doğru olabilirdi, fakat sıkıyönetim aynen 
duruyor, mahkemeler de aynen duruyor, bir değişiklik 
yapmıyoruz. 

O halde, sıkıyönetimin uzatılmasından dolayı bir 
tayinin yeniden yapılması gerektiğine ben inanmı
yorum. 

Buyurun. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Hukuk İşleri, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, sözü edilen tayinleri Millî Gü
venlik Konseyi yaptı, Millî Güvenlik Konseyinin hu
kukî varlığının sona ermesinden sonra, tayinler kendi 
prosedürü içinde yapılacak. O tayin farklılığı nedeni 
ile bu ibare konmuş. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi, yalnız bu 
yerlere tayin yapmadı ki, bütün generallerin tayin
lerini ve diğer tayinleri de yine Millî Güvenlik Konseyi 
yaptı; şimdi onları da tekrar yenileyecek miyiz? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Hukuk İşleri, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yargıda ihtilaf çıkabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK {Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, öyle zannedi
yorum ki sıkıyönetim nedeniyle atanan kişiler, Sıkıyö
netim Kanununa uygun atanmadıkları için, ola ki 
Millî Güvenlik Konseyinin hukukî varlığının son bul
masıyla beraber hâkimler ve savcılar; «artık biz yetkili 
değiliz, kanunun emrettiği 11 inci maddeye göre yeni
den atanmamız gerekir» diyerek bir ihtilaf konusu 
yaratabilirler. 

Aslında buna gerek yok; ama bu boşluğu doldur
mak için, biz bunun zaruretine inanıyoruz. Ama 
gördük ki, özellikle hukuk ile uğraşan kişiler fazla 
hukukla uğraşırlar. Çabamız bu endişeden kaynaklanı
yor, Yargıtay da aksine karar verebilir. 

BAŞKAN — Yargıtay geçenlerde buna benzer 
bir karar aldı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Bakarsınız Askerî Yargıtay; «1402 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinin öngördüğü biçimde hâkim 
ve savcı atanmadığı için usul bakımından bunu bozu
yorum» diyebilir. Sırf bu endişeyi kaldırmak, için 
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getirilmiştir. Hukuka uygun olmamasına rağmen, uy- • 
i 

gulamaya uygun 'düştüğü için faydalı mütalaa ettik. 
Arz öderim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, benim 
maruzatım usul yönünden olacak. 

Acaba, bu kanun olarak çıktıktan sonra, sıkıyö
netimin ilanı ile beraber sıkıyönetime tayinlerin yapıl
ması, sıkıyönetim mahkemelerinin yetkilerinin tayin 
edilmesi gibi bundan sonraki Meclise yetki vermede bu 
bir örnek olmaz mı? 

Hakikatte Meclisin görevi, Anayasamıza göre, sı
kıyönetimin süresini dört ay uzatmak. Tezkeredeki 
birinci maddenin dışındaki görevler kiminse, onlar 
yapsınlar görevlerini. Bu tayinlerin geçerli olduğunu, 
bu mahkemelerin yetkilerinin geçerli olduğunu, ilgili 
makamlar; Hükümet, Başbakan, Genelkurmay Başkan
lığımız yapsa daha iyi olmaz mı? Yapmak için de 
önlerinde zaman var. Bu konuda ne düşünüyorlar 
bilemiyorum. Çünkü, bundan sonra da emsal olur. 
Bu şekilde kanunlar var. 

BAŞKAN — Kanunlar var, bundan sonra da emsal 
olmaz, ama bana ters geldi. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Acaba yapabilirler mi? Hükümet 
şimdi bu tayinlerin ve bu mahkemelerin yetkilerinin 
ve dava konularının geçerli olduğuna dair bir hafta 
içerisinde karar alabilir. 

BAŞKAN — Bu şuna benzer: Sıkıyönetim ilan 
edilmiş, sıkıyönetim ilan edildikten sonra, o zamanki 
hükümet tayinleri yapmış. Bu arada hükümet düşmüş, 
yeni bir hükümet gelmiş. Yeni hükümetin o tayinleri 
yeniden yapması gibi bir şey olur bu. 12 Eylülden 
sonra yetkilerin 'bazılarını, Millî Güvenlik Konseyi 
üzerine aldı. Tayin yetkisini de aldı. Kanun çıkarmaya 
karar verdik. Kararlar, kanun hükmünde değil midir? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi yeni bir hükümet geliyor, aynı 
ötekine benzeteyim, bunu yeniden tasvip etmek, yeni
den onay çıkarmak veya değiştirmek gibi bir yola 
girmiş oluyor. Ben buna takılıyorum. 

Yeni gelen hükümet isterse zaten tayinlerden bazı
larını normal usullere göre değiştirebilir. Eğer gerek 
göremmişse eskisinin devamını onaylamış demektir. 
Mahkemeler niye «bunların hukukî varlığı sona erdi, 
atamaların bir defa daha yapılması lazımdır» desin?. 
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Bunu benim havsalam almıyor; ama böyle kararlar 
çıkmadı mı? Çıktı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bunlar için kanunu değiştirmek zo
runda kaldık değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — O bakımdan haklısınız siz, ama 
mantık bakımından benim söylediğim daha uygun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Aslında bunun hukuka uygunluğunu 
kesin olarak iddia etmiyoruz, ama uygulamada gördük 
ki, bazı hâkimler «ben eski atamama göre yetkili kı
lınmış idim, yeni atama sistemi içinde beni bir kere 
daha atayın» diyebilirler. Sırf bir boşluğu doldurmak 
için, belki nevi şahsına münhasır bir karar olacak bu, 
bu yola gittik. Yoksa kesin bir kural değildir. 

BAŞKAN — Kesin kural değildir tabiî. Aym gün 
nasıl yapacak, yeni bir hükümet ıgeildığinde o atamaları? 
Mümkün değil. Arada bir haftalık, 10 günlük boşluk 
oldu diyelim; farz edelim ki, yeni gelen hükümet bu 
tayinleri yapacaktı, öyle kabul edelim; fakat o hü
kümet bu kararları alıncaya kadar arada bir boşluk 
olacaktır. O aradaki boşluk sırasında alınan kararlar 
hükümsüz mü olur? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK <Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Yargıtayın bu konuda ne düşüneceğini 
paşin olarak bilmiyorum. Yargıtaydan arkadaşlarım da 
var, onlarla beraber bu konuyu müzakere etmekte 
yarar vardır. 

BAŞKAN — İsmet Onur da «bakarısınız böyle 
bir karar alıverirler» diye söyledi. 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Hukuk İşleri, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Temsilcisi) — İzin 
verirseniz bir cümle arz edeceğim. 

Millî Güvenlik Konseyi 6 Numaralı Kararıyla; 
askerî hâkimlerin atanmasının Konsey tarafından ya
pılacağını belirttikten sonra, 7 numaralı Kararında 
«kurulmuş bulunan Sıkıyönetim askerî mahkemeleri 
askeri savcıları, adlî müşavirlikleri ve mevcut personeli 
2 numaralı bildiride açıklanan hükümleri de kapsaya
cak şekilde görevlerine devam edeceklerdir» şeklinde, 
yani o atamaları Millî Güvenlik Konseyi uhdesine 
aldığı halde, eskilere yeni bir atama yapmayacağını 
belirtmişti. 
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Burada önemli olan avukatların itiraz etmesidir. 
BAŞKAN — Tarihi kaç? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Hukuk İşleri, 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Temsilcisi) — 14.9.1980. 
BAŞKAN — Peki, 12 ile 14 Eylül tarihileri arasın-

de geçen iki gün zarfında bir karar verilmişse hüküm
süz mü sayılacak? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Hukuk İşleri, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Temsilcisi) — Hüküm
süz değil Sayın Cumhurbaşkanım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım çok özür di
lerim, bağışlar mısınız beni? Emsali var da onu söy
leyecektim. 

BAŞKAN — İsmet Onur bitirsin de. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Hukuk İşleri, 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Temsilcisi) — Millî 
Güvenlik Konseyi, o kararında atamayı uhdesine aldığı 
halde, eskilerinin görevine devam edeceğini, yani üçlü 
kararnameyle atanmış olanların, görevine devam edece
ğini belirtmişti. 

Şimdi burada da yazılmasında uygulama bakımın
dan fayda var. Yoksa buyurduğunuz bütün hususlar 
doğrudur. 

BAŞKAN — O halde uzatmayalım bunu. Şöyle 
sorayım: Bu tezikereyi 'kabul edersek, bundan sonraki 
Meclise bu örnek olur mü? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Hayır olmaz. 

BAŞKAN — Olmaz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Müsaade buyursanız bir misal arz 
edeceğim. 

Bir numaralı bildiriyle sıkıyönetim ilan ettik. 
Altı numaralı kararımızla da atamaları uhdemize 
aldık. Bu defa yediyi çıkarmamızın sebebi şöyle oldu, 
o tarihlerde :. Hatırlayacağınız gibi sıkıyönetim mah-

III. — 

1. — 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Kanuna Dvrt Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Millî 
Savunma Komisyonu Raporu. (1/643) (S. Sayısı : 
726) (1) 

(1) 726 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

kemelerindeki bazı savcılar ve hâkimler «t»z üçlü 
kararnameyle atanarak geldik; halbuki Millî Güven
lik Konseyi beşli kararnameyle atıyor, benim yetkim 
kalktı» dediler. Biz dte mecbur olduk yedinci kararı 
aldık. Bizim endişemiz, bu kere yine hâkimler ve 
savcılar; «biz beşli kararnameyle geldik, üçlü karar
nameyle gelmemiz lazımdı, yetkimiz kalktı» diyebi
lirler 'diye düşündük. Yoksa bu bir nevi şahsa mün
hasır 'bir şeydir. 

BAŞKAN — Anladım. O halde bunun birinci 
maddesini, ikinci maddesini, üçüncü maddesini oy-
lasalk da bir şey olmaz. Çünkü kanunlar var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Tabiî, kesin. 

BAŞKAN — Bir şey mi söyleyecektiniz?. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Sayın Cumhurbaşkanım, konunun özünden ziyade 
ben oylama usul ve tekniği bakımından maruzatta 
bulunacaktım. Zaten müzakereler de aydınlığa ka
vuşturdu. 

Üç ayrı konu, üç ayrı madde var burada. Ayrı 
ayrı oylamamızın nedeni; olabilir ki Konsey Üye
leri arasında maddenin bir tanesine muhalif kala
cak olabilir veyahut Millî Güvenlik Konseyi mad
denin bir tanesini reddedip, çıkarabilecek olabilir. 

BAŞKAN — O mühim değil. Ayrı ayrı da oylaya
biliriz, hep birlikte de oylayabiliriz. Ama ayrı ay
rı oylamada fayda var. 

Bu tezkere üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?. Yok. 

Tezkerenin 1 inci maddesini oylarınızt sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tezkerenin tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.'.. Kabul edilmişltir. 

I BAŞKAN — Gündemim'iıze göre kanun tasan ve 
I teikMflerıin'in görüşmesine başluyoruz. 
I Birinci sırada 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sa

yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
| Değiştirilmesine ve Kanuna Dört 'Ek Madde Eklen

meline İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Kon-
I seyîi Millî Savunma Komıisyonu Raıporu yer alıyor. 
J Bu rapor 726 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

— 2Stö — 
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Bakanlık ıtem'silcileri ve Millî Savunma Komisyo
nu Sözcüsü yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının 'tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almalk listeyeıı var mı?. Yok. 
Tümü üzerindelk'i görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini 'oylarımıza sunuyorum : 

Kabul edenler.. .Etmeyenler... Kabul edilmiştik. 
1 'inci maddeyi olkutuyorum : 

26 Eldim 1963 Tarihli ve 357 Saydı Askerî Hâkim
ler Kanununun Bazı MaddeüerfiMm Değiştirlmesıine 
ve Kanıma Dört Ek Madde Eklenmesine tEşkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 Sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Askerî hâkim ve askerî savcılık sı
nıfına kabul olunabilmek için : 

A) Türk vatandaşı olmak, 
B) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya 

yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki 
hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan 
derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

C) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yö
netmeliğinde »belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak, 

D) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya 
zamanaşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir 
cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruştur
ması veya kovuşturması altında olmamak, 

E) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş 
veya kumar oynatmış -olmamak, yahut kendisinin ve
ya ana ve babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden 
kötü hali bulunmadığının veya kendisinin yasa dışı 
tutum ve davranışları olmadığının yaptırılacak araş
tırma sonunda anlaşılmış bulunmak, 

Şarttır.» 
BAŞKAN — Burada eski Kanuna göre ne deği

şiklik yapıldı; onu öğrenmek istiyorum. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, evvela (B) bendinde değişik
lik var. Eskiden, malumunuz, askerî hâkim kaynak
ları üç tane idi : Askerî liseyi bitirenlerden alıyorduk, 
hukuk fakültesinde ^okutulmak kaydıyla. Üsteğmen 
rütbesinde bulunanları hukuk fakültesinde okutmak 
kaydıyla alıyorduk veya yedek subaylardan alıyorduk. 
Buna bir dördüncü kaynak olarak, hukuk fakültele
rinden mezun olan kişileri de yedek subay olmadan 
almayı öngörüyorlar. 

Bir başka değişiklik de, özellikle sivil hâkimler
de; haklarında soruşturma yapılmak ve iyi ahlaklı 
bulunmak gibi şartlar aranıyor. O şartları öngörüyor, 
başka bir değişikliği yok. 

BAŞKAN — Maddenin (B) fıkrası vaktiyle çok 
düşünülerek konmuştur. Yani, hâkim olan kişi ye-
deksubaylığa gelsin, o süre zarfında bu kişi gözden 
geçirilsin, hakikaten göreve uygun mudur, değil mi
dir incelensin ve askerlik süresinin sonunda da «Ben 
askerî hâkim olarak kalacağım» desin, ondan sonra 
alalım demiştik. Hukuk fakültesinden mezun olanla
rı doğrudan doğruya nasıl takip edebiliriz? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O hüküm duruyor efendim. 

BAŞKAN — Niye buna ihtiyaç oldu, mevcut me
tinle biz bu ihtiyacı tamamlayamıyor muyuz? Ge
nelkurmay ve Millî Savunma temsilcileri ne diyor? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (Mil
lî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, yabancı dil bilen hukuk mezunu aradığı
mız için, 

. BAŞKAN — O husus başka. 
Siz bu fıkrada diyorsunuz ki, «hukuk fakültesin

den mezun olmak» Yani, bundan sonra, hukuk fakül
tesinden mezun olmuş; ister yedek subaylık sırasında, 
ister yedek subaylık yapmadan, ister yedek subaylık 
yapmış ve terhis olmuş olsa da müracat edeceklerin 
hepsini alacağız manası çıkar buradan. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
genel şarttır. Kanunda esas mevcut olan 2 nci mad
dedir. Askerî hâkim kaynakları orada belirlenmiş. 
Buyurduğunuz gibi; yedek subay olmak, askerî öğren
ci olarak okumak gibi. Bu genel şartlara ait bir mad
dedir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi okur musunuz. 
Kaynaklar 
MADDE 2. — Askerî hâkim ve askerî savcı ihti

yacı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanır : 
A) Muvazzaf subay olan isteklilerden, üniversi-

telerce aranıyorsa, hukuk fakültelerine giriş sınavla
rını veya testlerini kazananlardan bu fakültelere gön
derilip öğrenimlerini başarı ile bitirenler, 

B) Askerî liseleri 'bitirerek Harp Okullarına ka
bul olunan isteklilerden, üniversitelerce aranıyorsa, 
hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya testlerini 
kazananlardan bu fakültelere gönderilip öğrenimleri
ni başarı ile bitirenler, 
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M. G. Konseyi B: 182 

C) Kıtada başarı göstermiş ve bir hukuk fakül- | 
tesi bitirmiş bulunan yedek subaylardan askerlik gö
revleri sırasında istemde bulunanlar, I 

D) Üsteğmen veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yı
lında bulunan Harp Okulu mezunu subaylardan ken- I 
di hesabına hukuk fakültesini bitirenler. 

HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir
kaç ay evvel bu maddeye bayan subayları da ekle- I 
mistik. 

BAŞKAN — Tamam, bizim dediğimiz gibi. Kay- I 
nak o oluyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 
Komisyonu Üyesi) — Bu genel şart. 

'BAŞKAN — Evet, bu genel şart. Zaten hukuk 
fakültesini bitirmeyen kişi hâkim olur mu!.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu dört kaynağımız duruyor, ki bu şart. Arkada'i 
bir madde daha geliyor, «hukuk fakültesinde oku- I 
yan öğrencilerden de alacağım» diyor ayrıca. 

BAŞKAN — (B) fıkrasını böyle yazmamak la
zım. «Hukuk fakütesinden mezun olmak» şeklinde 
olmaz. Zaten hukuk fakültesini bitirmeyen hâkim I 
olamaz ki, askerî hâkim olsun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu IBaşkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, Hükümet teklifinde ki «hu- I 
kuk fakültesinden mezun olmak veya lisans düze- I 
yinde bir hukuk 'bölümü mezunu» ibaresine istina- I 
den, o durumda olanlar askerî hâkim de oluyordu. I 
Biz onu oradan çıkarınca, bu şekle geldi. Sakatlık I 
oradan doğuyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım 
(B) fıkrasını çıkarırsak bir şey kaybetmeyiz. 

BAŞKAN — Eski haliyle 1 inci maddeyi okur 
musunuz? I 

Askerî hâkim ve askerî savcı olmak için genel I 
şartlar 

MADDE 1. — Askerî hâkim ve askerî savcılık 
sınıfına kabul olunabilmek için: 

A) Sağlık durumları itibariyle askerî hâkim ol
maya engel bir hali bulunmaması, I 

B) Herhangi bir cürümden hükümlü olmaması I 
ve ceza kovuşturması altında bulunmaması yahut I 
kabahat suçlarından iki aydan fazla hüküm giyme- I 
iniş olması, j 
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C) Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş 
veya kumar oynatmış olmaması, yahut kendisinin 
veya ana ve babasının ve varsa eşinin ahlâk yönün
den kötü hali bulunmadığının yaptırılacak araştırma 
sonunda anlaşılmış olması, 

Şarttır. 
(B) Bendinde yazılı cürümlerden verilen cezala

rın affa veya zamanaşımına uğraması yahut erte
lenmesi hallerinde de meseleğe kabul kararı veril
mez. 

BAŞKAN — O halde bu hüküm hiç yokmuş, 
Öbür şartları almış, öbürü zaten şart: Hukuk Fakül-
tesim bitirmeyen, zaten hâkim ve savcı olamaz, öyle 
olunca, buraya l(B) fıkrasını yazmaya gerek yok. 
Zannederim, yabancı memleketlerde hukuk fakülte
sini bitirip de imtihan verip gelmek isteyenler için 
bu fıkra düşünülmüş. Ancak, yabancı memleketlerde 
hukuk fakültesini bitirip de gelmek isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yok, ISayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kişi gidecek yabancı ülkede okuya
cak, gelecek «ben askerî hâkim olmak istiyorum» di
yecek!.. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Kalmasında bir zarar yok. Me
sela, harp okuluna girebilmek için, herhalde lise me
zunu olmak diye bir şart aramıyoruz. 

Eski kanunda bu hüküm yoktu, bir sıkıntı da 
çekilmedi. 

BAŞKAN — O halde (B) fıkrasını koymaya hiç 
gerek yok. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
8 inci maddesinde adayların nitelikleri tespit edilmek
tedir. Bu madde düzenlenirken oradan yararlanıldı. 
Aynı şartları bu Kanuna da almak için yapılmıştır. 
Türk vatandaşı olmak şartı o kanunda da var. 

İBAŞKAN — Bence lüzum yok. Çünkü, genel 
esaslar bu olduğuna göre, yarın; «2 nci maddede siz 
bunları saymışsınız, ama esas 1 inci maddede hukuk 
fakültesi mezunu olmak şarttır diyorsunuz; binaena
leyh hukuk fakültesinden ımezun olan birisini de ala
bilirsiniz» diye dava açar ve bakarsınız bizim Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesi «doğrudur» der ve ka
rar da o şekilde çıkar. 

Eskiden yokmuş, yine de koymayalım. Bu ka
nunun 2 nci maddesinde demin okuduk, onlar sa-
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yılmış. Askerî liseden gelip okuyacak, subay sınıfın
dan üsteğmen veya yüzbaşı gidip hukuk fakültesini 
bitirecek veya bir yedek subay hukuk fakültesini bi
tirmiş ise, askerliğinin sonunda talepte bulunacak. 
Maddede hepsi yazılı* 

©ence (1B) fıkrasına hiç gerek yok, 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz bu madde
yi olduğu gibi çıkaralım. 

BAŞKAN — O zaman eski maddenin aynısı olur, 
değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

BAŞKAN — Eski maddede «Türk vatandaşı ol
mak» şartı geçmedi, fark orada. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Subay 
olmanın (temel şartı, Türk vatandaşı olmaktır. 

BAŞKAN — Evet, Türk vatandaşı olmayan su
bay olamaz ki, hâkim olsun. 

HÂKİM AUBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, (E) bendiyle «kendisinin yasa dışı tu
tum ve davranışları» kısmı ilave edilmiştir, 

BAŞKAN — O halde maddeden sadece (B) ben
dini çıkaralım, kâfi. Buna göre, bentler yeniden dü
zenlenecek ve ı(D) bendiyle madde bitecek. 

(B) bendi çıkarılmış olarak maddeyi bir daha 
okutuyorum: 

MADİDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Askerî hâkim ve askerî savcılık sını
fına kabul olunabilmek için: 

A) Türk vatandaşı olanak, 
B) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yö

netmeliğinde belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak, 
C) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya 

zamanaşımına uğramışa yahut ertelenmiş olsa bile, 
bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruş
turması veya kovuşturması altında olmamak, 

D) Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş 
veya kumar oynatmış olmamak, yahut kendisinin ve
ya ana ve babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden 
kötü hali bulunmadığının veya kendisinin yasa dışı 
tutum ve davranışları olmadığının yaptırılacak araş
tırma sonunda anlaşılmış bulunmak, 

Şarttır. 
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BAŞKAN — Son okunan madde üzerinde söz 
almak isteyen var mu? Yok. 

'Bu şekliyle 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

2 noi maddeyi okutuyorum: 
MADfDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 2 nci maddesine aşağıdaki «F» bendi ek
lenmiştir. 

F) Hukuk fakültelerinde başarılı olarak öğ
renim görmekte olan, genel lise menşeli öğrenciler
den istemde bulunanlar, 

BAŞKAN — (Bunu yine koydunuz, öyle mi? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu IBaşkanı) — 
Hükümet böyle getirdi. 

BAŞKAN — İhtiyacımız yok ve bugüne kadar 
da hiç sıkıntı çekmedik. Eskiden böyle idi ve hukuk 
fakültelerinde okuyacakların askerî liselerden gelme
sini İstedik. Çünkü, biz o çocuğu tanıyoruz, daha as
kerî liseden itibaren belli, 

İkinci olarak, subayların hukuk fakültelerinde 
okuması, ki onu da tanıyoruz, çünkü sicil veriyoruz. 

'Üçüncüsü ise, yedek subaylar arasından hukuk 
fakültesini bitirmiş olanlar, ki onu tanımıyoruz; 
ama 18 ay gelip askerlik yapacak, o sırada tartaca
ğız ve sonunda da askerî hâkimlik için yazılı müra
caat ederse, sicil amirleri uygun olup olmadığına ba
kacaklar ve ona göre alınacak. 

Sivil lise mezunlarından alırsak, maalesef bunları 
takip edemeyiz. Bunun zorlukları zaman zaman or
taya çıktı ve o şekilde alınanlardan bir tanesi bar
larda, şurada burada tabanca çektiği için Biyarba-
kırMa görevini yaparken hâkimlikten atıldı. O kişi 
sivil kaynaklı idi; yani sivil kaynaktan gelmişti ve 
böyle birkaç hadise vardır. Elinden yetkisi bile alın
dı, hâkimlik bile yapamıyor o. 'Bunlar olmasın de
dik; ne gerek var, sıkıntımız da yok zaten; kaynak 
da kâfi. Hatta kaynak kâfi olduğundan bir kısım ye
dek subayları bile almıyoruz artık. 

HÂKİM BİNBAŞI NECMÎ ÖZLER (Genelkur
may Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu şu 
amaca dayamıştık: Malumları, ikinci madde, «Fay
dalanmaya ilişkin esas ve usuller, Genelkurmay Baş
kanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 
tespit olunur» diyor. Böyle olunca, bu kaynak, yasa
da bulunmasına rağmen çalıştırılmayabilir de, ama, 
elimizde böyle bir kaynak bulunsun dedik, 
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BAŞKAN — Doğrudur, haklısınız; seçme imkâ
nı bakımından üç tane var, dördüncüsü de bu olsun. 
Ama şu da olabilir; birisinin iltimaslı bir çocuğu 
olur, gelir; «ne olur şunu alın da askerî hâkim ol
sun» falan diyebilir. Halbuki, kanunda olmazsa bu 
hüküm, o zaman yetkili alamam» diyebilir ve o ma-
karalardaki birçok kişi de bundan rahatsız olmaz. 

Bunların hepsi bizim başımızdan geçti. Onun için 
bence buraya bunu tekrar koymaya gerek yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Bunu 
Genelkurmay mı koymuş? 

BAŞKAN — Evet, Genelkurmay koymuş. 
ORGENERAL NURETTİN ERStN — Ne za

man konmuş? 
HÂKİM BİNBAŞI NECMt ÖZLER (Genelkur

may Temsilcisi) — Çok eski efendim. 
ORGENERAL HÜSNÜ ÇELENKLER (Millî 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Zatıâliniz gelme
den önce efendim. 

BAŞKAN — Bu ikinci maddeyi olduğu gibi çı
karalım mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çok özür dilerim efendim, Genelkurmaydan geldi 
diye böyle getirdik. Halbuki bizim ikinci madde, as
ker menşelilerden alıyor. Biz askerî liselerden almayı 
ön şart olarak koymuştuk zaten metne. Madem ki, 
böyle sınıf ortasından bir öğrenci alınacaksa, sivil li
seden de alabiliriz diyebilelim şeklinde düşünmüş
tük. Ama, Genelkurmay öyle uygun buldu, denince 
bizde böyle getirdik, 

(BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Bu maddenin metinden çıkarılmasını 'teklif edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ve ikinci madde metinden çıkarılmıştır. 

Şimdi 3 üncü madde 2 olduğu için bu 2 nci mad
deyi okutuyorum ; 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

MADDE 6, — Hukuk öğrenimi süresi içinde üst 
rütbeye veya rütbe kıdemliliğine yükselme sırası ge
lenlerle kademe ilerlemesi yapacak subayların rütbe 
terfi, kıdemlilik onamaları ve kademe ilerlemeleri 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 'Personel Kanunu
nun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar bu yapılamıyor muy
du? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — (Kademe ilerlemesi yoktu 

- Sayın Cumhurbaşkanım. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hükümetten gelen metinde böyle değildi, onlar şu 
tarzda yazmışlardı!: «Subay Sicil Yönetmeliğine gön
derme yaparak getirdiler Genelkurmaydan. Biz ara
dan Subay Sicil Yönetmeliğini çıkarıp da, «Kademe 
ilerlemeleri 92'6 sayılı Kanun hükümlerine göre ya
pılır» deyince, eski metni tekrar oturtmuş olduk. 

BAŞKAN — Tabiî öyle olması lazım zaten. Su
bay olarak okuyanlar için bu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır; «926 sayılı Kanunun hükümlerine göre» de
yince, hem yasanın, hem de onun öngördüğü yönet
melik hükümleri zaten devrede demektir. Şimdi on
lar 926'ya göre değil de, Subay Sicil Yönetmeliğine 
göre, deyince değişen hiçbir şey olmuyor. -

HÂKİM BİNBAŞI NECMt ÖZLER (Genelkur
may Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu 
getirmemizin amacı şudur: Muvakkat subay olarak 
okuyan öğrenciler, halen o kanundaki hükme göre 
mağdur olabiliyorlardı. (Personel Kanununun hüküm
leri içerisinde rütbe terfii şartlarında üçte iki sicili 
bulunma şartı vardır... 

BAŞKAN — Yani orada sicil alamıyordu? 
HÂKİM BİNBAŞI NEGMİ ÖZLER (Genelkur

may Temsilcisi) — Evet. 
Dört yıllık öğrenim süreci içerisinde sicil alma

dığı için, iki yıllık sicili bulunduğundan terfi edemi
yordu. Onun için biz bunu Subay (Sicil Yönetmeliğin
de düzenleyebiliriz, diye düşünmüştük; şimdi bu şe
kilde bir düzenleme yapılırsa, sanıyorum aynı sıkın
tıyla yine karşılaşmak mümkün. 

BAŞKAN — Tabiî, yine 926 sayılı Personel Ka
nununa atıf yaptınız, orada gene o duruyor. 

HÂKİM BİNBAŞI NECMt ÖZLER (Genelkur
may Temsilcisi) — Belki Subay Sicil Yönetmeliğine 
değil de, Askerî Hâkimlerle ilgili Yönetmelikte mi 
olabilir, yoksa bizzat burada mı düzenlenebilir, onu 
takdirlerinize sunuyorum. Yani üçte iki sicil şartının 
aranmayacağı konusunun düzenlenmesine gerek duy
muştuk biz, onun için getirmiştik. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR ((Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanum, 
bunlar yalnız askerî hâkimlerden ibaret değil, mü
hendis de okuyor, asker de okuyor. 926 sayılı Ka
nunun Subay Sicil Yönetmeliği bunu halletmiş va-
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ziyette. Yani, aksi halde askerî hâkim erken terfi 
edecek, Silahlı Kuvvetler mühendisi 'geç terfi edecek 
diye bir durum olur. 

Bu itibarla, genelde Ersin ESEROL Albayım tet
kik ettiler, Subay Sicil Yönetmeliğinde, okutulan 
tüm subaylar hakkında hüküm var. 

BAŞKAN — Bunu artık buraya koymaya gerek 
yok. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Gerek yok efendim. Es
ki kanunda kademe ilerlemesi yoktu, biz kademe iler
lemesinin de Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterildi
ğini belirttik; Subay Sicil Yönetmeliğindeki hüküm 
eksikse, ki bu hüküm tüm subaylar için, yalnız as
kerî hâkimler için değil, o eksik yanı tamamlarız. 

BAŞKAN — Haklıdır. Eğer Subay Sicil Yönet
meliğinde değiştirilecek bir husus varsa, onu değiş
tirmek lazımdır. 

HÂKİM ALBAY 'ERSİN EŞEROL (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Özel maddesi de var 
Sayın Cumhurbaşkanım, orada düzenlenmiş durum
da bu. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar bir sıkıntı oldu mu, 
kademe ilerlemesi yapamayan oldu mu, böyle bir 
durum intikal etti mi? Etmedi, 

HÂKİM BİNBAŞI NEOMİ ÖZLER (Genelkur-
, mây Temsilcisi) — Zaten malumlarınız olduğu gibi, 
Silahlı Kuvvetler, hukuk fakültelerinde epeyden be
ri muvazzaf subay okutmuyor. Bu durumla karşıla
şan bizzat Cemil Sezgin Paşamın kendisiydi. ,19(63 yı
lından bu yana da zaten bu kaynak çalıştırılmıyor. 
Mühendislerle farkı da.,.. 

BAŞKAN — Bence bu maddeye de gerek yok. 
Diğer subaylar da okuyor orada, gerekirse o subay
ları da içine alan Subay Sicil Yönetmeliğinde veya 
926 sayılı Kanunda, artık nerede yapılacaksa o de
ğişiklik, orada yapılmalıdır. Bundan, sanki özel ola
rak getiriliyormuşda, öteki mühendis subaylar bu
nun dışradaymış gibi bir mana da çıkabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim bunu reddedecektik; bir kademe ilerlemesi 
ifadesini getirdik, aslında ortada tatbikatı var, yürü
yor zaten. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, 2 nci madde üzerinde başka söz iste

yen var mı? Yok. 
Bu maddenin de metinden çıkarılmasını Komis

yon teklif ediyor zaten. Bu teklifi oylarınıza sunu-
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yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ve madde metinden çıkarılmıştır. 

Şimdi 4 üncü maddeyi 2 nci madde olarak oku
tuyorum: 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Askerî liseleri bitirerek harp okullarına kabul 
ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere hukuk fakültele
rine gönderilen askerî öğrenciler ile hukuk fakülte
lerinde başarılı olarak öğrenim görmekte iken is
temde bulunarak Türk Silahlı Kuvvetlerince kabul 
edilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 
Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nunu ile ek ve değişikliklerindeki hükümlere tabi
dirler.» 

BAŞKAN — Komisyon olarak bunu açıklar mı
sınız? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, malumunuz Yükseköğretim Kanununa 
göre dört yıllık fakülteler, altı senede bitirilmek mec
buriyetindedir. Bu nedene dayalı olarak Genelkur
may Başkanlığı, askerî öğrencilerinde bu fakülteleri 
altı sene içinde bitirmelerini öngörüyor; o maksat
la getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Eskiden kaç senede bitiriliyordu? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Beş sene idi. Bir sene fazla oluyor. Zaten arkada 
bir hüküm daha var, o da şöyle. Subay olarak okut
tuklarımıza (biz bir sene fazla izin veriyoruz, o buna 
tabi değil; bu yalnız öğrenci olan kişiler için. 

BAŞKAN — Sivil liselerden gelmiş öğrenciler var 
mı halen? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. j 

BAŞKAN — O da var burada ama. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çıkartıldı efendim. 

BAŞKAN — Şimdi onu çıkaracağız oradan ve 
fıkra şöyle olacak: «Askerî liseleri bitirerek harp 
okullarına kabul ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere 
hukuk fakültelerine gönderilen askerî öğrenciler, öğ
renim süresi itibariyle 4 Kasım 1981 gün ve 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanunu ile ek ve değişikliklerin
deki hükümlere tabidirler.» 
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Bu şekilde düzelttikten sonra yeniden okutuyo
rum: 

«Askerî liseleri bitirerek harp okullarına kabul 
ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere hukuk fakülte
lerine gönderilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi 
itibariyle 4 Kasım 1981 gün ve '2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanunu ile ek ve değişiklik'lerindeki hüküm
lere tabidirler.» 

BAŞKAN — E ve*. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yeni 

çıkan yükseköğretim Kanunu dolayısıyla mı bu 
fark oldu? 

BAŞKAN — Evet!, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Beş se

ne mi oldu? 
BAŞKAN — Altı sene. 

HÂJKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, okunulan fakülteyi yüzde elli fazlasıyla bi
tirmek mecburiyeti olduğundan ve Hukuk Fakültesi 
de dört yıl süreli olduğu için, altı yılda bitirmek zo
runda. Çünkü biraz sonra gelecek 3 üncü madde var, 
bu halen tatbikatta, subaylara ise biz o hakkı vermi
yoruz, 

BAŞKAN — Son okunan 2 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 16 ncı maddesinin '2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî Hâkim ve askerî savcılar ile yardımcı 
askerî savcılar muvafakatları alınmadıkça ikinci böl
gede hizmet sürelerini tamamlamadan, birinci böl
gede dört yıldan önce başka bir yere ve göreve ata
namazlar. Ancak bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması, teşkilatında mahkeme bulunan birliğin 
yer değiştirmesi veya yükselme sebebiyle aynı kad
roda kalmalarına imkân olmayanların yahut ikinci 
bölgeye atanma sırası gelenlerle, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine veya sıkıyönetim halinde sıkıyöne
tim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı 
aranmaz.» 

BAŞKAN — Burada, zannediyorum sadece, 
«Devlet Güvenlik Mahkemeleri» ilave edildi, değil 
mi? Diğer kısımları esikisi ile aynıdır. Çünkü Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanunu daha sonra çıktı. 

HÂKİM BİNBAŞI NEOMt ÖZLER (Genelkur
may Temsilcisi) — Bir de, üçüncü bölge kalmadığı 
için, o tabiri de çıkardık, «ikinci bölge» dedik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
926 sayılı Kanun çıktığı zaman bir, iki ve üçüncü 
bölgeler vardı. Şimdi, birinci bölge olarak ona uyum 
sağlıyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunla
rın dışında atanma mecburiyeti gibi daha başka bir 
sebep olamaz mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Var, Sayın Genelkurmay 
Başkanım. Hükümet teklifindeki 5 inci maddenin 
ikinci fıkrası; «Bu görevlerden birinden diğerine ya
pılacak atanmalara ya ilgilinin muvafakati veya bu
lundukları yerde kendi kusurları olmaksızın hâkim
liğin gerektirdiği şeref ve tarafsızlıkla görev yapama
yacakları yahut bulundukları işlerin çokluğuna veya 
çeşidine göre görevde gereken başarıyı gösterme
diklerinin soruşturma ve belgelerle anlaşılması ve
ya yer değiştirme cezası verilmesi yahut kadro ve 
hizmetin böyle bir atamayı zorunlu kılması hallerine 
bağlıdır» diyor. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 29. — Askerî Hâkim subaylar hakkında 
Millî Savunma Bakanı tarafından, savunmaları aldı
rılarak, aşağıda açıklanan disiplin cezaları verilebi
lir. . 

A) Uyarma : Görevde daha dikkatli olması ge
rektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

Uyarma cezası : 
1. Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik, 
2. Meslektaşlarına, emrindeki personele, göre

vi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi 
bulunan kişilere karşı kırıcı davranmak, 

'3. Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve gö
revden erken ayrılmak, 

4. Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimat
larda açık olarak belirtilen konularda işi uzatacak 
şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri za
manında cevaplandırmamak, 
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5. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda be
lirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak, 

Hallerinde uygulanır. 
B) Kınama : Belli bir eylem veya davranışın ku

surlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezası : 
1, Hizmet içinde ve dışında, resmî sıfatının ge

rektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak ni
telikte davranışlarda bulunmak, 

2, Kılık ve kıyafetine dikkate etmemek, 
3, Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi 

nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bu
lunan kişilere kötü muamelede bulunmak, 

4, Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuk
larının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, onbeş 
gün içinde teşkilatında görevli 'bulundukları komu
tanlığa bildirmemek, 

5, Mevzuat uyarınca Millî Savunma (Bakanlı
ğının verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve 
kalem teşkilatının denetimini ihmal etmek, 

6, Görevin, işbirliği ve uyum içerisinde yapıl
masını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak, 

7, Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda be
lirtilenlerin benzeri eylemlerde (bulunmak, 

Hallerinde uygulanır. 
Bu cezalar kesin olup ilgilinin Kuvvet Komutan-

lığındaki dosyası ile kıta şahsî dosyasına konur, si
ciline işlenir.» 

BAŞKAN — Bu konu eskiden bizde var mıydı? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Vardı, Sayın Cumhurbaşkanım. 29 uncu maddede, 
«Millî Savunma Bakanının ihtarı üzerine, tembih 
cezası verir» hükmü var; ama bunları hangi suçlar 
için verir diye bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Evet, onlar yoktu, burada tasrih 
edilmiş. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 63 ve i64 üncü 
maddeleri buraya aynen alınmıştır. 

'BAŞKAN — Yalnız, maddenin (B) kısmının 4 
üncü fıkrasında, «Eşinin, reşit olmayan veya kısıt
lanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyet
lerini» şeklinde bir hüküm var. 

Yani; eşi, çocuğu memurdur veya çiçek yapıyor
dur, terzidir; bu gibi kazanç getiren sürekli faaliyet
leri varsa bunları bildirecek. Yoksa bunlar yasak de
ğil, öyle imi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Değil efendim, Çünkü, hâkimlerde gelir çok önemli 
ve duyarlıdır. 

BAŞKAN — Evet, «bu parayı nereden buluyor» 
gibi laflar ederler. Buradaki hükümle de, «ço'luğu ço
cuğu, karısı çalışıyorsa, bunlar belirlensin ve bu gibi 
laflardan sarfınazar edilsin amaçlanmış. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK !(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani, sivil hâkimlerdeki duyarlılık askerî hâkimler
de de geçerli olsun diye bu hükmü koyduk. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, Şimdi yeni hazırlanmakta olan sicil not çizelge
leri var. Birçok yeni madde konuyor. Geçen sefer 
Askerî Şûrada da görüşülmüştü; «Askerî Hâkimler 
bakımından yeni hazırlanmakta olan sicil not çizel
gelerine bunlar nasıl yansıyacak, bunları nasıl koya
cağız da orada not değerlendirmesine tabi tutaca
ğız?» diye konuşuldu. 

BAŞKAN — Mesela, göreve bağlılığı var. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O bir 

tanesi, fakat.burada çok madde sayılmış. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Subay Sicil Yönetmeliğinde tembih ve ihtar cezası 
var. Tembih ve ihtar cezasını alması halinde, Subay 
Sicil Yönetmeliğinde hangi notlar düşüyorsa, bun
larda da aynı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
birkaç tanesi var. 

BAŞKAN — Maiyetine karşı davranışları var, 
geçimlilik halleri var, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çok özür dilerim, yirmi tane soru soruluyor; bunun 
İçinde bunların büyük bir bölümü var., 

BAŞKAN — Evet, bunlar elde bir kıstas olacak. 
4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu

nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 10. — Askerî hâkimler, kanun

larda ve aşağıda belirlenenlerden başka resmî ve özel 
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hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlan
mış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini 
'teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa onbeş-
gün içine bildirmekle yükümlüdürler. 

Askerî hâkimlere yargı hizmetlerini aksatmamak 
şartı ile : 

A) Yargı hizmetleri dışında teşkilatında görev
li oldukları komutanlığın askerî hizmetlere ilişkin 
olarak gerekli gördüğü her türlü hukukî konulardaki 
isteklerini cevaplandırmak, 

B) Teşkilatında bulundukları komutanlığın lü
zum görmesi halinde yapılacak tatbikat, manevra gi
bi faaliyetlere iştirak etmek, 

C) Birlik personelinin hukukî konularda aydın
latılması amacıyla konferanslar vermek, 

D) Disiplin subaylıklarında görevli personele 
huikukî sorunların çözümünde ve askerî adalet hiz
metlerinde yetişmelerinde yardımcı olmak. 

E) Teşkilatında bulundukları komutanın emri 
ile disiplin ve askerî hukuk konularında birliklerde 
araştırma yapmak ve ast birlik komutanlarına belli 
konularda ve suçlarda danışmanlık yapmak, 

F) Teşkilatında bulunduktan komutanın izni ile 
askerî okullar ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir 
üst göreve hazırlama kurslarında gerektiğinde hu
kukî konularda ders ve konferans vermek, 

Görevleri verilebilir. 
Yukarıdaki görevlerden (A) ve (D) bentlerindeki 

görevler öncelikle adlî müşavirlerden, bulunmadığı 
takdirde askerî savcı ve yardımcılarından, (E) ben
dindeki görev sadece adlî müşavirlerden, (F) ben
dindeki görev adlî müşavir ve halen idarî hizmetlerde 
görevli bulunan askerî hâkimlerden istenir.» 

ıBAŞKAN — Bu madde, hakikaten şunun için 
gerekliydi: 

Birçok yerde çok uygunsuz olaylar olmuştur. Be
nim Kolordu Komutanlığım zamanında da oldu. Kış 
çalışmalarında konferanslaır vardır, bilirsiniz herkese 
bir konferans konusu verilirdi. Adlî ve hukukî konu
da da bir hâkim arkadaşa bir konferans konusu ver
dik. O arkadaş bir dilekçe ile, «Kanunun filan mad
desine göre hâkime ek görev verilemez, beni bundan 
müstağni addedin» dedi. Böyle tefsir etmiş. 

Sonra durumu Orduya yazdım, Ordudan Millî 
Savunma Bakanlığına gitti. Millî Savunma Bakanlı
ğından galiba ona, «konferans vermen lazımdır» di
ye bir ihtar geldi ve sonra konferansı verdi. Konfe
ransı verdirdik ama, bu yanlış anlaşılıyordu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu iBaşkanı) — 
Buyruduğunuz maksat nedeniyle, Anayasanın ilgili 
maddesine bir fıkra ekledik. 

iBAŞKAN — Tabiî, ondan kasıt; kantin subaylığı, 
gazino subaylığı gibi görevler verilemez, ama hukukî 
konularda; «gel bir konferans ver; hukukî konuda 
fikir ver, aydınlat; git okulda hukuk dersi ver» dene
bilir; bunlar ek görev değildir, kendi mesleğinin ge
rektirdiği şeylerdir, ki burada da zaten kısıtlamış, 
«adlî müşavirlere verilir, savcı ve yardımcılarına ve
rilir» denmiş ayrıca «aksatmamak şartıyla» hük
münü de koymuş. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu iBaşkanı) — 
244 sayılı Kanunda şöyle bir ifade kullanmıştık: «As
kerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâ
kimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevleri yapan 
askerî hâkimlerin mahkemelerdeki görevli bulunduk
ları komutanlıkla olan ilişkileri, mahkemelerin ba
ğımsızlığı, hâkimlik teminatı, askerlik hizmetleri ge
reklerine göre kanunla düzenlenir.» 

Bu Kanun ayrıca; askerî hâkimlerin yargı hiz
metleri ve askerî hizmetler yönünden askerî hizmet
lerin gereklerine göre teşkilatında görevli bulunduk
ları komutanlıkla olan ilişkilerini de gösterir. 

BAŞKAN — Hatta duyduğuma göre, bazı yerler
de tatbikat için alarm verildiğinde «biz çıkmıyoruz» 
diyorlarmış. öyle şey olur mu? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet 
efendim, oldu. 

Ben (Üçüncü Ordu Yarbaşkanıydım, sonbahar 
tatbikatı için emir vermiştim, «mahkeme var, çıkmı
yoruz» dediler. 

BAŞKAN — (Halbuki mahkeme çadırda devam 
edebilir. 

(ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
daha sonra bir çadır kuruldu orada muhakeme yap
tılar. 

BAŞKAN — Ek madde 10'u oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Ek madde 111'i okutuyorum: 
«EK MADDE 11. — Askerî hâkimler Millî Sa

vunma Bakanlığınca yapılacak plan dahilinde bilgi 
ve görgülerini artırmak veya meslekleri ile ilgili 
araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek 
için yabancı ülkelere iki yılı aşmamak üzere gönde
rilirler. 
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Yabancı ülkelere gönderileceklerin; 
a) Meslekte fiilen beş yıl başarı ile çalışmış ol

maları, 
b) Sicillerinin olumlu olması, 
e) Yurt dışına gönderilecek subaylarda aranan 

diğer nitelikleri haiz olmaları, 
Şarttır. 
Yabancı ülkelere gönderilecekler, yukarıdaki şart

lara sahip olanlar arasından, hizmetin gerekleri göz 
önüne alınarak Genelkurmay Başkanlığınca seçilir
ler. 

Yabancı ülkelere gönderilenlerin burada geçen 
süreleri hâkimlik mesleğinden sayılır, derece yüksel
meleri, kademe ilerlemeleri, aylık, ödenek ve diğer 
bütün özlük hakları devam eder.» 

BAŞKAN —' Amaç, eğitim ve öğretim olduğu için 
bunların seçimleri Genelkurmay Başkanlığına veril
miş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Halbuki yurt dışı izinleri 'böyle değildir, değişiktir. 
EVvela Kuvvet Komutanları kendi kuvvetlerine, Ge
nelkurmay kendi karargâhına, Millî Savunma Bakanı 
da kendi karargâhına verir, ama burada amaç eği
tim, öğretim olduğu için seçimi Genelkurmay Baş
kanlığına bırakmış; biz de uygun mütalaa ettik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Lisan 
öğrenmeleri için öğretmenler de yurt dışına gidiyor
lar. Bunlar da kendi branşlarıyla ilgili bilgileri edi
niyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Maalesef, bizim askerî hâkimlerimiz hiç yurt dışına 
çıkamıyorlardı, yasal olarak izin verilmiyor diye. Ye
ni kanunla bunlara da bir İmkân getirilmiş oluyor, 
kullanılırsa çok iyi olun 

BAŞKAN — Evet, faydası da var. Çünkü, artık 
uluslararası toplantılar oluyor, burada oldu; zanne
diyorum İsviçre'de de olmuştu. Bilhassa lisan bilme
dikleri için çok zorluk çekiyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sivil hâkimler için böyle bir mesele yok, onlar gi
debiliyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dışarı 
giderken aradığımız nitelikler içerisinde lisan mese
lesi de var. 

BAŞKAN — Ama, belki de lisan öğrenmek için 
gönderilebilirler. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Lisan öğ
renmek için kabul. 

BAŞKAN — Maddenin (c) fıkrası şöyle diyor : 
«Yurt dışına gönderilecek subaylarda aranan diğer ni
telikleri haiz olmaları şarttır.» Böyle hiç olmadı, hiç 
lisan bilmeden olmaz; o zaman lisan öğrenmeye gi
der. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 

, Şimdi, '«Askerî hâkimlere kanunların öngörmediği bir 
başka görev verilmez» dendiği için yurt dışına çıka
mıyorlardı, Aslında,orijini subay, tabiî gidebilecekti; 
ama Anayasa buna mani oluyordu. Sonra Anayasa 
ile «Hâkimlere, hâkimliğin dışında da bazı hizmet
ler verilir» dendiği için bu kere bu hükmü getirmiş
ler. Biz de uygun mütalaa ettik. 

BAŞKAN —Evet. 
Ek 11' inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 

Ek madde 11'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde l&'yi okutuyorum. 
«EK MADDE H2. — Askerî hâkimlerin meslek 

-içi eğitimleri kurs, seminer, sempozyum ve konferans
lar şeklinde olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığın
ca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara gö
re yapılır. 

Millî Savunma Bakanlığınca meslek içi eğitim 
programları hazırlanmasına gerek görülmediği tak
dirde, askerî hâkimler de Adalet Bakanlığınca düzen
lenen meslek içi eğitim programlarından yararlandı
rılır.» 

BAŞKAN — Ek madde 12 üzerinde bir açıklama 
yapılacak mı?ı 

Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu sistem, Hâkimler Kanununun 110 uncu madde
sinde var, aynen benimsemişler, bizce de uygundur, 

BAŞKAN — (Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 13 "ü okutuyorum. 
«EK MADDE 13. — Kurmay başkanları, kendi

lerinden kıdemsiz olan adlî müşavirler hakkında ka
rargâh çalışmaları ile ilgili olarak kanaatlerini, komu
tanın isteği halinde yazılı olarak bildirebilirler.» 
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BAŞKAN — Ek madde 13 üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan, ek madde 10, ek madde 
l!l!, ek madde 12 ve ek madde 13'e bağlı çerçeve 5 in
ci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir, 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 1'8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 3(0 ve 
31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yürürlükten kaldırılan 301 ve 31 inci 
maddeler hangileri? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 
Komisyonu Üyesi) —İhtar ve tembihi tarif eden 
maddelerdir. 

BAŞKAN — Kınamayı falan koyduğumuz için ar
tık onlara gerek kalmadı. 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — İçinde tarifleri var efen
dim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden tarifleri yoktu, hangi eylemlere verileceği 
de yazılı değildi. Kendinde tarifi var ve hangi eylem
lere de verileceği belirtilmiş, onlar gereksiz. 

BAŞKAN .—- O halde onlara gerek kalmadı. 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür, 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştıri 

2. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (1/642) 
(S. Sayısı : 725) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında, Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Kon
seyi Anayasa Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu Rapor 725 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan, Ana

yasa Mahkemesi Başkanı ve ilgililer yerlerini almış
lardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum, 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) '— Sa
yın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları bulun
duğu üzere 9 Kasım 1982 tarih ve 27019 sayılı Ana
yasa Kanunu özellikle, yüksek yargı organları ara
sında Anayasa Mahkemesini de saymış bulunmakta
dır ve bunun 146 ncı maddesinden 153 üncü mad
desine kadar; Anayasa Mahkemesinin yeni bir sis
temle kuruluşunu, işleyişini, muhakeme usulünü, yet
ki ve görevlerini ve buradaki üyelerin sair haklarını 
yeni kurallara bağlamış bulunmaktadır. 

Bizim tetkikimizde her ne kadar 44 sayılı Ka
nunun büyük bir bölümü herhangi bir değişikliğe ta
bi olmaksızın ihtiyacı karşılıyor ise de, incelememiz
de gördük ki, 44 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde 
değişiklik yapmak lazım. 

İkincisi, bu değişiklikler diğer maddelere de atıf
ta bulunmak suretiyle yansıyor. 

Hükümet de aynı görüşten hareket ederek, uzun 
yıllar önce çıkmış bulunan 44 sayılı Kanunu yürür
lükten kaldırmak ve Anayasanın yeni esprisi, yeni 
anlayışı içerisinde Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, 
işleyişi, yetkileri, görevleri, usulü muhakeme ve par
tilerin denetimi ile ilgili tüm maddelerde değişiklik 
yapmak koşulu ile bu Kanun tasarısını getirmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. . 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 725 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkımda Kamun Tasarısı 

BİRÎNCÎ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kuruluş 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak 
üzere Ankara'da bir Anayasa Mahkemesi kurulmuş
tur; 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Üye sayısı 
MADDE 2. — Anayasa Mahkemesi, oribir asıl 

ve dört yedek üyeden oluşur. 
'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Seçilme yeterliği 
MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi asıl ve ye

dek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şartları haiz 
bulunmak gerekir : 

L Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi ve Sayıştay'da başkan ve 
üye olmak; veya 

2. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldur
mamış, yükseköğrenim görmüş ve kamu hizmetlerin
de en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya Yükseköğre
tim Kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği yap
mış olmak şartıyla : 

a) Yükseköğretim Kurumlarının hukuk, iktisat 
ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyesi; veya 

•b) Yüksek öğretim Kurulu başkan veya üyesi 
veya yükseköğretim kurumu rektör veya dekanı ve
ya müsteşar, müsteşar yardımcısı, general, amiral, bü
yükelçi, 'bölge valisi veya vali, 

Olarak görev yapmak; veya 
c) Mesleğinde avukat olarak fiilen onbeş yıl ça

lışmış olmak; ve, 
3. Hâkimlik mesleğine alınmamayı gerektiren 

bir suçtan hüküm giymemek veya bu gibi suçlardan 
dolayı ceza kovuşturması altında bulunmamak ve 
hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olma
mak. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyursunlar .• 
AHMET HAMDİ BOYACIOÖLU (Anayasa Mah

kemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
dede 'konunun aşağıya doğru inmesinin doğru olma
dığı görüşündeyiz. Üst kademe yöneticisi, filhakika 
soyut bir biçimde ele alınırsa, personel hukuku açı
sından farklı bir anlama gelebilir. Ama, burada Ana
yasanın bir bazla alt kesimi sınırlandırdığı kanısında
yız. Çünkü bu mahkeme üyelerinin üçte ikisi yüksek 
yargı organlarından gelmektedir; onların başkan ve 
üyelerinden oluşmaktadır. Öyle ise, üst kademe yö
neticilerinin de en aşağı Anayasa Mahkemesine se
çilme niteliğini taşıyan yüksek mahkeme başkan ve 
üyeleri seviyesinde olması lazım. 

O nedenle biz, üst kademe yöneticiliğinin müste
şar yardımcısına kadar ineceği kanısında değiliz. Hat
ta müsteşarlığın bile belli kısıtlamalar içerisinde mü
talaa edilmesini düşünüyoruz. Hiç alakası olmayan, 
çok küçük bir teşkilatın müsteşarı üe Başbakanlık 
Müsteşarının, üst kademe yöneticiliği yönünden eşde
ğer tutulmaması lazım geldiği kanısındayız. 

Ayrıca, sadece Yükseköğretim Kurulu başkan ve
ya üyesi, yükseköğretim 'kurumu rektör veya dekanı 
çok sınırlayıcı bir nitelik taşıyor. 

Genelde Komisyonla beraberim; ama daha aşa
ğıya kaydırılmasında, müsteşar yardımcısına kadar bu 
konu indi mi üst kademe yöneticiliği, Anayasa açı
sından, Anayasadaki kurallar açısından biraz çarpık
lık ortaya getirilir kanısındayım. 

BAŞKAN — Yalnız tabiî, müsteşar yardımcısı 
buraya kondu diye, müsteşar yardımcısı da muhak
kak seçilecek değil. Şimdi halen 20 bakanlık var ve 
bunun kadar da müsteşarı var. Yarın bakanlık sayısı 
azaltılırsa, müsteşarın adedi daha da aşağı inecek. 

öyle müsteşar yardımcısı vardır ki; ne büyükelçiyi, 
ne valiyi, ne de 'bölge valisini aratmayacaktır ve ya
kın bir zamanda müsteşar da olabilir, zamanını 
doldurmamıştır. Böyle bir kimseyi de seçmek gereke
bilir. Yani, müsteşarı o makama gelmiştir diye en üst 
seviyede onun altındakilerini daha alt seviyede dü
şünmemek lazım. 

Bir misal vereceğim; bazı müstakil genel müdürlük
ler vardır ki, Karayolları Genel Müdürlüğü, TPAO Ge
nel Müdürlüğü gibi, büyük işler başarmışlardır. Ama 
biz oraya kadar inmedik, çünkü genel müdür deyince 

I bunları ayırmak, ayıklamak mümkün değil; bakanlıkla
rın genel müdürlükleri de var. 
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Maksat; daJha geniş çevrenin içerisinden seçme im
kânını sağlamaktır; «Müsteşar» dedik mi, kendimizi 
bağlayıp kalacağız. Dışişleri Bakanlığında «büyükelçi» 
dedik, merkeze alınmış birçok 'büyükelçi var, onların 
başında da müsteşar yardımcısı var, müsteşar yardım
cısı onlardan daiha üstün; büyükelçiyi alıyoruz, müs
teşar yardımcısını almıyoruz. 

IBundan evvelki konuşmamızda müsteşar yardım
cısı yoktu, sıralama yalnız müsteşarda bitiyordu; fa
kat müsteşar yardımcısının ilave edilmesinin uygun 
olacağını düşündük. 

Sayın Bakan siz ne düşünüyorsunuz? 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa

yın Boyacıoğlu'nun teklifi kabul edildiği takdirde, ki 
Adalet ıBakanlığındaki müsteşar yardımcıları ve hatta 
genel müdürler birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerdir, 
yani Yargıtay üyesi ve Danıştay üyesi haltta Anayasa 
Mahkemesi üyesi mertebesinde kimselerdir, bunları da 
çıkarmak lazım; o da işin prensibine aykırı olur. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine üye seçer
ken bunlar dikkate alınacak. 

AHMET HAMDİ BOYACIOÖLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Bir hususu arz etmeme mü
saade buyurulursa; tabiî takdir Yüce Konseyindir, 
Anayasanın burada arzu ettiği, yönetimde çok usta-
laşmış kişilerin Anayasa Mahkemesinde çalışmaları
dır, onların bu tecrübelerinden yararlanmaktır; maksat 
budur. 

Biz Komisyondaki çalışmalarımız esnasında bir hu
susta mutabakata vardık; aynı zamanda yüksek mah
kemelerin başkanları da yöneticidir; üst kademe yöne
ticisi bir anlamda sayılabilir. 

Mahkemenin oluşması; on üyesi adalet kesiminden 
geliyor, hâkimlikten geliyor; şayet öyle olacaksa, 
bu dışarıdan yönetici olsun fikrine ben de katılıyo
rum. 

Böyle olunca, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da 
buraya, üst kademe yöneticisi olarak gelmemesi ge
rekir. Çünkü yargı kesimi düzenlenmiştir. 

O nedenle, Komisyondaki fikirler açısından, Sa
yın Bakanın görüşüne de katılamıyorum. 

BAŞKAN — Yargıtay üyeliği vasfını kazanmış
tır; ama Yargıtay üyesi değildir. 

Madde diyor ki, «Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesi ve Sayıştayda 
başkan ve üye olmak.» Burada sınırlama getirmiş. 
«Üye olma vasfını kazanmış olmak» dememiş, «üye 
olmak» demiş; böyle olunca Adalet Bakanlığındaki 
aday, yönetici olarak seçilebilir ve elinizde daiha iyi 
bir üye olur. 

AHMET HAMDİ BOYACIOÖLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Efendim, Komisyon müzakerele
rinde konuyu arz etmeye çalıştım. Takdir Yüce He
yetinizindir, tabiî, seçici organ sizlersiniz efendim. 

BAŞKAN — Bu konu pek mühim.değil. 
Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir hu
susu kısaca arz edeyim. 

Hâkimler Kanununun 51 inci maddesinde «siyasî 
partiye girenler bir daha mesleğe kabul edilmezler» 
hükmü vardır. Hükümet tasarısında olmayan bir hu
susu, bu maddenin son cümlesi olarak, «Hâkimlik 
mesleğine alınmasına engel bir hali bulunmamak» şek
linde koyduk. Bunu Komisyon raporunda da belirt
tik, bu amaçla koyduk. 

Zapta geçsin diye arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.-
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Üyelerin, Başkan ve Başkanvekilinin Seçimi 

Üyelerin seçimi 
MADDE 4. — Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki 

yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Da
nıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca 
kendi başkan ve üyeleri; bir asıl üyeyi Yüksek Öğ
retim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim 
kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dalla
rındaki öğretim üyeleri içinden; üye tam sayılarının 
salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer 
aday içinden; üs asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü 
maddenin (2/b) ve (2/c) bentlerinde sayılanlar arasın
dan doğrudan seçer. 

Bu maddede geçen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkan 
ve üyeleri deyimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Danıştay, As
kerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Baş
savcılarını da kapsar. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Üye seçilenlere tebligat 

— 308 — 



M. G. Konseyi B:182 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahke
mesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenleri, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına bildirir, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder. 

Seçilenlerin ad -ve soyadları Resmî Gazetede ya
yımlanır. 

'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
itseyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 
MADDE 6. — Anayasa Mahkemesi üyeliğine se

çilenlerden bu görevi kabul etmeyenlerin adları, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından Cumhurbaşkanlı
ğına ve aday gösterilmesi söz konusu ise ilgili kurula 
bildirilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde 4 üncü 
maddedeki usule göre yenileri seçilir. Aday göstere
cek kurulların tatilde bulunması halinde aday gös
terme ve üye seçimi, tatilin bittiği günden itibaren bir 
ay içinde yapılır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Andiçme 
MADDE 7. — Anayasa Mahkemesi üyeleri gö

revlerine başlamadan önce, mahkeme başkanının da
vet edeceği Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, Başbakan, Yüksek Mahkeme Başkan
ları, Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 
Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek îdare 
Mahkemesi 'Başsavcıları, Sayıştay Başkanı, Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanı, Üniversite Rektörleri, hu
kuk, iktisat ve siyasal bilimler fakülteleri dekanları 
ve Anayasa Mahkemesinin emekli başkan ve üyeleri 
huzurunda, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üye
lerinin oluşturacağı kurul önünde aşağıdaki andı içer
ler -, 

«Türk milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk 
evlatlarının vatan ve millet segisine emanet ve tevdi 
olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyaca
ğıma; görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı 
duygusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak ya
pacağıma, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
Başkan ve Başkanvekili seçimi 
MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri 

arasından gizli oyla ve asıl üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve bir başkan
vekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Süresinden önce boşalan Başkan ve Başkanvekilli-
ğine dört yıl için, yukarıdaki fıkra gereğince yeniden 
seçim yapılır. 

BAŞKAN — Yani, boş kalan üyeliği tamamlamak 
üzere değil, yeniden dört yıl için seçilecek?.. 

AHMKTT HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Evet efendim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, acaba yedeklerin bu seçime iş
tirak etmemelerinin sebebi nedir? 

IBAŞKAN — Yedekler, henüz üye olmamış. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Ania, 

asıl üye bulunmadığı takdirde, müzakerelere iştirak 
ediyorlar, karara iştirak ediyorlar. 

BAŞKAN — Ama, asıl üye bulunmadığı 'takdir
de iştirak ediyorlar. Biz Anayasa Mahkemesi Başka
nını asıl üyeler seçsin dedik, yedekleri koymayı uy
gun bulmadık. 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında 
•konu Sayın Bakanın söylediği gibi iki yönü ile de 
münakaşa edilebilir. Ancak biz Komisyon olarak Hü
kümet tasarısının gerekçesine baktık, «asıl üyeler se
çer» diyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Sayın Baş
kanıyla beraber çalıştık, kendileri de «asıl üyeler se
çer» dediler; bu itibarla benimsedik. 

BAŞKAN — O yedek üyedir, asıl olmadığı za
man yerine geçecek; sair zamanlarda asıl üyelik vas
fı yok. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Hükü
met tasarısının gerekçesinde de aynı şey söyleniyordu, 
Komisyonla beraber «bu iş gerekçede kalmasın, met
ne intikal etsin» fikrinde birleştik. 

1962 yılındaki ilk seçim tutanağını yanıma aldım, 
konu orada da müzakere edilmiş; yedek üyeler, ki 
eski Anayasada nisap dahi belli edilmiş değil, yani 
«bir başkan, 14 üye ile toplanır» demiyor, «15 asıl, beş 
yedek üyeden kurulur» diyor. Bunu da 44 sayılı Ka
nun «asıl üyeler toplanacak, kendi aralarından seçe
cek» şeklinde anlamış. 

Emrederseniz tıitanağı da okuyabilirim. 
BAŞKAN — Gerek yok, biz bunu daha evvel, 

birinci müzakerede de konuştuk; «yedek üyeleri baş-
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kan seçimine sokmayalım, asıl üyeler seçsin» dedik 
ZaJten Hükümet tasarısının esbabı mucibesi de öyle. 

8 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim ve temsil 
MADDE 9. — Anayasa Mahkemesinin yönetimi 

ve temsili başkana aittir. Başkanlığın boş veya Baş
kanın özürlü veya izinli olması hallerinde Başkana 
ait görev ve yetkiler Başkanvekili tarafından yerine 
getirilir ve kullanılır. Başkanvekilinin de bulunmaması 
durumunda malhkemeye en kıdemli asıl üye başkanlık 
eder. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Üyeliklerde boşalma 
MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeliklerin

de her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu tak
dirde, 4 ve 6 ncı maddelerde gösterilen şekilde işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — Yani aynı prosedür devam ediyor. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Evet efendim; Yargıtaydan boşal-
mışsa Yargıtaydan seçilecek, böylece aynı şekilde de
vam edecek. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üyeliğin Sona Ermesi 

Üyelikle bağdaşmayan haller 
MADDE 11. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir 
görev alamazlar, görev alanlar çekilmiş sayılırlar. Bu 
husus Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Emeklilik ve çekilme 

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca istekleri olmasa 
dahi emekliye ayrılırlar. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, yazılı ola
rak emekliliklerini isteyebilecekleri gibi, müddet ve 
kabule bağlı olmaksızın görevlerinden çekilebilirler. 
Bu takdirde başkanlık, durumu derhal Cumhurbaş
kanlığına ve yenisinin seçimi için aday gösterilmesi 
gerekiyorsa ilgili kuruma bildirir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerindet söz almak 
;steyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık 

MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
Üyeliği, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı haller dışında; 

1. Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim
lik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı kesin hüküm giyilmesi halinde kendi
liğinden; 

2. Görevin sağlık bakımından yerine getirileme-
"eceğinin sağık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşıl
ması veya göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız 
olarak onbeş gün veya bir yılda toplam otuz gün süre 
:1e devam edilmemesi hallerinde Anayasa Mahkeme
si üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararıyla; 

Sona erer. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Şimdi öyle anlıyorum ki, 
personel hukuku ile ilgili bir düzenleme getirilmiş. 
Oysa, yürürlükteki yasa ile kıyaslama içtüzük hüküm-
leriyledir. Yani bir parlamenterin görevi nasıl sona 
eriyorsa, Anayasa Mahkemesi üyesinin özürsüz, ara
lıksız gelmemesi o koşula bağlanmıştır. O nedenle ben 
denetlenen kuruluşun üyeleri nasıl gelmeme suretiyle 
aynı prosedüre bağlanıyorsa, onu denetleyenin de ay
nı prosedüre bağlanmasından yanayım. 

O nedenle 44 sayılı Kanunda yer alan hüküm, 
daha isabetli gibi görünüyor bize. 

BAŞKAN — Orada nasıldı? 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — Orada bir ay gelmeme du
rumu var, özürsüz aralıksız. 
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BAŞKAN — Biz diğer yüksek yargı organların
da o süreyi hep 15 gün olarak belirledik galiba, değil 
mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Hâkimler için 10 gün, yılda top* 
lam olarak bir ay. 

BAŞKAN — «Hâkimler için 10 gün, Anayasa 
Mahkemesi üyeleri için 15 gün» dedik. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(Anayasa Komisyonu Üyesi) — Memurlar için de 10 
gün. 

BAŞKAN — Yani 15 gün özürsüz, gelmemiş. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — Efendim, zaten böyle bir 
şey bugüne kadar vaki olmadı; ama Meclis üyeleri 
için de aynı şey var İçtüzüklerinde zannederim. 

BAŞKAN — Ama biz bunu Meclis üyeleri için 
de koyduk, şimdi süre hatırımda değil; «şu kadar za
man gelmezse» dedik; ama tatbik edilmiyor, bütün 
mesele orada. Tatbik edilse, onlarda da öyle. 

Burada, «göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız» 
deniliyor; yani üst üste 15 gün hiç. gelmeyecek, ha-

,ber de vermiyor. Bu makama kadar gelmiş bir arka
daşımın bunu yapacağını ben tahmin etmiyorum. 

13 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
özlük İşleri 

Özlük İşleri 

MADDE 14. — Anayasa Mıahkemesi Başkan ve 
üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve sağlık du
rumları ile ilgili hükümler ve duruşmalı işlerde ve 
törenlerde giyecekleri kisveler ve öteki özlük işleri 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenir. 
••" Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine Yüce 

Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre süreye 
tabi olan işlerin yürütülmesini engellememek kaydıy
la kırk beş günlük yıllık izin verilebilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere ta
bidir. 

Yıllık ve mazeret izinleri başkan tarafından ve
rilir, 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Emeklilik hakları 
MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyelerine emeklilik haklan bakımından 8 Haziran 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır. 

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi tarafından gösterilecek adaylar veya Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin üst kademe yöneticileri arasından seçi
len üyenin, Ordu mensubu olmaktan doğan emekli
likle ilgili bütün hakları saklıdır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Teşkilat 

Raportörler 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesinin çalışma
larında yardımcı olmak üzere, Başkanın ekli kadroya 
göre takdir edeceği sayıda raportör görevlendirilir. 

Raportörler, hâkimlik ve savcılıkta veya Hâkim
ler ve Savcılar Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık 
mesleğinden sayılan görevlerde, Danıştay tetkik hâ
kimliğinde veya Danıştay savcılığında, Sayıştay de
netçiliğinde, başdenetçiliğinde veya uzman denetçili
ğinde en az beş yıl fiilen basan ile çalışmış olanlar 
arasından ilgilinin isteği, Anayasa Mahkemesi Başka
nının bu isteği uygun bulması üzerine bağlı oldukları 
kurumun yetkili mercileri tarafından geciktirilmeksi-
zin görevlendirilirler. Yükseköğretim kurumlannın 
hukuk, iktisat ve siyasal bilimle dallarında doçent, 
yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görev
lileri de aynı şartlarla raportör olarak görevlendiri
lebilirler. 

Raportörlerin özlük işlerinde, mensup oldukları 
mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportör olarak 
geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. An 
cak bunların yükselme ve kademe ilerlemesinde Ana 
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı 
bilgi esas olur. Kanunî izin haklarına ve sağlık işleri
ne ilişkin işlemler Anayasa Mahkemesi Başkanlığın
ca yürütülür ve sicillerine işlenmek üzere kurumlanna 
bildirilir. 
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Raportörler, aslî görevlerine ek olarak Başkan ta
rafından verilen görevleri de yürütürler ve bilimsel 
araştırmalara katılırlar. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden ayrı, olarak, 
her ay (25C1) gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile 
kabul edilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda ek ödenek verilir. 

(BAŞKAN — 16 mcı madde üzeninde söz almak 
isteyen vıaır mı? 

Buyurun. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkamı) — Izıim veriırsenliz 16 ncı madde
min 1 liınoi fukraısı üzerimde mıaıruzaitıım olacak. 

IBuraida Ba'şıkamun yeitlkleri büyük öllçüde ısınıırfe-
nnyor. Eğer Anıayaısa MabkernesliınMi iışileri o ekili kad
roda gös'teriilen raporitlörtarce yürütülernîyoırısa, o za
man mutlaka yenli IkaldroUaır ataması gibi bıiır durum 
ortaya çılkacakltıır. Oysa, Uyuşmazllık Mahkemesi Ka>-
nununlda nlicbir kaıydıa 'tabi allmaıksızım, Uyuşmazlık 
Mıahlkiemösii Başlkaınııınnın raportör aıtamıa yetkisi var
dır. Bu yetki Amaıyıaısa Mahkemesi Başkanının eılıin-
dah atlııınnyior. 

Şimdi, yeni bir doneme gürliyoruz; ınıe kadar ra
portör îsıt!i!hdaim edebifleoeğioıiizli, bu kadaır tecrübeme 
rağmen, ben de bilrnıiyarum. Bunun suıfetıiımıaıl edine
ceğine ilse, kesinlikte. ülhltülmıaft vermiyorum, O nedenle 
buraya, «dkjM kadroya göre» ibaresü yerliınıe «©aşka-
nıtn takdir edeceği isaıyııda» demek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Hükümetlin (Ceikilliifi gibi; «Başkanım 
ıtakdir edeceği ısaıyıldaı» dıiyorsunuz?.. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Malhlbemıö&'i Başkamı) — Orada da «Hükümdtin tak
dir edeceği ısiayıdıa» dliyoır, fakat sonunda bir kadıro 
gdtiıriîmlLş. O nedenllle burada sıeyyaliyeüin sağlanması 
ve çabuk iş yapma lilmkâmllanmıın ortaya çıifcmıaısı üçıiın, 
Başlkana takdir yetküsuı yedtllmıelsıi son derece yaradı 
olur kanıı&ıınıdaıyıım. 

BAŞKAN — Bu konuda ine diyorsunuz? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko-

mlisyonu Üyesi) — Sayan Oımhurbaşkıaınıtn, biz as
tada iSaıyıın Başkanla birlikte çaillışıırıken, ımletnıi bu
yurdukları gibi ihazıırllamıışitik. Ancak, bu kilsim Ko-
mlîsyonun dışımda ekilendi. Aslllıınıda biz Sayın Başkama 
katımıyoruz. 

BAŞKAN — «Kadrotar kanunla' konulur ve ka-
nunlla kalldırıllır» diye bir büküm var. Bu hükme ay-
Ikın oiîmiaız mıı? Bu fıikra belki o hükümdan dolllaya 
Ikoodu* 
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KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Cumtıurbaş-
kanlllığı Genel Sekreteılıiği Hukuk Işterıi, Kanunlar ve 
Karanlar Daıiresti Başkamı) — Sayın Cumhurbaşkanını, 
1322 sayiılüı Geneli Kadro Kamunu yürürlüğe girdliği za-' 
.man, kii o güne kadar bakim kadroları her yit bütçe ka
nununa Ikonulluyordu. Keza MÜllIfet Mecl!ıisli kadroıîaın, 
Cumhuıibaşikaınillığı fcafdırolllaın da her yııl bütçe kanunu
na komuîuyondu. O Ihar y i değişecektir; bu kadrolar 
bir y;il liçÜn dondurulllmuş ikadroiliaındır. Eğer ©rfteısi yıfl 
Savun Baışkan bu kadrosunun çoğataVnasıını iis't'iyior-
•«4a, buraıva kadro ıfave eltime, 1322 ısıarvı'îa Kamunun yü-
rürlUüğe ıgvnmıesjiı ve baıyatiyet kazanması halîlimdie müm
kün ollacalkltıır. O zamıaınıa kadar da toadirollar, zalteln 
hâkıîm sıralının; Anayasa, Yargıtay, yüksek vargı oır-
ganîanınıtn bütün ıbaidıroifeırı bütçe kaınuiniliarıına kiovmak 
«suretiyle allmmıiışltı 've bu arkaldiaşîıaırımızın terfüleıriimi 
sağlayacak kadrolar daha başlTangtçta vaırıdıi1. Mesela 
varım îtiötikMınıizdeın geçecek; Bütçe Kanununda; hakim
lilere (ilişkin kadroda/r var. Asılımda o kadrolar 1984 yı
lımda ibtllyaıç duyulîam (kadrolardır; bir. Terfi edecek 
aırkadaısjlıaırım durumu ıniazaıra a,1!ımaıraik diüzenllenıeın kad*-
rdkmdıır; liiki. 

O bakıımldam, bene© Geneli Kadro Kamununum yü-
»-üıılüRÎe ıgıiıimiösıilnden. ısomıra veya bugünktü uygulama, 
'inerilsıi'nlde 'BüHçe Kamunurta elklüenen câüvelfeırife bu 
mesöte her zaman haliedlffir. Bnıgüın için savı 10'dur, 
önümüzdiekii ıserte 15 oiuır, 20 oiluır, 30 oıluır, 40 olur. 
MeselÜeyi b'öyJlece anliaımlak ve dieğeırkmdllırmiek lazım-
dıır 'Sayım Cumhurlbaışkanıım. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
vım Cum'hurbaşlfcanıim, merkez teşık'ilait kamunlan ko-
moşuıluırkeln her balkamlliık bu şekilde bir ,s©vyaı1liyet öl-
de ıeümıek lüçiın yeltlkli isltıedli. Miaftiye Baikan^ğı buna 
/;ıtiıraz ıdtfii. Deldli İki, «Amcak Bütçe Kanunu ,iîe kad
rolar bdlll'i olur, böylîs bir şey yaparsaınız kaitliyen 
hüküm iifaıdle eltmıez -iSaıvıım Kâşlifoğlü'num dediği gtibi-
her seme nie kadar fcaıdro iihitiyacımız vaırsa blilldürıin, 
ona göre konulsun.» O ikaraunilar vazedilirken bu esa's-
'taın haırekeit edildi. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesıi) — Sayım Cumhurbaşkanım, ıkanım-
ca konu biraz kaınşitıurılldı. 

AsUiındıa, hâlfciımiier yönünden 52 'sayılı oeltveldle kad-
'rolar vaır; Ibunitoınn ıtopîlamnı 15. Anayalsa Mabke-
mesü Balkanı bunflaırdam fazla görevlienidiremeyecek. 

Ancak mıaddenlin içinlde; yüksıeköğretl-Jm kuırumüa-
rından ve Sayıışltaıy dleneltçiiğliınden alüoıp, uzmıaın dle-
Metçıiiğinde gön&v yapanlar yar; bunffiar elMi kadım
da yok. Bunlardan takdir ledeceği sayıda ailabileceık. 
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Bu 'itibarla, uygun bulursainız o kısma, «Başksu-
ımın dkllıi 'kadroya göre ıtatodür edeceği sayıda raportör 
görevllenidüjrıio şaklliiınidö ıdiep, Sayın Anayasa Mahke
mesi Baştanımın Ibeılliirttliikferü ve Hükümet tasarısımda 
•olduğu gibi, «Başlkanıım ıtaikdir edeceği sayıda rapor
tör gönevtleridiırlillıiır» şıdküiLndle • düzenfeyellilm. 

Zaplta geçmesi içıkı aırz edâyorum; 'hakimli fazda. 
allamayacaik, hâküımiin kadrosu eOdıi cetvelde var; fa-
Ikalt hâlklîm ıdışuındia, Sayrçıtaydan denetçi, yükseköğretimi 
ıkummllıarımdam mıuvafalkat ite doçent altoalk İlsterŞ©*-
ıse, omliar atoalbilecak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Vatoz Iburalda bir hüküm var : tfEn 

az beş yııl fiilen başarı ffile çaHışmış 'Odıatnilaır ajraısım-
dlan ilgilimin tfsıteği, Anayasa Mahkemesi Bıaştfcamıımıım 
tm isltleği uıyguın ıbufflmaıst üzenine bağlı Oldukları kuru
mun yeitlküllıi mmaillarli toratodaın gebüktirlülimeksliıain gö-
revllendiirliMrflIer» deniliyor. 

ISiz bunu söylllüyorisunuz değil mli? 
HAK'IM AUBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko-

nnilsydmu Üyesli) — EVet efendim. 
'BAŞKAN — Ama, '%'lMmisteği olacalk ve Ana

yasa Mahkemesi Başkanı dia uygun bulacak. 
Pdkli, Amaya&a Mıalhikemiesıi Başkamı raportör ailım-

maisıını ıMiiyor; falkalt liilgİi lisltemezsıe ine olacalk? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko-

mîsıyoımu Üyesli) — Alamaz ©fendim. 
'BAŞKAN — O zraıraaın şöyle desek; «lillıgiinıin 'is

teği veya Anayalsa Mahkemesi Başkanım'im taiıdbd 
üzenime.» 

Yanli, ilgili iis'tak yapacak, omdan sonra olacak 
bu. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Malhlkemıasi (Başkam) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade ederseniz meseleyi biraz açayım;. 

Ş3mıdıi yüinütflükltıekli kamumda, Anayasa Mahkeme-
sinin ıilki türlü 'raportörü var; birisi daimî raportör 
aldı böyle; ıdliğeıni, geçici »raportör. 

Dailmî ırapomCörlîülk müessesesi kuruluşumdan bu 
yama çaliışmamış. Başkanlık, sınav açacak, kendisi 
alacalk ve aırltik o ıraportör emekli oluncaya kadar ora
da kalacak. Şimdiye kadar ne bür ıkimse böyle bir 
müracaatta bulunmuş, ne de Anayasa Mahkemesi 
böyle Ibir istekte bulunmuş. Şıimdiye kadar hep ge
çici ırapartör çailjştınıilmış. 

Anıayaısa Malhkemesiimlin geçici ırapor&örlulc kaıdro-
llaıra var; bunun foiır ikıslmıı ümiverstilteniın kaıdnollainıma, 
'bir kısimı Danıştayım kadrolarıma bağlanmış; alma 
bu 'kadırdlari'n üzeriinlde tasarruf halkkı Anayasa Mah
kemesinle ait. 

Aynen, simidi söylenen ısiüsltemnde olduğu gibi, Ana
yasa Mahkemıesi geçici raportörlüğümde çaılışmak <is-
ıteyen, Yargıtay hâkimi, Tapoıntönü, üye yardımcısı ve
ya ıbir hâkim, savcı yalhut Danıştaydaıki bir yardım
cı veya kanun ısözcüslü önce müracaat edıecdk; Ana
yasa Mahkemesli 'Baışkamana «Ben sizde çaıl'işmak İsti
yorum» diyecek. Başkan bunu tetkik ddecelk; Anaya-
ısa Mahkemesinde çallışma&mdan yaıraır sağlanılır mu, 
sağlanmaz mı dliye. Çünlkü, bizdekıi raportörlük öte
ki kurumların ınaportörlüğüme benzemez. Eğeır bunu 

. uygun ibuHuyorsa, yetkili kurullar o kadroya mutılaika 
laltaımaık ımecbuır'Jyeltlinide. 

Şiımıdii, kadro ıişi ıkallkıyor, feu ıkaıdrolaa- kemdi mıü-
eisîsiesdlıeriinıe bağlanıyor. Aritıik Anayasa Maihkeımesinün 
geçlici ırapoıtbönlülk diye bir kaıdırösu yok, görevll'eın-
dirme istemli getirillliyor, altama sistemli değ'ıl. Onun 
lîçün mnesele biraz anilaşaliamaımış durumıda, ibenıim se-
'zıinlleidiğim'kadarıyla^ 

Elbette AdaM Baikamllığıırida kaıdırollıaır var; o kad
rodan ıbirisi göreVlenldlirMıeoök ve bize gelliecektir. Yok-
'Sa, tefe ihniıyaç beliintip de «teu fcaidıroları bütçeımıke 
koyun» demliyoruz; bu düzenllleme içenisimd© zaten 
bpnu söylemeye balkkımıız ydk. Buralda srnrf teir gö-
Tevîendlirme lişllemii var. Bizden ek ödlenek alacak, 
maaşımı 'da Ikemdi kuramıuırtdan allacalktıır. Yallnıız özılfük 
'işlıerinde, terfii durumu 'Başkamın sdcli ıfflıe sağlanacak-
ıttr. Ötekli sistem ıiyi callışmadığı liçM ,-şJlmıdii buralda bir 
ısıb'tem 'değiışfiıkiği oluyor; ama o «eMi celtveb demek 
suretiyle, geme eslkli ısüs'teme teir adtamlda dönülmfüş oilu-
yor. Bunun Maliliye ille çaıtışae bir taırafı da yok. 

'BAŞKİAN — Bu tasarınım görüşiülfmesıi nasıll olsa 
Wemıen bilemeyecek. Biraz sorara vereceğimliz aırada Ko
misyon ta maddeyi tdkmar dmcdlesiın. 

©u mlatddemcın Komlisyona liadeslimu teklif ediyo-
:rum< 

IBu maddemin Kıomiisyana iıade edlillmes.inli oyflıari'nıir 
za sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenilıer... Kabul 
edilîımliştir. 

ADALET 'BAKANI KÂZTM AKDOĞAN — Sa
yın Chıını!huıfl>a§lkıanıım, Koımıisyonu tenvir eder diye bir 
maruzatım var, müsaade ederseniz »açjlklıayayıimı. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Şimdi, Sayın fBayaoıoğlu'mun 'dediğine göre, o rapor
tör esasımda Adaliet Balkanlığı persondldir, maaşımı 
oradan alîdıığıına göre. O, bu müessesede me Jcadar ça-
'lışacak; (isteği üzetline aJlındı, peki çaâşitığı müessesıeniim 
muvafalkaltı allramaıyacak mu? 
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BAŞKAN — Buradaki ifadeye göre atamayacak. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Şlkııdi, Adallet Bakanlllığıınıda, Yargıtayda öyle mapor-
ıtörfler var ki, iş gönen raıpoırbörfaıdliır bunllar. Anaya
sa Mahkemesi Başkanı, «ihtiyacım vaır» dtiyecek, o 
ıda "bir isltek yapacak ve Anayasa Mahkemesine geçe
cek; sıma öbür taraf felce uğrayacak. Bu durumu na
zarı iltü'baıne allmalk llaızım efendilim 

'BAŞKAN — Kornlüsyan, bu maddeyi blir daha in
celesin bunlara ıdıa ıdüşünsun, öğleden sonraki otturuım-
da görüşürüz. 

16 ncı mıaldde Koimıisyonia iıaide edliıllmiişıttir. 
17 ,ndi rnıaıddeyi okutuyoırunı : 
Genel Sekreterlik 
'MADDE 17. — Anayasa Mahkemesi Başkamilîğı-

na bağlı olarak gemdi 'sekreterlik teşkilatı kurulur. 
Geneli sekreterliğim ikurıultuış ve görevlerime ilişkim 

hususllaır Anayasa Mahkemesi îçtüzüğüınıde gösfoeıri-
Ir, 

BAŞKAN — 17 moi madde üzaninde «öz adımak is
teyen Var mıı? Yoktur. ' 

Mıaiddteyü 'ovlaırınıiiza sunuyorum : Ka'bull eklemler... 
Etmeyenler... Kabul. edilmiştir, 

18 timdi maddeyi ofcuftuyorum! : 

ALTINCI BÖLÜM 
Anayasa Mıalhlkemıeslîniın Görev ve Yetikleri, Imceteme 

've YaırgKİama1 Usulleri 

Görev ve yelflkÜ 
MADDE 18. — Anayasa Mahkemesiınim görev ve 

yetkileri şunikırd*r. 
ıL Kanuntenım, kamun hükmünde fcaıratfnameterlin, 

Türkiye Büyük MifflM Medlsıiı İçtüzüğünün veya bum-
Haran hellikıli madde ve hükümlerinim şekil ve esas ba-
Ikımııınıdan Anayasaya ayifeiırııliıkl'aırı iddiasıyla açıllan ip
tali davaıîaırıına bakmak; 

2. Mahkemelerce kenidMme Anayasamın 152 nci 
maddesin© göre 'inltilkall ettirilen isteri ve Yüce Dîvan 
sıfatıyla çalhşıırkeın veya ısiiıyaısî paıtlerin kapatiması-
na Mliısjkiın davalarda aynı muadde gereğince ön me
sele olarak bakmasa gereken işleri karara bağlamak; 

3* Cumhurbaşkanıımı; Bakan/lar Kurulu üyelerini, 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek tdaıre 'Mahkemesi Başkan ve 
üyelerini, başsıavcıılatrımıı, Cumhuriyet Başsavcı vekilli-
mi, Hâfciımller ve Savcılar Yüksek Kurullu ve Sa
yıştay Başkam ve üyelerini görevleri ille ilgili suçllar-
ıdan dolayı Yüce Divan sifialtıyla yargiamak; 

4i İSiyaısî patffcierlin fcapaitimasıi hakkındaki, daval
ılara Ibakmak; 

5. Siyasî partilerim mıallî denetimimi yapmıalk; 
6. MliIlletvekMer-iniin yasama dbkunutaazhfclaırtınıın 

kallldımllmasa veya üyeliğin düştüğüne veya Türkiye 
Büyük Milîliet Meclîsi üyesi olmayan bakanlarım do
kunulmazlığınım kaiMııriılmaısıma Türküye Büyük Millet 
Mecllîsiince karar veriılmesi haillerimde, ilgililerin Ana
yasa veya İçtüzük hükümlerime aytaıMc iddiasına da
yanan iptal isitemîlarıiınii karara Ibağllamak; 

7. Uyuşmazlık Mahlkemesline Başkam/Ilık edecek 
üyeyi fcenldi üyeleri aıraisııındaın göreVlendiirmek; 

8/ Anayasa İle verilen 'diğer görevleri yerine getir-
ımıöL 

'BAŞKAN — VS linçi mıaldde üzerinde söz almak 
isteyen var mıı? 

'Buyurun. 
HÂKÎM ALBAY ÎSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üvesiiı) — Sayın Cumhurbaşkan'im, Anıaya-
sıanım muhtellif maıddeHeriyle Anayasa Mahlkemesine 
verilen göreviler ıburalda blir mıadde haSiınide topdlanmış-
t » 

Arz ederim. 
ıBASÎKAN — İS linçi ma'dde üzeıriıradle baışka siöz 

ailmıak isteyen vaır mı? Ydktur. 
Mıaiddeyi ovıternnııza sunuyorum : Kabul edenler... 

EtimeyenUler... Kabuıl ediılımıilştir. 
!19 uncu maddeyi okultıuyorum : 
Ip'talî .daivasınam açiamıayacağı halHar 

MADDE 19. — ÖiağantMü haltend'e, sııtoyönetim 
ve savaş ıhalöriınidle Anayasanın 121 ve 122 moi moıd-
•deîerli gereğince çıkarullan Kamum hukmiünidfe kararna
melere karşı ışekil ve esas ba'kımnnıdam iptaü davası 
açılamaz ve mahıkemıelıerde Anayaısaya aykirıMc İiddiası 
iteni sürülemez. 

ıBAŞKAN — 19 uincu madlde üzerimde söz aflmak 
Iîslteyen vaır mı? Yokltur. 

Maddeyi 'oylaırımııza sunuyorum : Kabul edenler... 
Btmeventer... Kabuıl edlifflmıiiştir. 

20 ncli maıddeyii okutuıyorum : 
(tpiöal -davası açmaya yetkiffi olianllar 
MADDE 20. — Kanumliarıin, kanun htikmüınde ka-

rarnameîeirin Türikiye Bü'yük M#et Meclisi tçtfüzüğü-
nün veya feunil'arm belıirl madde ve hükümılieriniiın Anâ -
yasaya ayfcırıil'ığı liddiasıyla doğrudan 'doğruya iptal 
davası lacalbillecek 'Oilamilar şunlardıır : 

'1. Cumihurbaışlkaınıı.; 
2, İktidar ve Anarnıumafcfet Paritisıi Mıecli's Grup

ları; 
3t Türkiye Büyük Miilet Mecllisli Üye tamsaymsa-

rmn. en az feeşite biri ıtutorınıdaki üyeleriı; 

— 314 — 



M. G. Konseyi B : 182 

llktüdaırdia biriden fazılla siiyaısî paılöinıin buılunıması 
halinde; lîfefcidaır partilerinim dava açma hakkını en faz
la üyeye sahip oiaın paırti kuıl'lamaır. 

Jikıtidaır ve anamuhıafef et partiiiteaürin Türküye Bü
yük Mlfet Meclisi Gtnuplaırı Anayasa ıdegişikllIikOleniınin 
ve kanunların şekil bozuklukları iddiasıyla liptalled 
ılçin dava açamazlar. 

BAŞKAN — Anamühalefet partisinin dışında, 
Mecliste grubu olan partiler dava açamayacak mı?. 

HÂKİM /İLBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Anayasanın 150 nci maddesi ge
reğince açamayacak efendim. 

BAŞKAN — Bu hakkı yalnız anamühalefet par
tisine verdik, değil mi?. 

HÂKİM /ttJBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet efendim, beşte bir milletve
kili, yani 80 veya daha yukarı milletvekili Anayasaya 
aykırılık iddiasında bulunursa iptal davası açabi
lecek. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Şekil bozukluğuna dayalı 'iptal davası ve sınırı 
MADDE 21. — Anayasa Mahkemesinin şekil ba

kımından denetimi kanunlarda son oylamanın öngö
rülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa de
ğişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve 
ivedilikle görüşülemeyeceği: şartına uyulup uyulmadığı 
hususlarıyla sınırlıdır. 

Şekil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılık 
«iddiası mahkemelerde ileri sürülemez. 

Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yal
nız şekil bozukluğu iddiası ile açılabilir. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa 
Mahkemesince öncelikle 'incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
İptal davası açma süresi 

MADDE 22. — Anayasa değişiklikleri ile kanun
ların şekil yönünden Anayasaya aykırılıkları iddiası 
ile doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bun
ların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak 
on gün; kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi- İçtüzüğünün veya bunların 
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belli madde ve hükümlerinin şekil ve esas, kanunların 
ise sadece esas yönlerinden Anayasaya aykırılıkları 
iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, 
bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından baş
layarak altmış gün; sonra düşer. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

HÂKİM MJBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Burada izin verirseniz bir açıkla
ma yapayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM /JLBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — tSayın Cumhurbaşkanım, Anaya
sanın 148 inci maddesinde, şekil yönünden iptal da
vasında; «Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on 
gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı/iptal 
davası açılamaz» sökünde bir hüküm var. Hükümet 
bunu; «Resmî Gazetede yayımlanmasından başlaya
rak on gün geçtikten sonra» şeklinde düzenlemiş. 

Arz ederim. 
Daha evvel yüksek malumları olduğu üzere, Da

nışma Meclisi «şekil bozukluğundan iptal davaları
nın, yayımlanmadan evvel Sayın Cumhurbaşkanı
nın tetkik süresi içinde açılabileceğini» belirtmişti. 

Anayasa çalışmalarında bunun mahzurları belir-
tüldi ve arz ettiğim şekilde 148 inci madde düzenlen
di; «Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün 
geçtikten sonra» diye belirtildi. Bu şöyle de ifade 

edilebilirdi. «Kabulünden itibaren açılabilir, fakat 
yayınlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten son
ra açılamaz.» 

Hükümet tasarısı ki Anayasa Mahkemesinin ha
zırladığı metinde de öyleydi, «açılma tarihinin baş
langıcı, Resmî Gazetede yayınlandığı tarih olsun, 
on gün geçtikten sonra açılmasın» şeklindeydi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O zaman da biz bunu konuşmuş

tuk. 
HÂKI'M 4LBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — O bakımdan arz ettim, Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanı bunu onbeş gün 
içerisinde tetkik edecek. İşte bu safhada, o tetkik 
edilirken dava açılacaksa açılsın. Resmî Gazetede 
yayınlandı mı yürürlüğe giriyor. Bazı mahzurlar ile
ri sürülmüştü ve biz onun Resmî Gazetede yayınlan
ması kısmını oraya koymamıştık. 

HÂKİM /İLBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — O kısmı şöyle koymuştuk Sayın 
Cumhurbaşkanım, izin verirseniz okuyayım. 
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'BAŞKAN — Nasıldı o, onu bir okur musunuz?. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — «Kanunun yayıımianlığı tarihten 
itibaren on gün geçtikten sonra açılamaz» şeklinde 
'konulmuştu. 

BAŞKAN — «Yayımlandığından» maksat Res
mî Gazetede yayınlanması mı?. 

HÂKİM /ÎİLİBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet efendim. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk İşleri, Kanun
lar ve Kararlar Başkanı) — İade bakımından efen
dim. Mesela, Meclise iade ettiğinizde Meclis bunu 
düzeltirse Anayasa Mahkemesine güdülmez. 

BAŞKAN — O zaman biz bu konunun üzerin
de çok konuştuk. Şekil bakımından itiraz olduğu 
için yayınlanmadan bu iş halledilsin dedik. 

HÂKİM ^LBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Üzerinde çok durduğunuz için 
arz etmek istedim. Orada da yoksa biz «Resmî Ga
zetede yayımlandığından itibaren on gün» diyebi
lirdik; fakat o zaman şu şekilde buyurmuştunuz : 
«'Parlamentoda kabul edildikten sonra açılabülsin; 
ancak dava açma süresi Resmî Gazetede yayınlan
dığından itibaren on gün sonrasına sirayet etmesin.» 

Ben o bakımdan arz ettim. 
BAŞKAN — Buradaki hüküm onu sağlıyor mu?. 
HÂKİM HVBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Hayır, buradaki öyle değil. Sa
yın Başkanımla da konuştuk, onun mahzurlarını be
lirttiler. Anayasayla çelişkili olmasın, üzerinde çok 
durulduğu için arz ediyorum. 

Emrederseniz, Anayasanın hükmünü buraya ay
nen koyalım, meseleyi uygulama halletsin. Çünkü, bu
radaki hüküm Anayasadaki ifadeyle bağdaşmıyor. 

BAŞKAN — Evet bağdaşmıyor, şimdi iyi hatırla
dım. Biz o zaman istedik ki; bu müracaat yapüacak-
sa, Resmî Gazetede yayınlanmadan evvel yapılsın 
ve o müracaat sırasında bu şekil bakımından bozuk
luk giderilebilirse mesele yok, ama Resmî Gazetede 
yayınlanmasını bekleyeceğiz, ondan sonra on gün de 
bekleyeceğiz bu durumda. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — lizin verirseniz, durumu arz 
etmeye çalışayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — Ben Anayasanın Millî Gü
venlik Konseyindeki müzakerelerini, nelerin görüşül
düğünü bilmiyorum. Yalnız Danışma Meclisinin ka-
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bul ettiği metlinde, şekü yönünden itirazlara ilişkin 
dava, Resmî Gazetede yayınlanmadan evvel açılma
sı öngörülmüştü. Biz takdim ettiğimiz yazıda bunun 
mahzurlarına değindik. Bu mahzurların içinde han
gisinin tercih edilmesi lazım geldiğini Konseyin tak
dirine bıraktık .Sonra da yürürlükte olan 148 inci 
madde kabul edildi, 

Biz Mahkeme olarak, 148 inci maddedeki kanu
nun yayınlanmasını Resmî Gazetede yayınlanma ola
rak kabul ediyoruz, başka bir yayınlanma usulü yok
tur. öyle olunca da ön denetimden Anayasanın vaz
geçtiğini anladik. 

Eğer, itiraz yalnız Cumhurbaşkanına tanınmış ol
saydı, buyurduğunuz mahzur tamamıyla giderilebilir
di, ama bu davayı Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 
beşte bir oranındaki milletvekilleri de açabilir. He
nüz yayınlanmamış bir metne karşı açılan davayı biz 
reddederiz, böyle bir hakkı yok. Evvela kanunda ola
cak ki, objektif olarak tatbik alanına girecek. O on 
gün içinde açılmış mı, açılmamış mı 'meselesini Ana
yasa Mahkemesi tetkik edebilsin. 

Buradaki «yayımlanma» Hükümet metninde de 
ifade edildiği gibi, Resmî Gazete üe yayınlanmadır. 
Yani, Anayasadaki hükmün oraya aynen geçmesine 
karşı çıkmıyorum; ama onun anlamı başka türlü de
ğildir. Yani kanunları yayınlamanın başka bir yolu 
yoktur. Bir tek yolu var, o da bir yasaya dayanır; o 
yasa gereğince Resmî Gazetede yayınlanacaktır. 

BAŞKAN — Anayasa onu sağlamıştır; «kanunun 
yayınlandığı tarihten -itibaren on gün geçtikten son
ra» diyor. O on günü de veriyor. Yayınlanması tabiî 
Resmî Gazetede olacak, ama ondan evvel de açılması
na cevaz veriyor. Yani, bu iptal davası daha evvel 
de açılsın, bunun bazı faydaları var. * 

Anayasa Mahkemesi davaya şekil bakımından ba
kacak. Efendim, çoğunluk yoktu, ret oyu verildi. 
Çoğunluğun olmadığı alenen belli. Hemen anamu-
halefet partisi «Çoğunluk olmadan kabul edilmiştir 
bu kanun, aman yayınlanmasın» 'diye dava açacak. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — O davayı. açamaz efendim, 
şu metne göre; siz de beni mazur görün, eğer böyle 
yayınlanmamış bir metne karşı dava açsanız, Anaya
sa Mahkemesi bu davayı görmez. Yani 148 inci mad
dede... 

BAŞKAN — Ben orayı okuyorum; «Kanunun ya
yınlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra 
şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz.» 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Şimdi bunun mefhumu mu-
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hatifinden, on gün içerisinde iptal davası açılacağı 
manası çıkıyor. 

BAŞKAN — Böyle çıkar ama... 
KEMALETTÎN ALÎ KAŞİFOĞLU (Cumhur

başkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk İşleri, Kanun
lar ve Kararlar Başkanı) — Efendim, özür dilerim, 
bir metnin 'kanun olabilmesi için onun mutlaka Res
mî Gazetede yayınlanması lazım. Bakın maddenin 
ilk satırı, kanunların şekil bakımından Anayasaya ay
kırılığıdır. Resmî Gazetede yayınlantnadıktan sonra 
o metin kanun olamaz. Ancak Resımî Gazetede ya
yınlandıktan sonra kanunlaşır. Ondan evvel Mecli
sin kabul ettiği metin geçerlidir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, zatı âlinizin Anayasa ge
reğince kanunları geri yollama yetkiniz vardır, bu 
yetkiyi kullanırsınız. 

BAŞKAN — Tabi, belki o itiraz bana da gelecek
tir. 

KEMALETTÎN ALİ KAŞİFOĞLU (Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk işleri, Kanun
lar ve Kararlar Başkanı) — Bu yetkiyi kullanırsınız, 
ama buna rağmen ısrar edilirse artık bu yayınlanır; 
fakat şekil bakımından hemen Anayasa Mahkemesi
ne gidilir; Yani yayınlanmadan Anayasa Mahkemesi
ne gitmek mümkün değildir efendim. Çünkü kanun 
değildir o metin. 

BAŞKAN — O halde bu hazırlanan metin uy
gun demektir. 

KEMALETTÎN ALÎ KAŞİFOĞLU {Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk işleri, Kanun-

. 1ar ve Kararlar Başkanı) — Doğrudur efendim. 
HÂKÎM /İLBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Anayasa müzakerelerindeki amaç 
üzere düzenlenmiş şeklidir bu efendim. 

BAŞKAN — Ama Anayasayı okuyunca öyle de 
anlaşılıyor. Yani, «yayınlanmasından 10 gün geçtik
ten sonra açılamaz» deyince, o halde 10 gün içinde 
açılır manası da çıkabilir oradan. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Hükümet olarak biz de bu fi
kirdeyiz. 

BAŞKAN — Peki tamam, o zaten öyle yapılmış. 
22 nci madde üzerimde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Milletlerarası Andlaşmaİar hükümlerinin Anaya

saya aykırılığının iddia edilememesi 
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I MADDE 23. — Usulüne göre yürürlüğe konul
muş Milletlerarası Andlaşmaİar aleyhine, Anayasaya 
aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru
lamaz. 

-BAŞKAN— 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 24 üncü maddeyi okutuyorum : 

înkıiâp Kanunlarının Anayasaya aykırılığının id-
I dia edilememesi 

MADDE 24. — 1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka 
îktisası Hakkında Kanunun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tek
ke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlık
lar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair 
Kartunun; 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme aktinin ev-

I lendirme memuru önünde yapılacağına -dair medenî 
nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hük
münün; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynel
milel Erlkamın Kabulü Hakkında Kanunun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun; 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efen
di, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına 

J Dair Kanunun; 
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı 

Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun; 
7 Kasım 1982 gününde yürürlükte bulunan hü

kümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilemez. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?. 
Buyurun. 
HÂKİM MJBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anaya
sanın 174 üncü maddesinin hükmüdür bu. 

AHMET HAMDÎ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Yalnız bir husus üzerinde 
Komisyonda da aynı fikirde birleştik; Hükümet ta
sarısında «9 Kasım» deniliyor, oysa halkoyuna su
nulma tarihi 7 Kasım. 

BAŞKAN — O kabulü. 
AHMET HAMDÎ BOYACIOĞLU (Anayasa 

î Mahkemesi Başkanı) — Yüksek Seçim Kurulunun ka-
| rarı 9 Kasım. O nedenle biz, o Anayasa hükmünün 
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7 Kasıma tekabül ettiği neticesinde ittifak haline gel
dik. 

BAŞKAN — 7 Kasımda yürürlükte değildi ki, 
9 Kasımda yürürlüğe girdi. 

HÂKİM HVBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o ta
rih Anayasanın kabul edildiği tarihtir. Halk oyla
masıyla kabul edildiği tarih, oylamanın yapıldığı ta
rih 7 Kasımdır. 9 Kasım ve bilahara da 23 Kasım, bu 
'kabulün açıklanmasıdır. 

Yani kabulün fiilen gerçekleştiği tarih, oylama
nın yapıldığı gündür. Sayım beş gün sonra veya on 
gün sonra yapılabilir, falka't kabul edildiği gün 7 
Kasımdır. Yani onun tescilinden ibarettir, sayımın 
açıklanması. 

AHMET HAMDİ BOYAOIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Buradaki yürürlükte bulun
ma hususu, Anayasanın değil efendim, öteki kanun
ların 7 Kasım gününde yürürlükte olan hükümlerine 
'karşı gelinemeyeceğidir, ama bu 'kanunlarda 7 Kasım 
1982*den sonra bir değişme söz konusu ise, elbette 
onlar hakkında Anayasa Mahkemesine karşı öneri ge
tirilmesi mümkün. Ona işaret etmek isteniliyor. 

BAŞKAN — Mühim değil. «7 Kasım gününde 
yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin Anayasaya 
aykırı olduğu iddia edilemez» demekle o maksadı 
vurguluyor. 

24 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecek diğer 

hususlar 
MADDE 25. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk 

Genel Seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanı oluşünruluncaya 
kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yet
kilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Ka
nunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin yönetim dö
nemi içinde çıkarılan, 'kanunlar, kanun hükmünde ka
rarnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Ana
yasaya aykırılığı iddia edilemez. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
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| madde başlığındaki «diğer hususların» «diğer metin
ler» olması lazım. Çünkü bunların hepsi yazılı me
tindir, kanundur veya o düzeydeki tasarruflardır. 

BAŞKAN — Evet, ne dersiniz?. 
HÂKİM /ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Katılırız, ama çok uzun olacak
tır. «Karar, kanun tasarruf» dersek çok uzun ola
cak. 

BAŞKAN — «Edilemeyecek diğer metinler» mi 
diyeceğiz?. «Metin» olmaz. Zaten maddenin içinde 
var, hepsi sayılmış. Yani mühim değil o. Zaten ke
nar başlıkları kanun metninden sayıknazki. Esas, ka
nunun 25 inci maddesi içindeki hükümler mühimdir. 
çünkü bu bir kenar başlığıdır; «metin» de desek olur, 
«husus» da 'desek olur, «diğer kanun, kararname ve-
sair» desek de olur; içinde var bunlar, mühim değil. 

«Husus» yerine «metin» demek daha uygun olur 
galiba. Çünkü onlar 'birer metin. Peki, onu «diğer me-

I tinler» şeklinde yazalım. 
Kenar 'başlığını o şekilde düzeltelim. 
25 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?. Yok. 
Maddeyi kenar başlığında yapılan değişiklikle bir

likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal davasının açılmasında temsil. 
MADDE 26. — Kanunların, kanun hükmünde 

kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüğünün veya bunların belirli madde veya hüküm
lerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal 
davası 20 nci maddenin (2) numaralı bendinde yazılı 
siyasî parti gruplarının genel kurullarının, üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile alacakları karar üzerine, 
grup başkanları veya vekilleri tarafından açılır. 

Dava, 20 nci maddenin (3) numaralı 'bendinde ya
zılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri tarafından 
açıldığı takdirde dilekçede, kendilerine mahkemece 
tebligat yapılmak üzere, iki üyenin gösterilmesi gerek
lidir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
İptal davasının açılmasında uyulması gereken esas

lar 
MADDE 27. — Anayasa değişiklikleri ile kanun

ların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların be
lirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı id
diası ile iptalini ihtiva eden dava dilekçesinin Ana
yasa Mahkemesi Genel (Sekreterliğince kaleme hava
le edildiği tarihte iptal davası açılmış sayılır ve Ge
nel Sekreterlikçe, davayı açanlara davanın açıldığına 
dair bir belge verilir. 

Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam 
sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafın
dan açılmakta ise dava dilekçesinde, davayı açan üye
lerin ad ve soyadlarının, seçildikleri bölgelerin ve im
zalarının sıra numarası altında yer alması ve bu di
lekçenin, imzaları muhtevi her sayfasının o sayfada 
ad ve soyadları ile imzaları bulunanların milletvekili 
ve imzalarının da kendilerine aiit olduğunun, ayrı ayrı, 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başkanca 
belirlenecek görevli tarafındian imza ve mühür konul
mak suretiyle onaylanmış olaraik Genel Sekreterliğe 
verilmesi; siyasî parti grupları tarafından açılmakta 
ise grup genel kurulu kararının tasdikli örnekleri ile 
dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı ve
ya vekili olduklarını belirleyen onaylı belge örnekle
rini dava dilekçesi ile birlikte Genel Sekreterliğe ver
meleri zorunludur. 

Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal davası açanlar, 
Anayasaya aykırılıklarını ileri sürdükleri hükümlerin 
Anayasanın hangi maddesi veya maddelerine aykırı 
olduğunu ve iddialarını dayandırdıkları gerekçenin 
neden ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesince, dava dilekçesinin, bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilen hu
sustan ihtiva edip etmediği, kayıt tarihinden itibaren 
on gün içinde incelenir, varsa noksanlıklar kararla 
saptanarak onbeş günden az olmamak üzere verile
cek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olu
nur. Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam 
sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafın
dan açılmışsa, noksanların tamamlanmasına ilişkin 
tebligat, 26 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen 
üyelere, bu üyeler belirtilmemişse dava dilekçesinin 
en başında ad ve soyadları yazılı olan iki üyeye ya
pılır. 

Yukarıdaki fıkrajda belirtilen süre içinde noksan
lıkların tamamlanmaması halinde iptal davası açılma
mış savılır. Davanın açılmamış sayılması hakkındaki 
karar Anavasa Mahkemesince verilir. Bu karar, ilgi
lilere tebliğ; olunur ve Resmî Gazetede yavımlanır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum 
İtiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işler 
MADDE 28. — Bir davaya bakmakta olan mah

keme : 
1. O dava sebebiyle uygulanacak bir kanun ve

ya kanun hükmünde karranamenin hükümlerini Ana
yasaya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; 
veya, 

2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık id
diasının ciddî olduğu kanısına varırsa tarafların bu 
konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu ka
nıya götüren görüşünü açıklayan karan; 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili 
görülen belgelerin tasdikli -örnekleri ile birlikte Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına gönderir. 

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, gelen ev
rakı kaleme havale eder ve keyfiyeti ilgili mahke
meye bir yazı ile bildirir. 

Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde 
noksanlıkları olup olmadığı incelenir. Anayasa Mah
kemesince yapılan bu incelemede, eksikleri olduğu 
anlaşılan işlerin geri çevrilmesine, mahkemenin yet
kisiz olduğu tespit edilen başvurmaların dia reddine 
karar verilir. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız ola
rak gelişinden başlamak üzere beş ay içinde karannı 
verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse il
gili mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümleri
ne göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesi
nin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye ka
dar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. 

Mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî 
görmemesi halinde bu iddia temyiz merciince esas 
hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek ver
diği ret karannın yayımlanmasından sonra on yıl 
geçmedikçe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykı
rılığı iddiasıyla tekrar Anayasa Mahkemesine baş
vurulamaz. 

BAŞKAN — Burada, «Mahkemenin Anayasaya 
aykırılık iddiasını ciddî görmemesi halinde bu iddia 
temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağ» 
lanır» deniliyor. Yani temyiz edilmiş ise mi?. 

HÂKÎM /İLBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Tabiî efendim. Bir ara kararı ile 
reddedecek; temyiz ederse, Temyiz Mahkemesi onu 
inceleyecek. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tem
yizde dahi bu imkân var. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilin!; ş'tir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gerekçe ile bağlı olmama 
MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi; kanunla

rın, kanun hükmünde 'kararnamelerin ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya ay
kırılığı hususunda ilgililer tarafihdan ileri sürülen ge
rekçelere dayanmaya mecbur değildir. Anayasa Mah
kemesi, taleple bağlı kalmak kaydıyla başka gerekçe 
ile de Anayasaya aykırılık kararı verebilir. 

Ancak, başvuru, kanunun, kanun hükmünde ka
rarnamenin veya İçtüzüğün sadece belirli m'addle ve
ya hükümleri aleyhinde yapılmış olup da, bu belirli 
madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hük
münde kararnamenin veya İçtüzüğün bazı hüküm
lerinin veya tamamının uygulanmaması sonucunu 
doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi, keyfiyeti gerek
çesinde belirtmek şartıyla, kanunun, kanun hükmün
de kararnamenin veya İçtüzüğün bahis konusu öteki 
hükümlerinin veya tümünün iptaline karar verebilir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
İnceleme usulü ve ilgililerin çağırılması 
MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Di

van sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dos
ya üzerinde inceler; gerekli gördüğü hallerde sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanının tensip 
edeceği görevli sözlü açıklamada bulunur. 

Siyasî partilerin malî denetimi bu Kanunda ve 
özel kanunda gösterilen usullere göre yapılır. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Tebligat • 

MADDE 31. — Anayasa Mahkemesi 30 uncu 
madde uyarınca sözlü açıklamaların dinlenmesine ka
rar verdiği takdirde, ilgililere, tayin edilecek günde 

mahkemede hazır bulunmalarını veya temsilci gön
dermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsil
ci gönderımezlerse gerekli incelemenin dosya üzerin
de yapılacağını belirten 'bir davetiye gönderir. 

20 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı 
milletvekillerinden 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında 
gösterilen üyeler, sözlü açıklamalarda hazır buluna
bilirler. 

18 inci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerin
de yazılı hallerde, 20 nci maddenin (2) numaralı ben
dinde zikredilen ve iptali istenen kanun, kanun hük
münde kararname veya İçtüzüğün veya bunların 'bel
li madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırı olma
dığı kanaatinde bulunan, iptal davası açma hakkına 
saihip siyasî parti grupları, 26 ncı maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları uyarınca Anayasa Mahkemesine 
yazılı mütalaa verebilirler. Anayasa Mahkemesi lüzum 
gördüğü takdirde, bu siyasî parti gruplarının sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere iki temsilci isteyebilir. 

BAŞKAN — İki temsilci ile sınırlandırdık değil 
mi?. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Vekâletname 
MADDE 32. — Anayasa Mahkemesine başvur

ma hakkını haiz olanlar, kendilerini, noterden tas
dikli özel vekâletnameli bir veya 'birkaç avukat ta
rafından temsil ettirebilirler. 30 uncu maddenin-ikin-
ri fıkrası hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Yani Cumhurbaşkanıda öyle mi ya
pacak?. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Bir görevli gönderecek, avukata 
gerek yok, görevli gönderecek. 

BAŞKAN — Peki, gerekirse avukat gönderemeye-
cek mi Cumhurbaşkanı?. 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Gönderebilir efendim. 

BAŞKAN — Gönderebilir, a hakkı saklıdır. Ula 
görevli göndermez, avukat da gönderebilir. 

HÂKİM A0JBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet, avukatı görevli olarak gön
derebilir o zaman. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Bilmeyenler... Kabul edilmüş'tir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Siyasî partilerin 'kapatılması davaları 
MADDE 33. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

tarafından açılan siyasî partilerin kapatılmasına iliş
kin davalar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incele
nir ve karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi gerekli 
gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek için 
ilgilileri ve 'konu hakkında bilgisi olanları çağırır. 

BAŞKAN — Yargıtay Başsavcısı, şimdi Anayasa 
Mahkemesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev 
yapıyor, «Yargıtay» kelimesinin konmasına gerek 
var mı?. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — 
Esasen Cumhuriyet Başsavcısıdır. 

BAŞKAN — Tabiî, Yargıtay Başsavcısıdır, ama 
burada Cumhuriyet Başsavcısıdır. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşikanım, bu 
'kavram biraz karışık. 

BAŞKAN — Çok 'karışık bu, bunun üzerinde çok 
münakaşa ettik. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞİLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Cumhuriyet Başsavcısı da 
deniliyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da deni
liyor. ıSonra çıkan yasallarda Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı denmiş. Aslında bizim bildiğimiz, bir tek 
Cumhuriyet Başsavcısı vardır; Yargıtay lafı sonradan 
eklendi. Yalnız benim bu maddede biraz endişem var, 
ona değinmek istiyorum, acaba bir yanlış anlama 
olur mu?. 

Şimdi iki türlü sözlü açıklama var : Birisi ka
bul buyurduğunuz 30 uncu maddede, Anayasa de
netimiyle... 

BAŞKAN — Yüce Divan sıfatıyla. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — O hariç efendim, onda hu 
hiç işlemiyor. Orada duruşma olduğu için. 

BAŞKAN — Onun dışında kalan işleri dosya 
üzerinden inceler. Gerekli gördüğü hallerde sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırabilir. 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — İlgilileri çağıracak, hu çağır
mayı da 31 inci maddeki tebligata göre yapacak. 
Yani o tebligatta denilecek ki, «filanca günü Ana
yasa Mahkemesine gelmezsen dosya üzerinde ince
leme yapılacaktır». Yani o adamı Anayasaya uygun
luk denetiminde, zorla getirme hakkına sahip değiliz. 
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Gelmezse mevcut bilgiler üzerinden karar vereceğiz. 
Ancak 33 üncü maddede durum böyle değil. 33 üncü 
madde kapatma davasından bahsediyor. O kapatma 
davasında Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası uygula
nacak, ama sözlü açıklamaları dinlemek istenen il
gililer veya onun üzerinde bilgisi olan kişilerin din
lenmesine mahkeme gerek görüyor. Burada 31 inci 
maddenin işlememesi lazım. Burada ceza usulünün 
kuralları; «gelmez ise, zorla getirme» hükmünün iş
lemesi lazım. Acaba bunun açıklanmasında sayın 
Komisyon yarar görmez mi? 

(BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu hükümleri işleyeceğine göre, orada bulu
nan her türlü usul hükümlerini işletmemiz lazım. 

BAŞKAN — Cebirle getirmesi lazım. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — Yalnız bu kanunun hemen 
yukarısında özel bir hüküm var, bu özel hükmün 
ıtatlbikine gitme temayülü olabilir. Malumâliniz, özel 
kurallar, genel kurallara öncelik tanır. 

Ben endişelerimi arz ettim. Görevde bulunduğum 
zaman da, bunu bu istikamette tatbike gayret ede
rim; ama bu müzakerelerden haberi olmayanlar baş
ka bir yola gidebilirler ve «İlgililer gelmedi; evrak 
üzerinden karar vereyim» gibi bir eğilime de gire
bilirler. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında, 
yüksek malumları olduğu üzere, Anayasa çalışmala
rında siyasî partilerin kapatma davalarının duruş-
malı olarak değil, dosya üzerinden yapılması öngö
rülmüştü. Bunun da amacı, orada propagandaların 
yapılması ve olayların çıkmasını önlemekti; fakat 
onun yerine, «konu üzerinde bilgisi olanları çağı
rır» demek suretiyle ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununu da tatbik etmek suretiyle bir nevi du-
ruşmasız, ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları 
çağırmak suretiyle dinleme yapılacak. Burada yetki 
tamamen Anayasa Mahkemesinin oluyor. 

Eğer dava duruşmalı yapılsa idi, duruşmah da
vada yetki karşı tarafın olacaktı, her duruşmaya 
geleceklerdi, avukatlarıyla beraber geleceklerdi. Du
ruşma, kapalı celse kararı 'verilmediği müddetçe, açık 
olacaktı. Burada ise, Anayasa Mahkemesi istediğini, 
istediği zaman çağıracaktır. Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun hükümlerini de uygulayacak; ama 
kapalı duruşma kararı verdiği zaman, yüz tane din-
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leyici gelmeyecek, gazeteci gelmeyecek. Burada amaç
lanan 'budur. 

Zaten, kendileriyle çalıştığımız zaman bir uygu
lamalarından 'bahsettiler, tereddütleri yerinde. Ken
dilerinin görüşlüne katılıyoruz. Zapta geçmesi husu
sunda da faydalı oldu. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — O kısım sonuna «31 inci 
madde bu halde uygulanmaz» denilirse maksat hâsıl 
olur. Yani, Ceza 'Muhakemeleri Usulünün uygulan
ması yolunu, özel hükmü bertaraf etmek maksadıyla 
konmuştur diye düşünüyorum. Yani, buradaki 31 
inci madde, yukarıdaki hükümle ilişkilidir. 

BAŞKAN — Yani, «Bu halde 31 inci madde 
hükümleri uygulanmaz» İbaresini metnin sonuna ila
ve edelim diyorsunuz. 

«Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde 
sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgilileri ve konu 
hakkında bilgisi olanları çağırır» demişiz. Yukarıda 
da, «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri 
uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve ka
rara 'bağlanır» dedik. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Anayasa Mahkemesi ihtiyaç 
görmüş, ıfilan şahidi, filan kimseyi çağırmaya karar 
vermiş, duruşmaya getirecek, nasıl getirecek? Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre tebligat yap
mış, gelmemiş; o zaman ihzaren getirecek. Buraya 
artık yeni baştan «31 inci madde bu haîde uygulan
maz» diye bir hüküm koymak yerinde olmasa gerek. 

BAŞKAN — Koyarsak ne olur? Madem öyle, 
malumu ilam olur ama, sağlam olur. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sa
yın Bakanın görüşüne pek katılamıyorum. «Anaya
sa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde sözlü açık
lamalarını dinlemek için ilgilileri ve konu hakkında 
bilgisi olanları çağırır» hükmü eğer Anayasada bu
lunmasa idi, eğer bu yasanın içine de girmese idi, biz 
hiçbir ferdi, siyasî partilerin kapatılması davalarına 
çağıramazdık. Gerekiyor ise şahidi, gerekiyor ise o 
siyasî partinin ilgililerini çağırarak onlardan bilgi al
mayı, dinleme olanağını veriyor bu bize. Bunu zorla 
getirme hakkına sahip olamayız. 

BAŞKAN — Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı 
şundan dolayı haklı olabilir; maddede, «incelenir ve 
karara bağlanır» denmiş, O halde, esas nedir; Dos
ya üzerinden incelenmesi ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu hükümlerini uygulamak suretiyle karara 
bağlamasıdır. Burada cümle bitiyor. 

Ondan sonra diyor ki, «Anayasa Mahkemesi ge
rekli gördüğü hallerde sözlü . açıklamalarını dinle
mek için ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları 
çağırır» Neye göre çağıracak; Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre mi çağıracak, yoksa tereddüt 
olmasın diye; «31 inci madde hükümleri uygulan
maz.» der isek mesele kalmayacak mı? Mademki, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre olsun istiyo
ruz, onunla irtibatlı olmasın diye o ibareyi alt kısma 
koyabiliriz. Daha garantili olur. 

Bu değişikliği ilave ettiniz mi? 
HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — «Bu halde 31' inci madde hükmü 
uygulanmaz» ibaresini o kısma ilave etmeliyiz. 

BAŞKAN — Bunu sonradan biz ilave ettik. «Ge
rekli görüldüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinle
mek için» çağırsın dedik. Çünkü, Anayasa hazırlanır
ken, dosya üzerinde inceleme yapılsın dedik, gelir ora
da propaganda yaparlar, söylemek istediklerini orada 
söylerler, gazetelerde çıkar, bunlara meydan veril
mesin dedik. Ama, ihtiyaç hâsıl olur, dosya noksan
dır, mahkeme bazı bilgileri almak ister, öyle zaman
larda onları mahkemeye çağırabilsin diye o hükmü 
oraya biz ilave ettik. 

Esasında, bu dava siyasî partilerin kapatılması 
davası olduğu için, eğer ilgilileri duruşmaya gönder-
miyor ise zaten o partinin aleyhinedir. Savunma için 
kendisi gelip talepte bulunması lazım İken, kimseyi 
göndermiyor ise, dava aleyhine neticelenecektir de
mektir. 

Esasında zorla getirtmeye bile gerek yok. O za
man mahkeme dosya üzerinden kararını verir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Anayasa Mahkemesi Başkanına 
katılıyoruz. Çünkü, 31 inci maddeye göre; «duyuruda 
bulunacağız, gelmezlerse, yokluklarında karar vere
biliriz» demişiz. Burada «Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununu uygularız» dediğimiz zaman, zorla getir
me söz konusu oluyor. O zaman 30ı uncu madde ile 
bu hüküm çelişiyor. 

BAŞKAN — Zorla getirtmek istedi, ama ortada 
kimse yok. O zaman ne olacak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Vazge
çecektir. Çünkü, yukarıda «Anayasa Mahkemesi 30 
uncu madde uyarınca sözlü açıklamaların dinlenme
sine karar verdiği takdirde, ilgililere, tayin edilecek 
günde mahkemede hazır bulunmalarını veya temsil-
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ci göndermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya 
temsilci göndermezlerse, gerekli incelemenin dosya 
üzerinde yapılacağını belirten bir davetiye gönderir» 
diyor. Gelmezsen gelme, dosya üzerinde karar veri
rim diyoruz. 

Aşağıda, «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 
uygulayacağım» dendiği zaman, o seni zorla getirebi
lirim anlamını taşır. 

IBAŞKAN — Bana kalsa, zorla da getirtmem, gel
miyorsa gölmiyordur. Ben de dosya üzerinde karar 
veririm. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanın ifadesi doğru, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre zorla getirme mecburiyeti vardır, zor
la getirme hususu doğrudur. 

BAŞKAN — Zorla getirmek istiyor musunuz, iste
miyor musunuz? 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Malhkemesi Başkanı) — Mutlaka gelmesi lazım. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok, öyle ise o hük
mü de koyalım. Büyük bir dava, siyasî bir parti ka
patılacak. 

33 üncü maddeyi değişik şekliyle bir daha okutu
yorum : 

MADDE 33. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından açılan siyasî partilerin kapatılmasına iliş
kin davalar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incele
nir ve karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi gerekli 
gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek için 
ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırır. Bu 
halde 31 inci madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddenin başındaki «Yargıtay» ke
limesini çıkarmıyoruz değil mi? Doğrudan doğruya 
«Cumhuriyet Başsavcısı» desek bence daha iyi ola
cak. Baş kısımdaki «Yargıtay» ı silelim, «Cumhuri
yet Başsavcısı tarafından açılan siyasî partilerin» di
yelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Anaya
sa düzenlemelerinde «Cumhuriyet Başsavcısı», Yar
gıtay ile ilgili düzenlemelerde «Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı» deyimi geçiyor, burada «Yargıtay» ke
limesi geçer. 

BAŞKAN — Burada silmek lazım. Madde, «Cum
huriyet Başsavcısı» olarak başlayacak. 

33 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 
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33 üncü maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Dokunulmazlığın kaldırılması ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde ip
tal istemleri 

MADDE 34. — Yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına veya üyeliğin düştüğüne dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararlarına karşı, dokunulmazlı
ğı kaldırılan milletvekili veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmayan bakan veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri tarafından 
yapılan iptal istemleri, Anayasa Mahkemesince on-
beş gün içinde karara bağlanır. 

İptal istemlerine konu teşkil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararları aleyhine Anayasa Mahkeme
sine başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren bir 
hafta sonra düşer. 

27 nci maddenin birinci ve ikinci, 30 uncu ve 31 in
ci maddelerin birinci fıkraları ve 32 nci madde hü
kümleri, bu halde de uygulanır. 

Söz konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini beklemeksi
zin gerekli evrakı doğrudan getirir. 

BAŞKAN — «Noterden tasdik ve özel vekâletna
me»» konusu 32 nci madde hükmünden midir, yoksa 
33 üncü madde hükmünden midir? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Bu 33 üncü maddeyle ilgili değil 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 33 üncü madde değil, 32 nci madde 
hükmünden de mi değil? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, 
ilgililerin çağrılması, tebligat ve vekâletname gibi hu
suslar o maddeyle ilgili. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Yalnız bir deyim hatası var 
son fıkrada Sayın Cumhurbaşkanım; «Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı ilgilinin ibraz etmesini beklemek
sizin gerekli evrakı doğrudan getirir» yerine «ge
tirtir» denmesi lazım. «Getirmek» bizzat kendisinin 
yapacağı bir işlemdir ki, bu bir matbua hatası oluyor 
galiba,; 

BAŞKAN — Evet, o kelimenin «getirtir» olması 
lazım. 

34 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşlerde Usul 
Duruşma ve hüküm 
MADDE 35. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Di

van sifatıyla çalışırken, yürürlükteki kanunlar* göre 
duruşma yapar ve hüküm verir. 

Yüce Divan kararları kesindir. 
BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Savcılık görevi 
MADDE 3ı6. — Yüce Divanda savcılık görevini, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cum
huriyet iBaşsavcıvekilı yapar. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılarından bir veya birkaçı da Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekiliyle 
birlikte duruşmaya iştirak edebilir. 

BAŞKAN — Bu tabir doğru işte. 
36 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum. 
Duruşmada sanığın hazır bulunmaması 
MADDE 37. — Yüce Divanda sorgusu yapılmış 

olan sanığın sonraki oturumlara gelmemesi ve Yüce 
Divanca da duruşmada hazır bulunmasına gerek gö
rülmemesi hallerinde, duruşmadan vareste tutulma 
istemi bulunmasa dahi gıyabında duruşmaya devam 
edilerek kamu davası sonuçlandırılabilir. Müdafi her 
"zaman duruşmada hazır bulunabilir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.! 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Sanığın sungusunda üyelerin ve Yargıtay Cum

huriyet Başsavcısının soru sorması 
MADDE 38. — Yüce Divanda sanığın sorguya 

çekilmesi sırasında, üyeler ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili, Başkanın 
izni ile sanığa soru sorabilirleri 
-'" BAŞKAN — Buradaki «Yargıtay» ibaresinin si- . 
linmes! lazım. 

— 324 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, başlıklar içinde geçiyor o ibareler. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Yu
karı maddedekini de silsek Sayın Cumhurbaşkanım? 

BAŞKAN — Ama, 36 ncı maddede, «Yüce Di
vanda savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cısı» deniyor. 

HÂKİM BİNBAŞI M TEVFİK ODMAN (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Anayasada şöyle deniyor 
Sayın Cumhurbaşkanım : «Yüce Divanda savcılık 
görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 
Başsavcıvekili yapar.» 

BAŞKAN — O zaman olmadı, 36 ncı maddeyi 
tekrar görüşmemiz lazım. 

Evvela 3ı8 inci maddeyi bir neticeye bağlayalım, 
sonra 36 ncı maddeyi görüşürüz. 

3'8 inci maddenin kenar başlığındaki «Yargıtay» 
kelimesinin silinmesi lazım. Ondan sonra da gene 
madde içinde geçen «Yargıtay» kelimeleri silinecek. 

38 inci maddeyi değişik şekliyle bir kere daha 
okutuyorum : 

Sanığın sorgusunda üyelerin ve Cumhuriyet Baş
savcısının soru sorması 

MADDE 38. — Yüce Divanda sanığın sorguya 
çekilmesi sırasında, üyeler ve Cumhuriyet Başsavcısı 
veya Cumhuriyet Başsavcıvekili, Başkanın izni ile 
sanığa soru sorabilirler. 

BAŞKAN — Okunan şekliyle 38 inci madde üze
rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 3'6 ncı maddenin tekriri müzakeresini ta
lep ediyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buradan da «Yargıtay» kelimeleri çıkarılarak 
«Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı» değil «Cumhuri
yet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili» olma
sı lazım; çünkü Anayasada öyle geçiyor. 

ıBu bakımdan, 36 ncı maddeyi o şekilde bir daha 
okutuyorum efendim. 

Savcılık görevi 
MADDE 3.6. — Yüce Divanda savcılık görevini, 

Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıve
kili yapar. Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından bir 
veya. birkaçı da Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsav
cıvekiliyle birlikte duruşmaya iştirak edebilir. 

BAŞKAN — Tamam, şimdi Anayasaya uygun 
oldu. 
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Okunan şekliyle 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

36 ncı maddeyi okunan yeni şekliyle tekrar oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Araç, gereç ve personelden yararlanma 
MADDE 39. — Başkan, Yüce Divandaki duruş

manın gerekli kıldığı durumlarda Devlet kurum ve 
kuruluşlarına ait araç, gereç stenograf ve teknik per
sonelden yararlanmak için istemde bulunabilir. Bu 
İstemler, ilgili makamlarca hemen yerine getirilir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum^ Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 

2. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (1/642) 
(S: Sayısı : 725) (Devam) 

BAŞKAN — Birinci Oturumda Anayasa Mah
kemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun Tasarısının 41 inci maddesine kadar görüş
müştük, kaldığımız yerden görüşmeye devam ediyo
ruz. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla kaydolun-
ması 

MADDE 40. — Duruşma safahatı, Başkanın uy
gun göreceği teknik araçlarla kaydolunabilir. Bu kay
da dayanılarak düzenlenen duruşma tutanaklarının 
her sayfası Başkan ile tutanağı düzenleyen zabıt kâ
tibi tarafından imzalanır. Bu tutanakların duruşma 
safahatın uygun olmadığına ilişkin iddialar, Yüce 
Divanca incelenip karara bağlanır. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, saat 14.Û0'te tekrar toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.30 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

inceleme ve Yargılama Usullerine İlişkin 
Müşterek Hükümler 

Mahkemenin toplanması 
MADDE 4Î. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve 

on asıl üye ile toplanır. Başkan, aşıl üyelerden ma
zereti olanların yerini kıdem esasına göre yedek üye
lerle tamamlar. 

Mazeretlerin sebep ve mahiyeti Anayasa Mahke
mesi İçtüzüğünde düzenlenir. 

- • • — >9<i 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.12 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

- . 325• — 
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BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Müzakere gizliliği ve karar nisabı 
MADDE 42. — Anayasa Mahkemesinin müza

kereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Ana
yasa değişikliklerinde iptale karar verilebilmesi için 
üçte iki oy çokluğu şarttır. 

Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 
Kıdem, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme gü

nüne göre belli edilir. Aynı günde seçilenlerden yaş
ça büyük olanlar, aynı yaşta olanlar arasında ad çek
me ile saptananlar kıdemli sayılır. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

43 üncü maddeyi okutuyorum. 
Bilgi, evrak ve belge gönderme yükümlülüğü 
MADDE 43. — Devletin yasama, yürütme ve 

yargı organlarıyla idare makamları ve bütün gerçek 
ve tüzelkişiler ve kuruluşlar Anayasa Mahkemesinin 
istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tayin edilen süre 
içinde vermekle yükümlüdürler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine 
zarar vermesi umulan ve sır halinde saklanması gere
ken bilgilerin verilmesinden, evrak ve belgelerin gön
derilmesinden ilgili makam kaçınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan 
önce, yetkili kimselerden sözlü izahat isteyebilir. Bu 
yoldaki açıklamalar tutanağa geçirilmez. 

Söz konusu bilgi, evrak ve belgelerin İstenmesi za
ruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki çoğunlukla 
karar verildiği takdirde istenen bilgi, evrak ve bel
gelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak sır, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve 
yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, ilgili makamın söz konusu bilgi, evrak ve 
belgeleri vermemek hususundaki karan kesindir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralar gereğince bir sırrın 
verilmemesi halinde, bu sırla alakalı hususlar aleyhte 
delil teşkil etmez. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
İçtüzük 
MADDE 44. — Anayasa Mahkemesinin çalışma 

esasları ve üyeleri arasındaki iş bölümü, mahkemenin 
yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük Resmî Gazetede yayımlanır. 
BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
45 inci maddeyi okutuyorum. 
Dilekçenin reddi 
MADDE 45. — Anayasa Mahkemesinin görevi

ne girmeyen konulara ilişkin dilekçeler reddolunur. 
Ret kararı, dilekçe sahibine tebliğ edilir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum. 
Dava ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller 
MADDE 46. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyeleri : 
l1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilen

diren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşi

nin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yö
nünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yö
nünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık 
bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kay
yımı sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 

4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya 
tanık ya da bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 
dava ve işlere; 

5« Istişarî mütalaa ve kanaat beyan etmiş oldu
ğu dava ve işlere; 

Bakamazlar. 
BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir,< 
47 nci maddeyi okutuyorum. 
Başkan ve üyelerin reddi 
MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyeleri tarafsız hareket edemeyecekleri kanısını hak
lı kılan hallerin dava açılmadan veya iş mahkemeye 
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gelmeden önce mevcut olduğu iddiası ile reddoluna-
bilirler. 

Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen 
üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin karar 
verir. 

Ret şahsidir. Kurulun toplanmasına mani olacak 
sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlenmez. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Ret dilekçesinin reddî 
MADDE 48. — Ret dilekçesinin, ret sebepleri

nin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat vasıtalarının 
ıhep birlikte bildirilmesi gereklidir. Bu şartları kapsa
mayan dilekçeler reddolunur. 

Yemin delil teşkil etmez. 
BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mad
denin baş kısmında geçen «ret dilekçesinin» tabiri- m 

nin «ret dilekçesinde» olması gerekir. 
BAŞKAN — O kısmı, «ret dilekçesinde» olarak 

düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Çekinme 
MADDE 49. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin, 46 nci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, Ana
yasa Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan Başkan 
veya üyenin de iştirakiyle konu hakkında kesin ka
rar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan oylama
ya katılamaz. 

Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyele
rin çekinme istekleri dinlenmez. 

BAŞKAN •— 49 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

1510 nci maddeyi okutuyorum. 
Yersiz ret istemleri 
MADDE 510. — Anayasa Mahkemesi Başjkan ve 

üyelerinin reddine ilişkin istemlerin reddi halinde, 

ret isteyenden mahkeme, ret isteminin mahiye
tine göre, onbin liradan yüzbin liraya kadar para ce
zası alınır. 

Yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak para ce
zası Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre tahsil edilir. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 
Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi 
MADDE 51. — Anayasa Mahkemesinde bakılan 

dava veya işler dolayısıyla bilgisine başvurulan bilir
kişi veya tanığın dinlenmesi, usul kanunları gereğin
ce resmî bir makamın iznine bağlı bulunup da Devlet 
menfatlerine zararlı olacağı mülahazasıyla izin ve
rilmediği takdirde; mahkeme izin vermeye yetkili 
kimsenin sözlü veya yazılı mütalaasını aldıktan son
ra, izin vermemenin yersizliğine üçte iki çoğunlukla ka
rar verirse, bilirkişi veya tanık sır saklama ödevine 
dayanamaz. 

Ancak, izin vermeme keyfiyeti, açıklanmasında 
mahzur bulunan sırrın Türkiye Cumhuriyetinin gü
venliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı dev
letlere de ilişkin bulunması sebebine dayanıyorsa, 
yetkili makamın bu husu&taki kararı kesindir. 

BAŞKAN — ikinci paragraf bundan evvelki mad
dede geçmişti. 

HÂKÎM ALBAY ÎSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkamm o yazılı 
belgelerle ilgilidir. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu, ta
nık ve bilirkişilerle ilgilidir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
51 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum. 
Harç, vergi ve resimden muafiyet 
MADDE 52. — Bu Kanunun 18 inci maddesinin 

(1) ve (2) numaralı bentleri uyarınca kanunların, ka
nun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı se
bebiyle yapılan başvurular ile 28 inci maddesi uya
rınca mahkemelerden gelen istekler ve bunlara bağ
lı tasdikli örnekler ve Anayasa Mahkemesince bu 
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konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlemler 
ile 18 inci maddenin (6) numaralı bendi gereğince 
yapıilacak istem ve işlemler harç, vergi ve resme tabi 
değildir. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum,. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 
Anayasa Mahkemesi kararları 
MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi kararları 

gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya yar
gılamaya katılan başkan ve üyeler tarafından imzala
nır, Muhalif kalanlar, kararda muhalefet sebeplerini 
açıklarlar. Kararlar ilgililere bu şekliyle tebliğ olu
nur. 

Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, iptal ka
rarları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 

Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmün
de kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, 
iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte 
yürüdükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, 
iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca ka-
rarlaştırabilir. Bu tarih, iptal kararının Resmî Gaze
tede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçe
mez. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun, kanun hükmün
de kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün veya bunların belirli hükümlerinin ip
tali halinde meydana gelecek olan hukukî boşluğu 
kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edi
ci mahiyette görürse, yukarıdaki fıkra hükmünü uy
gular ve boşluğun doldurulması için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlığa bilgi ve
rir. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hük
münde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü 
iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis ede
mez. 

iptal kararları geriye yürümez. 
BAŞKAN — Şimdiye kadarki geçen maddeler

de, «kanun, kanun hükmünde kararname7 veya içtü
zük» dedik. Buraya gelince, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü» dedik. Zaten kastedilen içtüzük , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğüdür. 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Burada yalnız söylenen iç
tüzük, Anayasa Mahkemesi içtüzüğüdür. 

HÂKİM BİNBAŞI M. TEVFİK ODMAN (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım 
29 uncu maddede de «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğü» ifadeleri geçiyor. 

Ancak ikinci fıkra «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğünde» diyor. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 
Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımlanması 

ve bağlayıcılığı 
MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi kararları 

Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve Devletin ya
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamla
rını, gerçek ve tüzelkişileri ve kuruluşları bağlar. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum. 
Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçları 
MADDE, 55. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sıra
sında işledikleri suçlarla şahsî suçları için soruşturma 
açılması Anayasa Mahkemesinin kararına bağlıdır. 
Başkan gereken hallerde işi Anayasa Mahkemesine 
götürmeden önce bir üyeye öninceleme de yaptırabi
lir. imzasız, adressiz yahut takma adla yapılan veya 
yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içer
meyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar 
ve şikâyetler Başkanlıkça işleme konulmaz. 

Anayasa Mahkemesince, soruşturma açılmasına 
karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gereken 
kararı vermek ve sözkonusu kanunun sorgu hâkimi
ne tanıdığı yetkileri kullanmak üzere üç üye görev
lendirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir, önin
celeme yaptırılmasına kurul üyelerinin seçilmesine, 
soruşturmanın yapılmasına ve gereken kararların ve
rilmesine dair esaslar Anayasa Mahkemesi içtüzüğün
de gösterilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık 
soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere ta
bidir. 
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Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî | 
suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsî suçlarına ilişkin 
hükümler uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri açısından Sıkıyöne- I 
tim Kanununda sözü edilen izin mercii Anayasa Mah
kemesidir. Anayasa Mahkemesinin, Sıkıyönetim Ko
mutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin vermeme
si halinde o üye hakkında yapılacak işlemler İçtüzük- I 
te gösterilir. 

BAŞKAN — Son fıkrayı izah eder misiniz? 
KÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sıkıyönetim Kanununun 21 inci 
maddesinde; hâkimler, generaller, valiler, kaymakam
lar, büyükelçiler hakkında kurul izin vermeden sı
kıyönetim mahkemesinde soruşturma yapılmayacağı I 
belirtiliyor. Eğer kurul izin verirse, soruşturmanın 
orada yapılacağını bildiriyor. I 

BAŞKAN — Burada da eğer Anayasa Mahke
mesi üyeleriyle ilgiliyse Anayasa Mahkemesi izni ve- I 
recek. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet. I 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Anayasa Mahkemesi olarak, 
izin verilip verilmeyeceği belirtiliyor. I 

BAŞKAN — Buraya da ayrıca geçmiş oluyor. I 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yal
nız, izin verilmediği takdirde Anayasa Mahkemesi o I 
üye hakkında ne yapacaksa, onu İçtüzüğünde belirte- I 
cek. önemli olan odur. I 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Anayasa-Mahkemesi kovuşturma- I 
nın sıkıyönetim mahkemesinde yapılmasına izin ver- I 
miyorsa, bu kanundaki genel hükümler uygulanacak- I 
tır. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. j 
55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabuî I 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
56 ncı maddeyi okutuyorum. I 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
jMalî İşler, Personel İşleri, Kadrolar I 

Bütçe I 
MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi, genel büt- I 

çe içinde kendi bütçesi ile yönetilir. I 
Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Başkan; I 

ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekreter yapar. I 
Muhasebe işleri, Anayasa Mahkemesi nezdinde | 
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kurulacak muhasebe teşkilatı, masraf tahakkuk iş
leri ise mahkemenin malî işler müdürlüğü tarafından 
yürütülür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili 
görüşmelerde Adalet Bakanı veya tensip ettiği tak
dirde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bu
lunur. Bu görüşmelere Başkan ve üyeler açıklama yap
mak üzere davet edilemezler. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterin seçimi ve personelin atanması 
MADDE 57, — Anayasa Mahkemesi Başkanının 

uygun gördüğü bir raportör, aslî görevine ek olarak, 
genel sekreterlik görevini de yapar. 

Genel İdare, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sını
fına giren personel Genel Sekreterin önerisi üzerine 
Başkan, yardımcı hizmetler sınıfına giren personel 
Genel Sekreter tarafından atanır. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler..,; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
Kuruluş günü 
MADDE 58. — Her yılın Nisan ayının 25 inci 

günü Anayasa. Mahkemesinin kuruluş günüdür. Ku
ruluş günü törenlerle kutlanır, seminerler ve konfe
ranslar tertiplenir ve ayrıca o dönem içinde emekli
ye ayrılmış olan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin 
onuruna düzenlenecek gecede törenle onur belgeleri 
ve geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer 
armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ve armağanların gi
derini karşılamak üzere her yıl Anayasa Mahkemesi 
bütçesine yeterli ödenek konulur. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler^. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yol giderleri, tazminatlar, gündelikler 

MADDE 59. — Anayasa Mahkemesi Başkanı, 
Başkanvekili, üyeleri ile raportörlerinden keşif, bilir
kişi incelemesi veya buna benzer tetkikatı yapmak 
üzere görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri ile gö
revde geçen günler için ek gösterge dahil brüt aylık 
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tutarlarının Başkan ve üyeler için yirmide biri, rapor
törler için otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu 
gündelikler, zorunlu gideri karşılamazsa, aradaki fark 
belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Şu ka
dar ki, bu suretle yapılan ödemeler gündeliklerin 
yüzde ellisini geçemez. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

60 rncı maddeyi okutuyorum., 
Yükselme süresi 
MADDE 6a — Anayasa Mahkemesi üyelerinin 

kazanılmış haklarının hesabında esas alınacak yük
selme süreleri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kaza
nılmış haklan bir üst dereceye kendiliğinden yüksel
tilir. 

Avukatlıktan Anayasa Mahkemesi üyeliğine ge
çenlerin kazanılmış hak aylıklarına esas alınacak de
rece ve kademeleri serbest" avukatlıkta geçen sürenin 
üçte ikisi Anayasa Mahkemesinde geçmiş sayılarak 
belli edilir, 

. BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum, 
- Lojman ihtiyaçlarının karşılanması 

MADDE 61. — Anayasa Mahkemesi üyeleri ile 
raportör ve memurlarının lojman ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere Anayasa Mahkemesi Bütçesine yeterli 
ödenek konulur. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 

/Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 
: HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 62 nci 
madde, Komisyonumuza iade edilen 116 ncı madde 
ile irtibatlıdır. Yeni teklifimizi hazırlamış bulunuyo
ruz. Müsaade ederseniz önce 16 ncı maddeyi görüşe
lim, ondan sonra 62 nci maddeye döneriz. 16 ncı 
maddenin önce görüşülmesinde yarar var. 

BAŞKAN — Sabahki oturumda Komisyonumuza 
iade ettiğimiz 16 ncı madde, Komisyonumuzca yeni
den hazırlanmıştır. 

Şimdi yeni 16 ncı maddeyi okutuyorum, 
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I Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
j Sabahki yapılan toplantıda konuya açıklık getiri-
s lebilmesi için Komisyonumuza iade edilen Anayasa 

Mahkemesi Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarının aşağıdaki gibi düzenlen
mesini arz ederiz. 

Muzaffer Başkayoafc 
Hâkim Tümgeneral 
Komisyon Başkanı 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesine, çalışma
larında yardımcı olmak üzere yeteri kadar raportör 
verilir. 

Raportörler mesleklerinde en az beş yıl başarı ile 
çalışmış olan; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununda tanımlanan hâkim ve savcılar, Sayıştay de
netçisi, başdenetçisi veya uzman denetçileri arasından 
ilgilinin isteği, Anayasa Malhkemesi Başkanının uygun 
görmesi üzerine bağlı oldukları kurumun yetkili mer
cileri tarafından atanırlar. Yükseköğretim kurumları
nın hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında do
çent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araşiiırma 
görevlileri de aynı usul ve şartlarla raportör olarak 
atanabilirler. 

Raportörlerin özlük işlerinde, mensup oldukları 
mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportör olarak 
geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak 
bunların yükselme ve kademe ilerlemelerinde Anayasa 
Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi 
esas olur. Kanunî izin haklarına ve sağlık işlerine iliş
kin işlemler Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca yürü
tülür ve sicillerine işlenmek üzere kurumlarına bildi
rilir. 

Raportörler, aslî görevlerine ek olarak Başkan ta
rafından verilen görevleri de yürütürler ve bilimsel 
araştırmalara katılırlar. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden ayrı ola
rak, her ay (250) gösterge rakamının Bütçe Kanunu 
ile kabul edilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda ek ödenek verilir. 

BAŞKAN — Bu sizin ihtiyacınızı karşılıyor de
ğil mi? 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — EVet efendim, bugünkü sistem 
yürüyecektir. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — Es
kiden de böyle idi, 

BAŞKAN — Yeni hazırlanan metin ve bütünüyle 
16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 
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16 ncı maddeyi yeni şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan ve ihdas edilen kadrolar 
MADDE 62. — A) Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte ekli (I) sayılı cetvelin (a) ve (b) bölümle
rinde gösterilen Anayasa Mahkemesi geçici raportör 
kadroları kaldırılmış, bunların yerine bu Kanuna ekli 
(II) sayılı cetvelin (a) bölümünde gösterilen adlî yargı 
hâkim ve savcı sınıfı kadroları Adalet Bakanlığı kad
rolarına, (b) bölümünde gösterilen idarî yargı hâkim 
Ve savcı sınıfı kadroları Danıştay kadrolarına eklen
miştir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa 
Mahkemesinde geçici raportör olarak görev yapanlar, 
hiçbir işleme gerek olmaksızın ihdas edilen bu kad
rolara atanmış sayılırlar. Bunlar, bu Kanunun 16 ncı 
maddesi gereğince, yeni bir görevlendirme işlemi 
yapılmaksızın Anayasa Mahkemesindeki raportörlük 
görevlerine yeni kadro unvanlarıyla devam ederler. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anaya
sa »Mahkemesine ait Genel tdare Hizmetleri, Yardımcı 
Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıflarına ait ekli (III) 
sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış, yerine bu Ka
nuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ko
nulmuştur. Bu düzenleme sonucu, kadroları değişen
lerin durumlarına uygun yeni kadrolara atanmaları, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olarak ya
pılır. Durumlarında değişiklik olmayanlar aynı görev
lerine devam ederler. 

BAŞKAN — Bu maddenin, yeni kabul ettiğimiz 
16 ncı maddeye paralel olarak değişmesi lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 16 ncı 
maddeyi kabul buyurdunuz. 62 nci maddeyi de o is
tikamette değişikliğe tabi tuttuk ve onunla ilgili öne
rimizi sunuyoruz. 

BAŞKAN — 62 ncı madde ile ilgili Komisyo
numuzun hazırladığı yeni metni okutuyorum : 

Kaldırılan ve ihdas edilen kadrolar 
MADDE 62. — A) Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte ekli (I) sayılı cetvelin (a) ve (b) bölümle
rinde gösterilen Anayasa Mahkemesi geçici raportör 
kadroları kaldırılmış, bunların yerine bu Kanuna ekli 
(II) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa 
Mahkemesinde geçici raportör olarak görev yapanlar, 
hiçbir işleme gerek olmaksızın ihdas edilen bu kadro
lara atanmış sayılırlar. Bunlar, bu Kanunun 16 ncı 
maddesi gereğince, yeni bir görevlendirme işlemi ya

pılmaksızın Anayasa Mahkemesindeki raportörlük gö
revlerine yeni kadro unvanlarıyla devam ederler. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anaya
sa Mahkemesine ait Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı 
Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıflarına ait ekli (III) 
sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış, yerine bu Ka
nuna ekli (IV) sayüı cetvelde yer alan kadrolar konul
muştur. Bu düzenleme sonucu, kadroları değişenlerin 
durumlarına uygun yeni kadrolara atanmaları, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olarak yapılır. 
Durumlarında değişiklik olmayanlar aynı görevlerine 
devam ederler. 

BAŞKAN — Bu ek II, III, IV sayılı cetvelleri 
okutmuyorum, çünkü bunlar zaten basılıp dağı
tılmıştı. 

önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?..! 
Buyurun Sayın Akdoğan. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Sayın (Cumhurbaşkanım, Cumhuriyet Başsavcılığı bir 
yeni kadro rica ediyor, bilgisayar teşkilatı kuracak
mış, 62 nci maddenin altına 63 üncü madde olarak 
ilave edilsin diyorlar. Yalnız, teknik bakımdan müm
kün mü, değil mi; benim bu hususta bir malumatım 
yok. Emir buyurursanız (bunu Sayın Kâşif oğlu izah 
etsinler efendim. 

BAŞKAN — Kurulacak mı o da? 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Kurulacak efendim, şimdilik kadrosu yok. Şu şekil
de bir kanun hazırlandı efendim orada; «4 Şubat 1983 
tarihli, 2797 sayılı Yargıtay Kanununa aşağıdaki mad
de geçici 10 uncu madde olarak eklenmiştir» deni
yor. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — Yargıtayın mevcut 
kadroları, Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar, Cumhuriyet Başsavcılığınca kurulacak Bü-
gisayar İşlem Merkezi tiçin teknik hizmetler sını
fından; 

a) Bilgasay programcı için bir adet 1 inci de
rece kadro, 

b) Bilgi İşlem Sistemi Çözümleyicisi için bir 
adet 2 nci derece kadro, 

c) Bilgi işlem sistemi çözümleninceye kadar, 
yardımcı için bir adet 3 üncü derece kadro, 

d) Bilgisayar Analisti için bir adet 3 üncü dere
ce kadro, 

e) Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi için bir adet 
3 üncü derecede kadro İle Bügisayar Sistemi Çö
zümleme Yardımcısı için bir adet 4 üncü derecede 
kadro eklenmiştir. 
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Bu kadrolara sözleşmeli personel de atanabilir» 
deniyor^ 

Bu teşkilatın kurulması içiin siz de emir buyur
muştunuz, fakat adam bulunamıyor. BaşsvavcıMc 
memurları gitmiyor, bunlara hususî olarak yetişmiş 
eleman lazım, fakat birinci derecedeki memur gelir 
mi, gelmez mi o da ayrı bir mesele. Onun için, «söz
leşmeli olarak da bu iş yaptırılabilir» şeklinde ilave
de bulunduk dediler. 

Yüce Konseyin takdirlerine arz ederim. 
BAŞKAN — İyi, ama bu Ikadro cetvellerine ila

ve edilseydi daha iyi olmaz mı idi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu, özellikle Yargıtayla ilgili kad
ro cetveline eklenmesi lazım gelen ibir konu.: 

iBAŞKAN — «Yargıtay Kanununa eMenmesi ge
rekir» diyorsunuz. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Bu çok acele bir konu efendim. Oraya ekleninceye 
kadar buraya eklensin. 'Bu, hem siyasî partiler hak
kında Anayasa Mahkemesinde bakılacak davalarda, 
hem diğer hususlarda çdk gerekli olan acil bir ko
nudur. Böyle bir kadroya ihtiyaçları olduğunu da 
belirtiyorlar efendim. 

BAŞKAN — Burada II sayılı cetvelde; Adalet 
Bakanlığı kadrolarına eklenenler (a); Danıştay kad
rolarına eklenenler ise (b) işaretiyle gösterilmiş. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anyasa Ko
misyonu Üyesi) — Onu değiştirdik, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 16 ncı 
maddeyi okuttunuz efendim, şimdi ona bağlı cetvel 
okunacak, ondan sonra efendim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Şimdi bu, Adalet Bakanlığı kadrolarına eklenebilir 
sanırım efendim. 

KEMALETrtN ALI KÂŞIFOĞLU (Cumhur 
başkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk İşleri, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
geçici maddelerden sonra «kaldırılan hükümler» var, 
yani 63 üncü maddeden evvel, her ne kadar bu Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulü 
Hakkındaki Kanun ise de böyle bir madde Yargıtay 
kadrolarına ilave edilebilir. Metin hazır, bu cetvelle 
ilgisi yok efendim. Bu cetveller Anayasa Mahkeme
sine ilişkin cetvellerdir, o ise Yargıtayla ilgilidir; 
ancak, Yargıtay Kanununa bir geçici madde ilave 
edilsin. Eğer tensip buyurulursa, geçici maddeler bit
sin, «kaldırılan hükümler»den evvel Sayın Bakanımın 
ileri sürdüğü önerge tasvip görürse mesele çözüm
lenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Bunlar Anayasa Mahkemesinin 
kadrolarıdır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — ilk 
Önce Anayasa Mahkemesinin kadrolarını kabul ede
lim, ondan sonra o hususu müzakere edelim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
62 nc'i madde üzerinde, yani son okunan şekli 

üzerinde başka Söz isteyen var mı? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Onu bağlı II sayılı cetvelde deği
şiklik yap'tık; arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu Son okunan şekle göre II sayılı 
cetvelin de şimdi verildiği şekilde düzeltilmesi teklif 
ediliyor. Şimdi, bu «İhdas edilen kadrolar»a ait II 
sayılı cetiveli okutuyorum : 

II sayılı cetvel : 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
Kadro Unvanı 

Anayasa Mahkemesi Raportörü 
Raportör-
'Raportör! 
Raportön 

Anayasa Mahkemesi Raportörü 

Raportör 
Raportör 
Raportör. 

Sınıfı 

Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Denetçi - Baş Denetçi 
Uzman Denetçi 
Doçent 
Yardımcı doçent 
Araştırma görevlisi 

Derecesi 

1 
2 
3 
4 

3 
2 
4 
6 

Adedi 

8 
3 
3 
l1 

5 
'1 
1 
1 
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Yukarıda gösterilen kadrolar, raportörlerin bağlı 
bulundukları esas kurumların teşkilat kadrolarına ve 
ıgiörev unvanları cetvellerine Anayasa Malhkemesi 
Başkanlığı başlığı altında eklenir.» 

BALKAN — Bu, kanuna ekli II sayılı cetveli yü
rürlükten kaldırıyor, değiştiriyor, değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, II 
sayılı cetvelin yerine 16 ncı ve 62 nci maddedeki de
ğişikliğe uygun olarak bu getiriliyor. 

BAŞKAN — Peki II sayılı cetvelin (b)'si vardı, 
o ne oluyor? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Iki'nin (a ve b)'si birleşiyor 

BAŞKAN — O zaman bize dağıtılmış bulunan 
sıra sayısındaki II sayılı cetvelin hem (a)'sı, hem de 
(b) si kalkıyor, onun yerine 'birleştirilmiş olarak bu 
'konacak değil mi? 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu onların toplamı mı oluyor? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Başkanı) — Onların hâkimler bakımından 
toplamı; yalnız 16 ncı maddede, 62 nci maddede do
çent ve Sayıştay denetçileri vardı, onlar gösterilme
mişti, onlar da miktar olarak belirlendi: Eğitim sı
nıfından doçent, üniversite mensubu 1, yardımcı do
çent 1 olarak geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Boyaeıoğlu ne dersiniz, uy
gun mu bu? 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Malhkemesi Başkanı) — Uygun efendim, birlikte ha
zırladık zaten. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
-KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir 
endişem var efendim; doçentler 'birinci dereceye ka
dar yükseliyorlar, orada 2 nci derece diyor. 2 nci 
dereceden doçent bulamıyoruz. 

'BAŞKAN — Hayır hepsi var, doçentler üçüncü 
dereceden başlıyor zaten. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Bir de IV sayılı cetvel var efen
dim. 

BAŞKAN — O halde bu cetvellerde bir yanlışlık 
olmasın, ıbu konuyu aydınlığa kavuşturalım. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
İzin verirseniz arz edebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Evet. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Basılı olan metinde I sayılı cetvelin (a ve b)'si olduğu 
gibi kalıyor. 

II sayılı cetvelin (a) ve (b)'sini kaldırıp, okunan 
'önergeyi koyuyoruz. 

III saylı cetvel basılı olduğu şekilde, olduğu gibi 
kalıyor. 

IV sayılı cetvel basılı olduğu şekilde kalıyor. 
Bir de arkada derecelerle ilgili bir tablomuz var. 
Kanuna Ibu şekilde ekleyeceğiz efendim. 
'BAŞKAN — Bundan sonra bir yanlışlık olmasın 

da. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin ve
rirseniz arz edeyim. 

I sayılı cetvel ve III sayılı cetvel bu kanunla ka
bul edilecek, iptal edilen kadroları gösteriyor II sa
yılı cetvel, biraz evvel kabul ettiğimiz şekilde yeni 
ihdas edilen kadroları gösteriyor. IV de, ihdası gös
teriyor. IV sayılı cetvelde ayrıca, bir de ek gösterge 
var, «igenel sekreter yardımcısı için 200» denmiş. 
Diğer ek göstergeler (Bütçe - Plan Komisyonu ile 
birlikte çalıştık) 2171 sayılı Kanun hükümlerine gö
re uygulanacağı için onlar belirtilmedi. Devlet Me
murları Kanununda ne ise ve hakkı varsa ona göre 
alacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
Şimdi cetvelleriyle beraber 62 nci maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel idarî hizmetler ve diğer konuların, okudu
ğumuz bu madde ile alakası yok. 

HAKKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet, yok efendim. 

HÂKİM TÜİMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu konu bizim ihtisasımızı aşı
yordu. Bunu, Sayın Küçükahmet Paşanın dairesiyle 
beraber yaptık. Kendileri uytgun olduğunu da söyle
diler. 

BAŞKAN — Peki. 
Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1.— 7 Kasım 1982 tarihinde 

Anayasa Malhkemesi asıl ve yedek üyesi olanların 
kadroları ile görevleri devam eder. Bunlardan Ana
yasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu 
suretle kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır. 

Anayasa Malhkemesi asıl üye sayısı onbire inin
ceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek 
üye sayısı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek 
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üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkeme
sinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar 
asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayı
ları toplamının oribeşten aşağı düşmesi nedeniyle ya
pılacak seçimlerde 4 üncü maddede yer aldığı hâlde 
hiç temsil edilmeyenlere öncelik verilmek suretiyle 
aynı maddedeki esas ve sıraya uyulur. Anayasa Mah
kemesi asıl üye sayısı II 'e ininceye kadar dava ve 
işlerde, 22.4.1962 gün ve 44 sayılı Kanunun öngör
düğü toplanma yeter sayısı uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Boyacıoğlu. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 

Mahkemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada Ibir noksan husus var gibi geliyor hana; müsaa
de ederseniz arz etmeye çalışayım. 

Bizde bir kadro, bir üyelik boşalınca Anayasa 
Mahkemesi Başkanı, bu hangi kurumun üyeliği ise 
oraya seçim için bildirecek, anahüküm bu. Anaya
sanın geçici 11 inci maddesinin burada açıklanması-
dır. Ama burada, Anayasa Mahkemesi Başkanına 
böyle bir görev verilmiyor. Aslında bu görevi Ana
yasa Mahkemesi Başkanının yapması lazım; yani 
Anayasa Mahkemesinin (belli etmesi lazım. 

Şöyle bir durum arz edeyim: önümüzdeki yıl 1 
Temmuz 1984 tarihinde Sayın Saçlıoğlu, 1 Kasım 
1984 'tarihinde de Sayın Karamustantıkoğlu emekli 
olunca, Anayasa Mahkemesinin asıl üye sayısı on-
Ibire düşüyor ve böylece de Anayasanın yeni düzeni 
işler hale geliyor. O tarihte Mahkememizin üç yedek 
üyesi vardır ve bir yedek üyenin de seçilmesi ge
rekiyor. 

Geçici 11 inci madde diyor ki, «Seçimlerde bu 
Anayasanın kahul ettiği esas ve sıraya uyulur» Bizim 
(görüşümüz, ki buradaki görüşüür, doğrudur, açılan 
üyeliğin, hiç temsil edilmeyen Yüksek îdare Kuru
luna verilmesi lazım. Ama hu yedek üye olduğu için 
üst kademe yöneticilerinden gelecek, yedek üyelik 
olmadığından, yani o kesim halihazırda hiç temsil 
edilmiyor. Boşalan yedek üyelik hangi kurumuma, 
o seçime tevessül edebilir. 

Burada, Anayasa Mahkemesi Başkanı veya Ana
yasa Mahkemesinin -eğer başkan az görülüyorsa 
mahkemenin- tespiti mümkündür. Mahkemenin, tem
silin hangi kurum tarafından yapılacağını tayin ede
rek, oraya bildirmesi lazımdır. 

Mesela, aralık ayında Cumhurbaşkanlığına bu ko
nuyu 'bildirmesi lazım; fakat temeldeki hüküm bu

rada yok. Aslında hu ıgörevi Mahkemenin yapması 
lazım; bilmem anlatahildirn mi? 

BAŞKAN — Anladım; «asıl üyeler için var, ye
dek üyeler için 'böyle bir hüküm yok» diyorsunuz. 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Asılda ve yedek üyelikte 
kimin yedeği boşalıyorsa, Anayasa Mahkemesi ora
ya bildirecek'tir. 

BAŞKAN — Asılda var, burada da geldi, daha 
evvel de geçti. Nerede boşalırsa hoşalfcın, öncelik 
Yüksek idare Kuruluna verilecek ve bu kademede 
olandan seçilecek. 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
'Mahkemesi Başkanı) — Tamam efendim, bu geçici 
maddenin özelliği, oradan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Doğrusu da bu değil mi? 
AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 

'Mahkemesi Başkanı) — Esas kurallara paralel ola
rak geçici maddede de Anayasa Mahkemesine görev 
vermek lazım ki, bunu tayin edip yetkili mercie bil
dirsin. 

BAŞKAN — O zaman, Anayasa Mahkemesi hiç 
Iburadan istemezse ne olacak? 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Hayır; ister istemez; başka 
çaresi yok. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN -
Başkan ister Sayın Cumhurbaşkanını; icabında,' «Şu 
kurumların üyelikleri boşalmıştır, bir tane veya iki 
tane seçin» der. 

AHMET HAMDI BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Evet, öyle yapması lazım. 

BAŞKAN — Kim seçecek? 
ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — 

Bildirecek olan makam, Anayasa Mahkemesi Baş
kanı. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, üyelik
lerde bir boşalma olduğu zaman, mevcut hükümlerde 
Anayasa Mahkemesi Başkanının, Sayın Cumhurbaş
kanına ve ilgili kuruluşa seçimin yapılması için bilgi 
vereceği açıkça belli. Burada, bu madde o hükmü 
bertaraf etmiyor. Bu madde, sadece boşalmada ön
celiği belirtiyor; «seçim yapılmaz» deniyor. Yani 
maddenin lafzından anlaşılıyor ki, Anayasa Mah
kemesi Başkanının normal üye boşalmalarında -yani 
bundan sonra asıl üydlk tamsayısı onbeşe indikten 
sonra- yetkisi nasılsa, bu maddedeki yetkisi de aynen 
devam ediyor. 
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Buradaki özellik asıl üye sayısı onbire ininceye 
kadar seçim yapılmaması; bir de, hiç temsil edil
meyen kurumlara verilen önceliktir. Kendileri Ana
yasadaki sıraya ıgöre seçimin yapılmasını dikkate ala
caklar, -bu konuşmalar da zapta geçmiş oldu- yetki 
tamamen kendilerine aittir ve Anayasadaki önceliğe 
göre yetkili kuruluşlara bildirecekler. 

AHMET HAMDİ BÖYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Bizim de zaten görüşümüz 
bu; fakat temel kurala paralel bir açıklık gelmesi 
lazım. Zapta geçtiğine göre açıklık da gelmiş oldu. 

BAŞKAN — Geçici madde, daha ziyade o ra
kamlara ininceye kadar 'bir seçim yapılmamasını 
amir; ama geçici 1 inci maddenin ikinci paragrafın
da şöyle bir hüküm var : 

«Yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar 
asıl üye sayısının onbirden, asil ve yedek üye sayıları 
toplamının onbeşten aşağı düşmesi nedeniyle yapıla
cak seçimlerde 4 üncü maddede -orada da zaten 
geçmişti- yer aldığı halde hiç temsil edilmeyenlere 
öncelik verilmek suretiyle aynı maddedeki esas ve sı
raya-uyulur» denmiş. 

AHMET HAMDİ BÖYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Biz de aynı görüşteyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, benim arz etmek iste
diğim husus şu : Farz ediniz ki, Yargıtayda bir ye
dek üyelik boş. Cumhurbaşkanlığı da bunu ondörde 
tamamlamak için bir yedek üye seçmek durumunda. 

Bu konuda, Yargıtay üç üye seçip size mi tak
dim edecektir, yoksa, zatıâliniz mi üst kademe yö-' 
neticileri veya avukatlar arasından seçeceksiniz? Bu
nu kim yapacaksa, Anayasa Mahkemesi oraya du-
yursun. 

İsmet beyin görüşüne katılıyorum. Bu yetki te
melde Anayasa Mahkemesinde. Müzakereler zapta 
geçtiğine göre de, Mahkeme bunu o şekilde kulla
nacaktır. 

BAŞKAN — Yine aynı şeyi yapacak. 
HÂKftM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zaten Anayasa Mahkemesi üye
liklerinin boşalması halinde yapılacak işlem, 10 un
cu maddedeki prosedür de yazılı. Tabiî, boşalma 
halinde Başkan, temsil edilmeyenlerden başlamak j 
üzere bunu dolduracak ve itgili yerlere tebligatını o 
tarzda yapacaktır. 

Bu maddenin uygulanması 10 uncu maddede var 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeye açıklık getirildi. | 
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Geçici 1 inci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürüdüğe 

girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 42 nci madde 
hükümlerine göre üye kıdemleri yeniden belirlenir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3*ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 60 inci madde hükmü, 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Anaya
sa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olanlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde neyi kastediyor? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Bu madde, dışardan gelen avu
katların terlilerini düzenliyor. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 hakkında söz al
mak isteyen var mı? Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Muhasebe teşkilatı ku

ruluncaya kadar muhasebe işleri Adalet Bakanlığı 
Muhasebe Müdürlüğünce yerine getirilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5*i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinde görevli baş
kâtip unvanı «Yazı İşleri Müdürü» olarak değiştiril
miştir. Bu değişiklik nedeniyle ilgililerin yeniden 
atanmaları gerekmez. Bunlar, yeni unvanları yan 
ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski un
vanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Boyacıoğlu. 
AHMET HAMDİ BÖYACIOĞLU (Anayasa Mah

kemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
de sadece başkâtibin unvanını «Yazı İşleri Müdürü» 
olarak düzenliyor. Bizde, başkâtip yardımcıları da var, 
onların unvanı nasıl düzenlenecek? 
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BAŞKAN — Onların da, «Yazı İşleri Müdür Yar
dımcısı» olarak düzenlenmesi lazım. Başkâtip öyle 
olunca, yardımcısının da o şekilde düzenlenmesi la
zım. Çünkü, «başkâtip» unvanını diğer yerlerde de kal
dırdık. Bunları hep «Yazı İşleri Müdürü» olarak de
ğiştirdik. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumihur'baştkanım, zaten kadroda «müdür yardım
cısı» var. 

BAŞKAN — Evet, «müdür yardımcısı» oluyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, arkadaş
lar biliyorlar; bütün yüksek hâkimliklerin başkâtiple
ri «Yazı İşleri Müdürü» oldu, yalnızca Askerî Yargı-
taydakiler «'başkâtip» olarak kaldı. Herhalde Hükü
met bunun için de bir tasarı hazırlar. 

BAŞKAN — Bir isim değiştirmek için de tasarı 
getirmek gerekiyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Yan ödemede aksaklık oluyor, o 
bakımdan söylüyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 5 inci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Anayasa Mahkemesi Üye

lerinin andiçme törenine, Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyeleri de davet edilirler. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıŞimdi 63 üncü maddeye geldik. 
AHMET HAMDİ BOYAOOĞLU (Anayasa Mah

kemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de ederseniz bizim bazı maruzatlarımız var. 

BAŞKAN — Onları biliyorum. Onların, o ka
nunda bir değişiklik yapılması suretiyle yerine geti
rilmesinin daha uygun olacağı kararına varıldı Kon
seyce. 

Yalnız, Anayasa Mahkemesi Üyelerine yapılacak 
bu gibi bir ilavenin, diğer yüksek yargı organlarında 
ve hâkimlerde bir reaksiyon doğuracağını tahmin etti
ğimiz için, hepsini beraber ele almanın daha doğru ola
cağı sonucuna varıldı. Ondan dolayı o kanunda de
ğişiklik yapmak üzere buradan onları çıkardılar, öyle 
değil mi? , 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Evet. 
efendim. 

AHMET HAMDİ BOYAOOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Efendim, biz ta'biî sizin tak
dirinize saygılıyız; ama bizim önerdiğimiz konu, sa
dece Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin çekici hale gel
mesi meselesi değil. 

Ayrıca, önümüzdeki malî denetim işlevinin sela
metle yürütülebilmesi için, bu yasada bazı hüküm
ler getirmek Jki Siyasî Partiler Yasasında bazı değişik
likler yapılmasını da önermiştik-suretiyle meseleyi ma
lî yıldan önce halletmek lazım. Bunun yapılması veya 
yapılmaması da Yüce Konseyin takdirine taalluk eden 
bir meseledir, ama bunlar yapılmadığı takdirde Ana
yasa Mahkemesinden de ihizmet beklemek mümkün 
değildir. 

Çünkü, 75 inci maddeyi bizim işletebilmemiz müm
kün de değildir. Orada deniliyor ki : «Maliye Bakanlığı
nın uzman elemanlarından, diğer kamu kurum ve ku
ruluşlarının uzman elemanlarından yararlanarak ha
zırlanacak raporlar üzerinde inceleme yapılır.» Yetki
yi Anayasa Mahkemesine verirseniz bu mümkün 
olur. 

Kaldı ki, kişisel olarak yaptığım hesaplara göre, 
eğer 75 inci madde olduğu gibi tatbik" mevkiine so
kulmaya çalışılır ve her sene bütün parti teşkilatının 
Türkiye çapında, belgeleri üzerinde Anayasa Mahke
mesi bir incelemeye geçerse, bunun bütçeye maliyeti, 
zannederim 100 milyon liranın üzerinde tutar ve bun-

-dan bir netice alınacağını da eski tecrübelerime da
yanarak mümkün görmüyorum. 

Bu nedenle bir öneri getirdim; kabul veya reddet
mek sizlere aittir. 

BAŞKAN — Bu öneri nerede? 
HÂKİIM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Dün arz etmiştik efendim, Siya
sî Partiler Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
idi. 

BAŞKAN — Evet, Siyasî Partiler Kanununda. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — 75 inci maddede değişiklik yapılması 
lazım. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Efendim sadece 75 inci madde 
değil, biz başka maddelerin de değiştirilmesini öne
riyoruz. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun içinde, Siyasî Parti
ler Kanununda bir değişiklik yapmak mümkün mü? 
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AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Ben hatırlatıyorum Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Şimdi Başsavcının önerisi, bu yasanın içerisine 
girebiliyorsa, Siyasî Partiler Kanunu Hakkındaki de
ğişiklikler de Anayasa Mahkemesinin incelemesi yö
nünden, bu yasanın içerisine girecek. Çünkü, bura
da bir maddeyle ilgili, Konsey Üyelerinin bir önerisi 
söz konusu oluyor. Ben, meseleyi huzurunuzda hatır
latıyorum. Aksi takdirde bizim bir işlem yapmamız, 
maalesef mümkün değil. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim, Sayın Boyacıoğlu'nun öne
risini bir defa okuyalım. Çünkü, tam bir denetim hiç
bir yerde, hiçbir zaman mümkün değildir. 

Mesela Gelir Vergisi Türkiye'de yüzde kaç ora
nında denetlenebiliyor, Emlak Vergisi yüzde kaç ora
nında denetlenebiliyor ki, partilerin icraat veya hesap
larının da yüzde kaç oranında denetlenebilmesi müm
kün olsun? Onlar nasıl ki örnekleme usulle denetleme 
yapıyorlarsa, herhalde Anayasa .Mahkemesi de kanu
nun kendisine verdiği imkânlara göre denetleme yapa
caktır. 

BAŞKAN — Tabiî, önerge şeklinde değil de «de
ğiştirilen. kanunlar» diye ibare konmuş. 

Değiştirilmesi istenen yerleri okuyorum : 
«2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 73-74-75 

inci maddeleri ve 111 inci maddesinin (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir» demiş. Daha sonra, 
«Anayasa Mahkemesi Üyelerinin aylık ve ödenekle
ri» kısmı var, birkaç formül şeklinde belirtilmiş. 

Aylık ve yolluklarla ilgili teklif dolayısıyla Hâkim
ler ve Savcılar Kanununa, diğer hususlarla ilgili tek
lif dolayısıyla da Siyasî Partiler Kanununun ilgili 
maddelerine atıf yapmak lazım. 

Komisyonumuz bunu ileride incelesin. Eğer öneri
len hususlarda değişiklik gerekiyorsa, yeni bir teklif 
ile o kanunların ilgili maddelerinde bir değişiklik 
yapma cihetine gidelim. 

Anayasa Mahkemesi Kanunu içerisinde bu deği
şikliği yaparsak» biraz zor 'olur; gerçi çok mecbur 
olduğumuz zamanlarda benzeri işlemler yaptık. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Müsaade ederseniz bir hususa de
ğinmek istiyorum.. 

Sayın Güneral Paşamın sözlerine ben katılamı
yorum, çünkü diğerleriyle benzerlik yok, yani bu me
sela Gelir Vergisi gibi değil. 

Anayasa Mahkemesi, partinin bütün gelirinin ve 
giderinin doğruluğuna, kanuna uygunluğuna, kanuna 

uygun olmayarak elde edilen gelir ve giderin de Ha
zineye irat kaydına karar verecek. Bunu inceleme
den o kararı tesis etmesi olanaksız. 

Nitekim, 1971 yılına kadar da bir tek karar ve
rememiştir. Görmediği belge hakkında nasıl karar ve
recek? Halbuki Gelir Vergisi mükellefi beyanname ve
riyor, Maliye onu tetkik edebiliyor. 

Bizim durumumuz öyle değil, mutlaka karar ver
mek mecburiyetindeyiz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — 71 inci madde karar verme yolları
nı göstermiş. Mutlaka gidip bakmak lazım değil. Cet
veller merkeze gelecek, merkezde 'tetkik edilecek, ay
rıca taşra teşkilatını görevlendirebilirsiniz. Merkez teş
kilatında Maliyeyi, Sayıştayı, hesap uzmanlarını gö-
revlendire'biliyorsunuz. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah
kemesi Başkanı) — Sayın Paşam, bize gelen kesin-
hesaptır. Kesinhesap bir sayfadan ibarettir. 

Bir de «malî haklar» ötesinde bir öneri daha su
nuyorum : Sayın Cumhurbaşkanım, belki 'tasvibinize 
mazhar olur. 

Öneri şu : Aylıklar, anlaşıhyorki genelde düzen
lenecek. Yalnız kişisel kanatimi müsaade ederseniz arz 
etmek istiyorum. 

20 yıldır Anayasa Mahkemesinin aylığı, kendi ka
nunu içerisinde yer almıştır. Biz Hâkimler ve Savcı
lar Yasasındaki düzenlemeyi Mahkeme olarak Ana
yasaya uygun görmemekteyiz. Bunun takdiri sizlere 
ait bir konudur. Ancak, bu Mahkemenin de belli öl
çülerde erozyona maruz kaldığını zatı âlinize defaatle 
arz ettim. Hiç olmazsa, çekiciliği sağlar ümidiyle ve 
bizzat gördüklerime dayanarak bir madde hazırladım. 
Kabul edilir veya edilmez, benim görevim tarihî bir 
görevi yerine getirmekten ibarettir. 

«Anayasa Mahkemesi Üyeleri, görevleri devam et
tiği sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
ulaştırma, haberleşme ve pasaport konularında ka
nun, kanun kuvvetinde kararname, kararname ve yö
netmeliklerle tanınan haklardan yararlanırlar. 

Bunlara emekli olanlar da dahil, ölümlerinde ba
kanlara yapılan cenaze töreni düzenlenir.» 

Uygun bulursanız, bunun çekiciliği olabilir hiç ol
mazsa; bu teklifi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Cenaze yönetmeliği vardır. 
AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa Mah

kemesi Başkanı) — Efendim, iki arkadaşımız 1982 yı
lında aynı günde vefat ettiler; birisi eski Anayasa 
Mahkemesi Başkanlarından, diğeri de Anayasa Mah
kemesinde çalışan faal üyelerimizdendi. 
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'İçişleri Bakanı Selahalttin Paşayı, binbaşılığından 
beri tanırım, şahsî dostumdur. Buna rağmen polis 
bandosunu arkadaşlarımızın cenaze törenine getirmek 
mümkün olmadı. Belediyeye müracaat ettik, âdeta 
kimsesi olmayan insanlarmış gibi polis bandosu geldi, 
Mahkemenin önünde iki şey çaldı ve Maltepe Ca
miinde en küçük bir merasim olmadan kaldırıldı. 
Bunlar eîdden üzücü noktalardır. 

Kırk sene adalete hizmet etmiş olan insanlara 
herhalde bir vefa borcu gerekiyor. Maalesef bun
ların yapılacağına dair bir kural yok. 

BAŞKAN — Bunu kanuna mı, yönetmeliğe mi 
koymak lazım? 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU (Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Ikanunda olmazsa, yönetmeliği kimse dinlemiyor. 

«BAŞKAN — Yönetmeliğe koyarsak yapılır, biz
de de yönetmelikle düzenlenmiştir, kanunda yer al
maz; İç Hizmet Yönetmeliğinde kimlere ne yapıla
caksa »belirtilmiştir. Diğer yönetmeliklerde de; «ban
do gelir, şu kadar polis gelir» falan diye düzenle
nir. Bir makama benzeterek yapmak yakışıksız olu
yor, yani oradaki üyeleri bakanlar seviyesine getirmiş 
oluyoruz, bu sefer balkanlar, «onları da kefeye koy
dunuz» yarın öbür gün Yargıtay gelecek, aynı söz
leri diyecek. Halbuki Devlet protokolünde cenaze 
merasimi yapılacak kimselerle iligSI yönetmelik dü
zenlenirse, buraya Anayasa Mahkemesi üyeleri de 
dahil edilir, bu merasim yapılır. Ben ona taraftarım, 
yapılsın tabiî. Ancak, bugüne kadar hiçbir kanunda 
böyle bir hüküm koymadık.; Şimdi bunları kanuna 
koyunca diğer yüksek yargı organları, «bizim ka
nunumuza da koyun» diyeceklerdir. Halbuki yönet
melikle, bir talimatla düzenlemek mümkün bunları, 
onu yapabiliriz. Ama diğer konulara gelince, Siyasî 
Partiler Kanununda yer vermek lazım, onu oraya 
koyalım. 

'Bir iki şey daha söylemiştiniz teklifinizde... 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, «pasaport» dediler. Kırmızı 
pasaport için, Pasaport Kanununda değişiklik yap
mak lazım; orada kimlere kırmızı pasaport verile-
ceğı yazılı. Anayasa Mahkemesi üyeleri için de kır
mızı pasaport istiyorlarsa «kırmızı pasaport» diplo
matik pasaport istiyorlarsa «diplomatik pasaport ve
rilir» denmesi lazımı. 

Tenzilatlı telefon için de Telefon Kanununda hü
küm var; «şunlar, şunlar istifade eder» deniyor. Ora
ya Anayasa Mahkemesi üyelerini de ilave edebilir
ler. 

AHMET HAMDİ BOYACIOĞLU {Anayasa 
Mahkemesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, yü
rürlükte mevcut olan yasalara dayanarak bunu tek
lif ediyorum. Yalnız bir meseleyi huzurunuzda arz 
etmek istiyorum, bunu Sayın Başkaynak'a da arz et
tim. 

Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usul
leri tasarısını iki defa müdafaa etmek görevini üst
lendim; biri 1961 ve 1962 de, 41 yaşında bir genel 
müdür olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Genel Kurulunda ve komisyonlarında Anayasa Mah
kemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri tasarısını Hü
kümet adına savundum, şimdi de, 22 sene sonra hu
zurunuzda Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak mü
dafaa etmek durumundayım. O tarihle bu tarih ara
sında çok büyük farklılık var; o tarihte Hükümet bi
zim arkamızda idi, bizi destekliyordu, bugün ise Hü
kümet bize karşı. 

Bunu arz etmekle yetiniyorum. 

BAŞKAN — Zannetmem, Hükümet karşı ola
maz. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle hangi sözüm
le karşı olduğumu ihsas ettim? Ben yol gösteriyo
rum; Telefon Kanununda, Posta Kanununda, Pasa
port Kanununda değişiklik yapılarak, diğer yüksek 
yargı organlarıyla birlikte mütalaa edilirler diyorum, 
hayır demiyorum ki, 

BAŞKAN — Bu tasarı geç kaldı, Danışma Mec
lisinden dahi geçmeden geldi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Biz bu 
tasarıyı özel olarak alıp, getirdik Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı zamanında gelse idi 
bunların hepsini düşünürdük, gerekli düzeltmeleri de 
yapardık. 

Adalet Bakanının ıbir önergesi var, okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Anayasa Mahkemesinin Ku

ruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Ta
sarısının» 62 nci maddesinden sonra aşağıdaki mad
denin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Kâzım Akdoğan 
Adalet Bakanı 

MADDE 63. — 4.2.1983 tarih ve 2797 sayılı Yar
gıtay Kanununa aşağıdaki madde geçici 10 uncu mad
de olarak eklenmiştir. 
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«Geçici Madde 10. — Yargıtayın mevcut kadro
larına; Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye ka
dar Cumhuriyet Başsavcılığında kurulacak olan Bil
gisayar İşlem Merkezi için Teknik Hizmetler Sını
fından;? 

a) Bilgisayar Programcısı için 1 adet 1 inci de
rece kadıro, 

b) Bilgi İşlem Sistemi Çözümleyicisi için 1 adet 
2 nci derece kadro, 

c) Bilgi İşlem Sistem Çözümleyici Yardımcısı 
için 1 adet 3 üncü derece kadro, 

d) Bilgisayar Analisti için 1 adet 3 üncü dere
ce kadro, 

e) Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi için 1 adet 
3 üncü derece kadro, 

f) Bilgisayar Sistem Çözümleme Yardımcısı için 
1 adet 4 üncü derece kadro, 

Eklenmiştir. 
Bu kadrolara sözleşmeli personel de atanabilir. 

BAŞKAN— Komisyonun bu önerge hakkında 
görüşü nedir? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım,, esas bunuiK orijini ya Yargıtay 
Kanununun içinde veya Kadro Kanununun içinde 
bulunmalı idi. Henüz kadro kanunu çılfcmadığı için, 
tabiî her yıl bütçe kanunları ile bu kadrolar almı
yor. 

Tensip buyurulursa, bunu ya Bütçe Kanunu içe
risine alalım, yahut da Yargıtay Kanununa bir mad
de olarak ekleyelim; bu Kanunla hiç alakası yok. 

BAŞKAN — Şu bakımdan ilgisi var: Tabiî Yar
gıtay Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı aynı zaman
da Anayasa Mahkemesinin de Cumhuriyet Başsav
cılığını yaptığı için Adalet Bakanlığı, oranın kadro
suna ilave edilmesini uygun görmüş; ama orada ol
ması doğru olur tabiî. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Yargıtay Kanununda yapalım, Sayın Cumhurbaşka
nım. • , 

BAŞKAN — Yargıtay Kanununda yapmak la
zım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkam) — Dik
kat buyurursanız, önergenin başında; «Genel Kadro 
Kanunu yürürlüğe girinceye kadar» tabiri kullanıl
mış. 
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BAŞKAN — Şimdi hemen acelesi de yok. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
Biraz evvel ifade buyurdunuz kü, Siyasî Partiler 

Kanununun 73 ve müteakip maddelerinin değişikliği 
bu Kanunun içme girmez. Yine kabul buyurdunuz 
ki, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanının önerdi
ği taşıtla, haberleşmeyle veya cenaze merasimiyle 
ilgili ıkonutar bu Yasanın »içine girmez, özellikle 
«Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» diye buyurdu
nuz ve özlük hakları da ilgili yasaya girer dediği
nize göre, bunun da ister istemez kendi yasası içine 
girmes'i gerekir. 

Arz ederim« 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı önergesini 
geri aldı. 

Şimdi 63 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 63. — 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Ana-

yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabule dilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 64. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza suunyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 indi maddeyi okutuyorum1: 
Yürütme 
MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakana 

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,: 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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3. — 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Bazı Maddelerinin Değitsirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven-
ik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 1/725; M. G. Konseyi : 1/612) (D. Meclisi S. 
Sayılı : 561; M. G. Konseyi S. Sayısı : 719) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Üçüncü sırada, 15 Temmuz 1950 tarih ve 5680 
sayılı (Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine, Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu 
Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor 719 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır,; 
Adalet Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgili

ler yerlerM almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum, 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Hü
kümetimiz tarafından hazırlanan tasarı, 1982 Ana
yasasının basın hürriyetine ilişkin getirdiği maddeler 
ile Kanunun 33 yıllık uygulamasının ortaya çıkardı
ğı 'boşlukların giderilmesine yöneliktir. 

Tasarı ile, sorumlu müdürlerde aranan şartlar, 
yabancıların mevkute çıkartması, yetkili mercilere 
verilecek beyannameler, mevkutenin resmî makamla
ra teslimi, basında mesuliyet, cevap ve düzeltme, ceza 
maddeleri, dava açma süresi, hasın davalarına ba
kan mahkemeler ve 1982 Anayasasında yer alan 
yeni maddeler huzurunuza getirilmiştir. 

Maddelere geçildiğinde ve emredidiğinde madde
ler hakkında da ıbilgi sunulacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 719 S, Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek 
Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Mad

deler İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 5 in
ci maddesinin üçüncü fıkrasının 6 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6. Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üze
re beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya 
yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, 
sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, 
yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, 
suç tashii, resmî mercileri iğfal, müstehcen ve ha
yasızca yayın, fuhuşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu 
dışındaki kaçakçılık suçlarından veya bu Kanunun 
Ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suç
lar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giyme
miş olmak,» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 

7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mev
kute çıkarması mahallin en büyük mülkî amirinin 
mütalaası üzerine İçişleri Bakanlığının müsaadesine 
bağlıdır. İçişleri Bakanlığı karar vermeden önce, 
Dışişleri Bakanlığının görüşünü de alır.» 

«Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fık
ra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diploma
si temsilcileri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı 
kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın mevkute ve mev
kute tanımına girmeyen basılı diğer eserleri yayın
lamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları 
uyarınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçiş
leri Bakanlığınca izin verilir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler^.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3, — 5680 sayılı Basın Kanununun 
9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — 'Beyanname ve ekleri mevkute ne
rede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkî amirliği
ne verilir. 

Beyanname mülkî amirliğe doğrudan doğruya 
verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ oluna
bilir. Mülkî amirlik verilen beyannameyi kabule ve 
mukabilinde bir alındı belgesi vermeye mecburdur. 
Beyanname noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdir
de, tebliğ şerhi alındı belgesi yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya 
kısmen ihtiva etmeyen veya kanunî nitelik ve şart
ları haiz olmayan kimseleri sahip veya sorumlu mü
dür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayı
lır ve keyfiyet beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya be
yanname verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca veril
memiş sayılması veya beyannamedeki bilgi ve bel
gelerin doğru olmadığının anlaşılması hallerinde, 
mülkî amirlikçe Cumhuriyet savcılığı aracılığıyla, 
yayının durdurulması dçin asliye ceza mahkemesine 
başvurulur. Asliye ceza mahkemesi, en geç kırksekiz 
saat içinde yayının durdurulup durdurulmayacağı hu
susunda kararını verir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 4. — 5680 sayılı Basın Kanununun 12 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 12, — Tabi, mevkutenin her nüshasın

dan ikişer tanesini neşri takip eden çalışma günün
de, çıktığı yerin Cumhuriyet Savcılığı ile en büyük 
mülkî amirliğine vermeye mecburdur. 

Tabi'e bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair 
bir alındı belgesi verilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 

ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan 

dolayı ceza sorumluluğu : 
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1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, su
çu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya 
resmi veya (karikatürü yapan kimse ile beraber bu 
mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak, 
sorumlu müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı ce
zalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrile
rek hükmolunur. Para cezasının hesabında 647 sayılı 
Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 4 üncü madde
sinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı had
di esas alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözeti
mi altında bulundurma cezası verilmez. 

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla 
veya imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı 
veya haber veya resim veya karikatür sahiplerinin 
adlarını bildirmek zorunda değildir. Sahibi belli ol
mayan veya sorumlu müdür tarafından en geç mah
kemece yapılacak birinci sorgusu sırasında sahibi 
doğru şekilde açıklanmayan yazı veya haber veya re
sim veya karikatürden dolayı sorumluluk, birinci bent 
hükmüne bakılmaksızın, suçu vücuda getiren yazıyı 
veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan 
kimse gibi, sorumlu müdüre aittin 

3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi tarafın
dan, rızasına aylkırı olarak yayınlanan yazı veya ha
ber veya resim veya karikatürden sorumlu değildir. 
Bu takdirde sorumlu müdür hakkındaki ceza sorum
luluğu, yazı veya haber veya resim veya karikatürü 
yayınlatana aittir. 

4. MeVkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle 
işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suçu oluşturan 
eserin yazarı, çevireni veya çizeni ile birlikte yayın
latana aittir. Ancak, yayınlatanlar için verilen hür
riyeti bağlayıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para 
cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının he
sabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 4 üncü maddes'inin birinci bendinde belirtilen 
m'iktarın aşağı haddi esas alınır. Yayınlatanlar için 
emniyet gözetimi altında bulundurma cezası veril
mez. 

Mevkute tanımına girmeyen basılı eserin sahibi
nin belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki 
fıkra hükmüne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser; 
yazarı, çevireni ve çizenin bilgi ve'izni dışında yayın
landığı takdirde sadece yayınlatan, eseri vücuda, ge
tiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu 'kim
seler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılama
dığı takdirde sorumluluk, basana, basan da belli ol
madığı takdirde satan ve dağıtana aittir. 
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Sahibinin rızası olmadıkça Türkiye'de yayımlanan • 
yayınlardan aynen yapılacak lilktJbaslarda sorumlu
luk, iktibas edene aittir. 

Kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın 
yapılması halinde, sorumlu müdürlerle yayınlatan
lar hakkında (bu maddede öngörülen para cezasına 
çevrilerek hükmedilmeye ve emniyet gözetimi altında 
bulundurma cezası verilmeyeceğine tîlişMn hükümler 
uygulanmaz.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.: 

6 mcı maddeyi okutuyorum: „ 
MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 

uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine 

dokunan veya kendisi ile ilgili gerçeğe aykırı hareket
ler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya 
kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dola
yı ilgili, yayının yapıldığı tarihten itibaren üç ay için
de imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını 
mevkutenin sorumlu müdürüne verebilir veya gönde
rebilir. Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi aldığı 
tarihten itibaren üç gün içinde inceler ve yayınlanma
sına karar verdiği takdirde inceleme süresinin biti
minden sonra çıkacak ilk nüshada, metne hiçbir mü
lahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzelt
me dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan etmek
sizin aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur. 

Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap 
verenle ilgili miktarından uzun olamaz. Ancak, yir
mi satırdan az olan yazıların cevabı yirmi satır ola
bilir. Mevkutenin birden fazla yerde basılması ha
inde, cevap veya düzeltmeye sebep olan yazının ya
yınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüs
halarında cevap veya düzeltmeye yer verilir. 

Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanma* 
ması halinde ilgili, yayınlanması gereken tarihten 
itibaren otuz gün içinde evrakı ile birlikte bulundu
ğu yer sulh ceza hâkimine başvurur. Sulh ceza hâ
kimi en geç yedi gün içinde cevap veya düzeltmeyi; 
suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulu
nup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil veya şartları 
taşıyıp taşımadığı ve mevikuteye yapılan başvurunun 
yayından itibaren üç ay içinde yapılıp yapılmadığı 
cihetlerinden inceler ve bir karar verir. Bu karar 
ilgililere tebliğ olunur. Hâkim, cevap veya düzeltme
nin yayınlanmamasına karar verebileceği gibi aynen 
veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak yayınlan-
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masına da karar verebilir. Bu kararlara karşı ilgi
liler beş gün içlinde asliye ceza hâkimine itiraz ede
bilirler. Asliye ceza hâkiminin en geç beş gün için
de, itirazı inceleyerek vereceği Ikarar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar 
verildiği takdirde, kesin nitelikteki hâkim kararının, 
günlük gazetelerde, alındığı tarihi izleyen iki gün için
de, diğer mevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle 
ilk çıkacak nüshada yayınlanması zorunludur. 

Cevap veya düzeltmelerin, yazının yayınlandığı 
aynı sahife ve sütunda, okumayı güçleştirmeyecek 
şekilde, aynı .büyüklükte ve aynı karakterde harfler
le, cevap veya düzeltmeyi gerektiren yazı için baş
lıklar yapılmış veya resimler konulmuş ise cevap ve
ya düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de 
yayınlanması gerekir. 

Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler 
tarafından gönderilecek cevap veya düzeltmeler hak
kında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Cevap veya düzeltme hakkını kullanmadan ölen 
Mr kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri 
kullanabilir.! 

Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği takdirde, 
memur marifetiyle yapılır.» 

BAŞKAN — «Cevap veya düzelllttaefleniın,, yazının 
"laıvunfeınldığı ayrın isıalhr'ıfe ve sütunda, okuımayı güçfıeş-
timmeyecek ışekldıe» diye rnadldeye bilir iiıbare konuı'ımıış, 
valiniz burada zıar bir taraf var; ne kaldaır yazdimaşsa 
o kadar cevap vaneoek, eğer kıısayisa 20 saitıın geç
meyecek dedıiik. Bazan öyle öftiır ki1, 10 salturfak bir ya
rı yaz'iîmıiışltıır, buna 30) sah/rfe değil 40 sathınla cevap 
venmdk gerekebilir, yanlı hıakMığım izalh edecek. O 
"•ıımıatî burnu nasıil1 yapacak? Kamumda «cevap veremle 
"iVflli oıı-'ıkltaınnndaın uzun ofî maz» deniMvar, o kadar 
alacak. Ondan fazla oılıdiuğu zaıman basmaz, hatta 
'kıefliırnetori ısiayaır. 

'Sıltııır ımn sayacak, ıkellilm© imli sayacak? 
IKÖMİALETTİN ALİ KÂŞİflFOĞLU (Adalet Ko

misyonu Başkan») — Kelimle sayacak, 
BAŞKAN — «Ve» de kelime; «Ve» leri de kelime 

olanak mı saıyacalk? 
Maddenin ikindi fıkmisında; «Cevap veya düzelt

me, iıli'şkin ıdllduğu yazının cevap verenle illlgiıli milk-
taırınıdan uzuln loüaımıaz. Ancak, ytiırmli salhrdlan az ollan 
yazılanın cevabı yütrfmıi satır olabilir» dıeiniiıMyoır. Bunu 
masal! ıyapacağız, bunla biır çare bulllaıliım? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da-
nelsi Başkanı) — Sulsltıimall1 ofluır dliıye d^üntMimüs bâr 
müesses©,-
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IBAŞKAN — Hiç olmazsa «Mırbuçuk misimden 
fazla odaımaız» diyelm, çünkü cevap verecek. öteki 
kısa bir yazıyla çamur altmıştır. Onu izah edecek; 
mietreden alildi, ne verdli. Mlaıdldleniiın bu hükmüylie, mak
sadım <mas& lizıaih. edecek? 

SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenildik Konseyi Ge
neli Sekreteri) — Uygulama öyleymıiiş. 

'BAŞKAN — Uygüîalma şimdiye Ikaıdaır böylliaydli. 
SEDAT GÜNBRAL (Millî Güwnılik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Uygulatmada uzum yazıyorlar. 
BAŞKAN — Bazıllıam uzun cevapilara da yer ve

riyordu. 
SEDAT GÜNBRAL (Milî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Aynı sütunda, aynı puntoda, başka 
bir yazıyı 'da aynen 'basıyordu. 

'BAŞKAN — Sayım Saraçoğlu bu konuda ne di
yorsunuz? 

AYDIN SARAÇOĞLU (AdaM Komisyonu Üye-
Si - Yargıtay Temisiilîdisi) — Dediğiniz doğru, suiiisıti-
ımall edilmesi ihtimali de olan bir konu; fakat o kilsim, 
«cevap veya düzeltmiş, ilişkin olduğu yazımım cevap ve
renle 'illglü mıiktarıini'n M. misillinden fazıla olamaz» şıek-
üliınide yazıllabiir. Onldan isionra gelen «yikmıi satırdan 
»iz olan yazıHar» kısmı oradan kaidmlalblir. 

Yalnız ıtatibölkait bu .sekideydi. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ko-
mlîsyonu Başkamı) — Sayın Cumhurbaşkanıımı, bura-
daiki 'değişiklik şataflara yönelik değildir. Buradaki 
değişiklik, bizim Anayasamızın getirdiği yeni düzenle
meye yöneliktir. Bu, önce sonımlkı ımüdüıre müracaat, 
sloruımilîü müdür'ün gereğinli yapmaması halimde mah-
Ikemıeye müracaat esasını getirmektedir. Doğrudur; 
«falanca hıırsızllık yapmıştır» der, bir satıır yazar. Adı 
geçen kişi .ancak ona 20 şatafla cevap verebilir. Doğ
rudur; am!a 1950'dıen"beni uyguiHanan husus, mMar 
yönümden budur Sayın Cumbuırbiaşkamıım. 

Arz ederimr. 

BAŞKAN — Mahkeme kararıyla olmadan cevap 
gönderirse belki bu doğru olabilir, fakat mahkeme 
'kanallıyla cevap göndermeye kalksa ve bunu bir ba
kanlık, bülr kamu korulusu yapsa, vaktiyle yapıllmış 
birçok .'ilşlemierfln tarihini, sayışımı vererek yazacaktır. 
O zaman mahkemeyi de bu yönde bağlayacak bir hü
küm getirmek Hazam. Mahkeme eğer hakikaten bu
mun neşrini uygun görüyorsa, görıderdiğAmıim hepsini 
meşröttireblir, haltita düzelebilir ide. Öyle bir yetki de 
verelim mahkemeye; baza fcısımHaınını düzelibeırek gön-
detreiblİsün̂  

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — DüzeMiiyor efendim, mahke
menin düzeltme yetkisi var. 

ADALET BAKANI KÂZİM AKDOĞAN — O 
zaman ıdıa ıSayıın Cuımhuırbasjkaınırcv gazeteyi baştan 
başa lişgaıl eder. 

BAŞKAN — O dia doğru; ama aırtık mahkeme 
onu takdir ©der. 

K'BMALETTÎN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adaıtet Ko
misyonu Başkana) — Sayım Cumhurbaşkanıım, özür 
dillerim.. 

Şimdi 'böyle 'bir suçlanma yaparken bunun iki türlü 
tehlikesi var; birisi, cevap verecek, o önem;! değil; 
ama o kişi hemen iftira davası, hakaret dadası aça
cak. O baikımdan bu yola gilfimesfi neticede kendisime 
cezaî isorumıkukuk da getirecek. Nihayet, burada aynı 
pun'to ve aynı büyüklükte bir cevap hakkı veniyo-
ıruz. Ancak, onıuin 'dava halkkıını elüınıdlen alimıyoruz. 
Dava açılîdığı zaman o kişi mahkûm olacaktır, tabiî 
bunu ırahlaliıkık ilam edebilecek efendim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, doğru; ama gazetenin yazdığını 
50 bin kişi, 100 bin kişi okuyacak, davaya kaç kişi 
gelecek, kaç küşi girecek? 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK .(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karanlar Dai> 
resi Başkama) — Beş kişi. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Bu 
dava ne zaman bitecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-
resli Başkanı) — Yani, o konu hakkında dava açıl
mış ©İması ilftiıraya uğrayanı tatmin etmez. 

BAŞKAN — Yani, 'burada Ahmet, Mehmet, Ha-
'san, Hüseyin mühim değildir, onlarım ismini kimse 
'bilmez, anılar kimsenin umurunda bite değiHdiır. Mü
him olan büyük şirketlerdir, parfciılerdiir, dernekler
dir veya kamu kurulularıdır. 

AYDIN SARAÇOĞLU (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıltay Tem'sloisıi) — Sayın Cumhuırbaş'kanıim; 
dediğiniz doğru, suiistimali edilmesi tehlikesi de var, 
daha luzaltaHım, fafcalt bir suinırda koyalım oraya. 

'BAŞKAN -— Evet, «ilgiBii mıik'taranııın iki |k)atından 
uzun olamaz» diyelim. 

AYDIN SARAÇOĞLU (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay TemısHioM) — O zaman, ondam sonra 
gelein lııfcrayı da değiştikımemıiz lazım. 

KBMALETTÎN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adailet Ko-
ırtisyonu Baışjkanı) — «Ancak yirmi satırdan az olan 
yaziların cevabı kırk satır olabilir» dememiz lazım. 
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BAŞKAN ı— Hayır, -yine o 'kısım «yirmi satırdan 
az olaınilaırın yiınmü satır» şeklimde aynen kafein. On 
isaitıırJıik bir yaz»! da olsa, buna yirmıi sıataır dıemlişiz 
zalfien< 

AY'DIN SARAÇOĞLU (Adalîet Kornıisıyonu Üye-
<âl - Yargılfiay Temisitaisli) — Peki, omdölkuz saltında bilt-
mnişsıe eJendiım, o zaman ine oilacaık? 

BAŞKAN — O kaıdiaır o ton . 
Beş ısaitır da öllabülilk, ıselkiiz satır da olalbıTliır. 
IKBMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adiaitet Ko-

ımiılsyonu Başkamiı) — îsltersianiiz, «anoak kııdk isatordian 
az olîan yazııllaırın oevabı, kinik satır dlabiıliir>> şekillinde 
düzaîifcdliım,. 

BAŞKAN — Aynıı şey olur o; ha yÂrmi satır, ha 
kırk saitıır demişiz, fark etlmıez. 

O kilsimi, «Yiırtmli 'saltırdian az olıan yazılanın cevabı 
otuz satır olabilir» sekilinde düızâliteılt;ım>. 

'îkiınci fıkrayı yaıpıllan bu değiış'ifcl'ilkîe tekraır oku-
Ituyoruım : 

«Oevap veya düzeClîıme, lüı'işikin olduğu yazımım es
vap verenle ' Igl i miMarımamı lÜkıi katından uzum ola
maz. Anoak, yirmi şatodan az oıliam yazıların cevabı 
'otuz saJtıır dlabllir. MdVkulfleniimı bliırdem fazıla yeırde 
basııllıması hallinde, cevap veya düzıdlltmıeye sebep otlan 
yazının yayımlandığı ve dağıitıılldığı yerdeki baslkıısııom 
tüm niüshailıaırımda cevap veya düziletoeye yer veri-
ıllir.» 

BAŞKAN — 6 ncı ımadlde üzenimde başka söz aî-
malk isteyen var mı? Yoiktur. 

6 ncı maddeyi yapıilam bu değişılkılMe oylannuzia 
sunuyoruim : Kalbuıl edıenıler... Btmıejıeinllıer... Kabul 
edifflmiışıtliır. 

7 mdi maddeyi okuıtuyoıruim : 
MADDE 7. — 5680 sayıllıı Balsın Kanununun 20 

imci madddsi aşağıdaki şeklide değişıtirillımıişltıiır. 
«Madde 20. — 4 üncü maddemin bMmci ve iikinoi 

fıfcra'llarımda yazıdı hususillaın gösıtermeyeln ifcabrf beşbin 
li'iraıdan onbün ıliiıriaıya kadar hafif para cezasıyla oeza-
'lamıdırıılıır. 

Bu hüisiuistlaırı halfcifcalte aykırı ollıaıralk gös'terenter ey-
femftani daha ağıır cezayı ıgereklfiiren bir suçu oluştur
madığı takdirde üç aydan altı aıya ikadaır hapse ve on-
bin liradan yiırımıibeşbim Iraya kadar ağıır para ce« 
zasıına mahkûm ıddilirllleır.» 

BAŞKAN — 7 nüi madde üzerimde söz aH-
tmak lisıtıeiyön vaır mı? Yoiktur. 

7 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum' : Kabull eden
ler.., Etmeydnlar... Kabull edifaiişltiir. | 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 5680 sayııllı Basım Kanununun 21 

ılmdi maddesi aşağıdaki şeklîde değişlMOmişItliır. 
«Madde 21. — 9 uncu maddenin birimdi fıfkrais.ı 

aile 11 iinoi madde hükülmllıeriinıe aykırı hareket eden
ler liki aydan ailltı aya kadar hapse ve onbin Miradan 
otuzbiin liraya kadar ağıır para cazasıma mahkûm edıi-
liırikii*. 

9 uncu maddemin son fııkralsma göre yayııımı dur-
durullan mevkutemin yayımıma beyanname veırmedem 
devam edenller, dört aydan bir yılla kaidıar hapis ve 
yirmibin aradan ailltmıişbim İraya kadar ağır para ce
zasıyla ceZafendıırafar.» 

IBAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz aıllmıak 
lîsteyeıı var mı? Yoiktur. 

M'addeyi oyOaırımııza sunuyo,rum : Kabull ödeınllier... 
Eiteeyeınllıer... Kıabul ddiilrnıî ltıir. 

9 uncu maddeyi okUtUiyıoruım : 
'MADDE 9. — 5680 saıyütı Basın Kanuınuınuın 22 

mci mıaidıdefdi aışağıdaiki ışekıilde dıeğiışıtiıriiilimiışifcir. 
«Madlde 22. — Halkük'aıte aylkum beyanmame veren 

iklimise .fiilil baişjka bir suçu oıluşlfcuırsa biifle ayrıca üç ay-
dain ailltı aya kaidaır hapils ve yirmıibün Jıiıradan dliilbıin 
îiraiya kadar ağır paıra cezasına mahkûm edülıir. 

'BAŞKAN — 9 unıou madde üzemiındb söz aıllmıak 
dı'teiyen var mıı? Yokltur. 

Mıaldldeyi oyîarnnıza sunuyorum : Kabuil edenlter... 
Etmeyönlier... Kıabul ddiilrna'ışltıir. 

10 uncu mıaldıdeyıi olkuituyoırum : 
MADDE 10. — 5680 sayılı Balsın Kamumuinun 24 

ündü maddesii aışağıdak'i şekillide değiışitliırilllmiiışltlir. 

«Madde 24. — 12 ndi maddenin biıriınci fıikralsı 
hülkmlünü yertine gdtirmeyenller hakkımda üç aydaın bir 
yııla ıkadar haıp'iıs Ve yirmibiin liradan elYJbıiın lliıraya 
kaldaır ağıır para cezaisi h'ükmolunur.» 

BAŞKAN — 10 uınıou malddıe .üzıeıniınde söz alümalk 
n'ısteyen vaır mu? Yoiktur. 

Maddeyi oyîıamnıza sunuyorum : Kabul edeınfer... 
Eıtoeyeinller... Kabull eldliıllmıiişitir. 

11 iinoi maddeyi oikultuıyoırum : 

ıMADDE 11. — 5680 s'aıyılh Biasüin Kaınunuınun 25 
"'üncü maddesi aşiağıdalki şefcildıe dê iışjtıiırilmıişıtliır. 

«Madde 25. — 13 üncü [maddede yazıılı şıaırt ve va
sıfları haliz oümayaın kimısıellieıri çaluştoranllıar bir aya 
kadar hapis ve yüaalllibim İradan aşağı oOmıamıaık üze
re ağır paıra cezasıyla GezıaÜıamldııırıfturllaır.» 

BAŞKAN — 11 imdi madde üzerinde ısöz aıllmak 
lüsıteiyen var mı? Yokltur. 



M. G. Konseyi B : 182 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul öderilıor... 
Etmeyetnltefr... Kabul ddimıiştliır. 

12 nci maddeyi .ctotuıyoıruım : 
MADDE 12. — 5680 saıyülı Basın Kanununum 26 

ncı maddesi aşağıdaki şekillide .değiştiriliştir. 
«Madde 26. — 15 inci maidıde hükmüne riayet et-

raeyanller yjırmilbin liradan ellıilbin Hıraya kadaır ağır pa-
.ra cezasıyla oezallanıdnnılıııriliair.» 

BAŞKAN — 12 ;noi madde üzerimde söz allmak 
ıjsteyen var ımıı? Ydktuır. 

(Maiddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabull edenler... 
Etaeyenflıer... Kabull ödiltaisjtir. 

13 ündü miaddeyli .okultuyonuım : 
MADDE 13. — 5680 sayılı 'Raisin Kanunumun 

28 imci maldddsi aşağıdaki şekillide değiiışltıi;ri:l1Jmı;işftiiır. 
«Madde 28. — 18 iınldi mıaiddede vaizdin ımıalhlkame 

hükmümü ıtebiğ edildiği ıtarilhiten başlaımıalk üzere gün
lük gazetelerde üç gün içiınide, 'diğer mevkutelerde bu 
müddet gözetıilîmıeik şaritıyîa çıkacak en geç .ikinci nüs
hasında yerine gdtirmıayenıler haıklkında meşırfin geciktiği 
her nüsha için yırmıilbim liradan eıliibim liraya kadaır 
ağır para cezası Wüikımoilıutnaır.» 

'BAŞKAN — 13 üncü madde üzeninde söz artmak 
îslteyen vaır MM? Yoktur, 

M;alddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabull edeınHer... 
Efimeyenüeır... Kabul edilmişlik.. 

14 üncü m'alddeyi dkultuyorıuim : 
(MADDE 14. — 5680 SaıyA Basım Kanununun 29 

uncu maddesi aşağıdaki .şekillide değiştirM'miiştliır. 
«Madde 29. — îllgftmiın taildbi üzerine yayınlanan 

cevap veya düzeUtmıade, 19 uncu maddedeki şdkil ve 
şartlara uyuTmama'sı hallinde orJbeş "günden üç aya 
kadar marJis ve aftimıısbin liradan yüzeliıbin Iraya ka-
idar ağır para cezası h'ülkmoDunur.» 

Hâkiiım kafarana ırağmen meşiıdden iımltinia dlunıması 
'hailimde dört aydan bir yılla kadaır hapis ve altaışjbin 
Hıradan yüzeliibim liraya kadaır ağır para cezası veri-
İ ı \ 

Cevap veya düzeltmenin, 19 uncu maddede güste-
ırlen şjdkli ve santiara uyulmaldam yayımlanması ha
minde, ,şekil ve şartlara uygun dlaralk yenliden yayum-
flanımıaısıın'a karar verilir. , Mahkemenin bu hükmüne 
uymayanltar makikında yutandaki fukrada yazaHı ceza
lar bir îiislii iartıırıilaralk hükmiolunur. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz atömak-
İsteyen var mı? Ydktuır. 

Maiddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Btmeyenllctr... Kabul nâünûğtit* 

10 - 11 4 1983 0 : 2 

15 imci madldeyi dkutluyorum : 
'MADDE 15. — 5680 .sayılı Basın Kanununun 30 

uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
ıtiriıîmiiştir. 

<̂ Bu maddede .yazıllı fiıilleıiin tekerrürü hallinde ce
zalar yarı m'ispdtinde arttırılarak hükmolunur.» 

'BAŞKAN — 15 imci madde üzerinde söz almak 
islteyen var mı? Ydk, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabull ederiler... 
Eitmeyönller... Kabul eidiilmıiışitiır. 

16 ncı m'aıddeyi dkultuyoruım : 
MADDE 16. — 5680 sayılli 'Basın Kanununun 

31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — Devll'eltlim ülkösii ve milletiyle bö

lünmez bütünlüğüme, miıllî egemenliğe, Cumtariiyetıin 
varlığıma, milî güvenlliğe, kamu düzenline, genel asa-
'yıişe, kamu yararına, gendi ahlâka ve genel sağlığa ay
kırı olup yabancı metalakdtilerde çıkan basılmış eser
lerin TürlkiyeVe sdkulîmıaisı veya dağıtimaisıı Ralkianilıaır 
Kurulu Kararıyla iyasakilanalbil'ir, 

Bu gilbi basilm'iş öserlleriın, Bakanlar Kurulluddan 
acele karar alınmak üzere İçişlerıi Rakaırilığınca karar
dan evvel dağıtılmaları yasaklanabileceği gibi, dağM-
mış dlanlar da ıtoplattınHablillir. 

Yasalklanmış dlmalsına ırağmen, bunları Türkiye'ye 
'bifl'ordk 'Sokarilar, dağıltanllaır veya bu ĝ itbli eseıtaıi kıs
men veya tatmiamen dÜdüKbals veya tercüme ddenfl'er, >ya-
yanllar, fiiil başika ıbir suçu oluştursa bile ayrıda üç ay-
>dan bir ıyılla ıkaldar 'hapis ve dlılibin liradan yüzbin l'i-
raya .kadar aiğır para cezaismia mahkûm edıilliırlier.» 

BAŞKAN — 16 ncı mıaıdde .üzerinde söz allmalk 
listayen var ımıı? Ydk. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabull edenlller... 
BtmeyemHeır... Kaibul edilmiştir. 

17 nci maiddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 5680 sayılı Basın Kanununun 

33 üncü malddesinliın .son fıkrası aşağıdaki -sekilide de-
ğişltürimlişttir. 

«Bu yalsağa ayfkını haırelkelt edenter üç ıaya kadar 
haplis ve dtuzbin lliraldan aşağı otenamaik ^ üzere ağır 
para cezası ille ceZaHanıdırılmtlıar.» 

BAŞKAN — 17 nci maidde üzerinlde ısöz almak 
üsteyen var mı? Ydk. 

MıaJddeyi oylıarınıza sıınuyorum : Kabul edenfer... 
Efimeyeınllar... KalbuH ödilmiş'tirv 

18 imci maddeyi dkultuyarum : 
MADDE 18. - - 5680 sayılı Baisım Kamununum 35 

inci maddesi aşağıdaki şekillide değiıştiırilmıi'ştir. 
^MCadde 35. — Bu Kanurida yazıüı olan veya ba

sın yolluyla (işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, gün-
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(Ilüik iflevku'te'teır hafckıinda altı ay, düğer 'barfmınş eser-
fliar halkkınıda bir yıl içinde açimayan daıvatar dMen-
mez. Bu süre mevkute ve diğer ba'simış eserlerin 
Cumhuriyet savcılığıma teslim edildiği tarihten başlar. 
Ancak 16 inci malddenün üçüncü bendi gereğince so-
ıruımllu müdür kendti aleyhime açılan .bir davada dava 
konusu yazı veya haber veya lösa'ım veya kadlkaitürün 
rızasuna aykırı olarak yayınlandığını iddia ve ispait 
©dense, yazı veya ıhalber veya resıilm veya karika'tıiirü ya
yınlatan ' aleyhime açılacak davada süre, sorumdu mü
dür hakkındaki 'beraat kararımın keısilnllieşimesiiyile baş-
dar, 

V6 IÖCI «naddenün birinci fıkralsımııın ilki numaralı 
'bendi uyarımca, ısonuımlu müdürün yazı veya haber 
veya Teslim veya kanükaitür sahihinin kiımıîiğinıi açiikla-
ması halinde, ibu kişiler hakkında acıtacak davalarda 
süre, açıklama tarihinden başlar. 

Kaımu davaısıııniın açılllmaısı jjzıiın veya karar atama
sına bağlı otan .suçlarda izin veya kararın ailiıraması 
için müracaat tarihi ille izim veya kararun veırlMdiigıi 
tarih arasında geçen süre hesalba katılmaz, bu süre 
ıtopihım lilki avı ıgeçeımıez. 

Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikâyete bağlk 
suçlarda biirincli fıkrada yazııllu süre, suçun kanun iıte 
böM'i zamanaşımı haddini gıeçmıemıdk şartı ile iışfendliği-
rnSIn öğranlildiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Basın 'yoluyla işlenmiş ollaın suçlar
dan iddiayı ıdava açılHma süresi eskiden ne kadardlı; 
(buıraldalki .altı ayllılk süne, iki ay imiydi? 

AYDIN SARAÇOĞLU (Adalet Komıisyonu Üye-
<sıj - Yamgıifcay Temıs'ilîciisi) — Altı ayılık süre üç ay, ıbiîır 
senelik .süre ide aitti ay idi. 

BAŞKAN — Böylece bir müsli çoğalttık, 
HAKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK "(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daıi-
TÖSIİ Başkanı) — Blhaısısa tasın buna (karşı geliyor. 

BAŞKAN — Hayır basın ona kaırşı gelmiyor da, 
ben onu düşünmüyorum, tebellüğ edecek bulunamı
yor. Dava acıtacak, ama o zamıan da altı ay geçmiş 
oluyor. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Hukuk fşllıerli, Kanunlar ve Kananlar Daıi-
mesıi Başkanı) — Zamanaşımına uğraıtıyonllaır. 

AYDIN SARAÇOĞLU '(Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temlsliltaisıi) — Sayım Cumhurbaşkanım, 
fbihaısfsa bu büyük suçların bir kışımı, sıkıyönıeitıim 
mahkemelerinden evveli ve halön de bize gell'iyor. Sav
cılar akıllı olduktan takdirde ve suçlunun h'üviyeitii-
ni, kim olduğunu biliyorlarsa davayı açıyorlar ve bdız 
de bunu ka'buiî ediyoruz. 

Diyoruz iki, suçlunun kimliği Milli O'Muğu takdir
de hazırlık tahkikatımda ifadesıindm alrnmasu zorunlu 
değildir, açılan dava geçerlidir. O yüzden kabul edi
yoruz, fakat ibir ısavcı lile de bunun savunmasıi'nı ala« 
cağım ıdiye onu ararsa, o zaman da vakit geçiyor. 

IBAŞKAN — O sebeblten, ekseriya ıbu işi örtbas 
edebiliyorlar. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kananlar Daıi-
ıreisıi Başkanı) — Yani, -bir başka deyimle, akılı olan 
bir savcı normal sıoruştuınmaylia kamu davasını açı
yor* 

BAŞKAN — Zaten bu gibi suçları işleyenler o 
büyük gazete ve mecmualar değil. Kapkaççı, korsan 
yayın yapanlardır ve onlar hakkında da, kimse bu
lunamadığı için, altı ay geçmiş oluyor, o yüzden dava 
açılamıyor. 

KEMALETT1N ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslın
da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü 
maddesine göre, şikâyete bağlı suçlarda da dava aça
bilme müddeti altı aydır, istanbul Hukuk Fakültesi, 
zaten basın hürriyetinin normal statüler içerisinde ele 
alınması ve çözümlenmesini öneriyor, 

Bizim burada yaptığımız husus, sadece geçmişteki 
gereksiz istisnaları normal düzene kavuşturmaktır. 
Nasıl bir kişiye hakaret edilmesi veya mesken masu
niyetinin ihlali halinde, o kişinin altı ay içinde şikâ
yet etmeye hakkı varsa, burada da tanınan süre bun
dan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yalnız, bu gibi savcıların genelge

lerle ikazı yapılamıyor mu? 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Ya

pılıyor efendim. Bazen de hiç alakası olmayan olay
larda, tutuyor «kesin» diye dava açıyor; neticede 
beraat ediyor. 

BAŞKAN — Evet. 
18 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 56801 sayılı Basın Kanununun 36 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — Bu Kanunda yazılı olan veya ba
sın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı ağır 
cezayı gerektiren davalar, ağır ceza mahkemelerinde 
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ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür, özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Bir yerde birden fazla ağır ceza veya asliye ceza 
mahkemesi bulunduğu takdirde görevli olan ağır ce
za veya asliye ceza mahkemesini Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu belirler.» 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
AYDIN SARAÇOĞLU" (Adalet Komisyonu Üye

si - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
özellikle Kâzım Beyle geçen defa huzurunuzda bu 
konuyu tartışmıştık. Benim en çok takıldığım konu 
bu. 

Bir konuyu daha izah edeyim, Yargıtay bir ka
rarı bozduğu zaman, gerek gördüğü takdirde mah
kemeyi değiştirebilir. Bir mahkemeden davayı alır, 
şu mahkeme bakacak diye değiştirebilir. 

Farzımuhal Ankara'yı ele alıyoruz. Bir veya Üç 
Numaralı Mahkemeyi vazifeli kıldık. Biz Yargıtay 
olarak bu mahkemenin değiştirilmesini zorunlu gö
rürsek, Ankara'daki diğer bir mahkemeye böyle bir 
davayı yollayabilecek miyiz? 

Bu vaziyette yollayamayacağız ve adamı tutaca
ğız, diğer basın suçlarına bakan en yakın mahkeme 
nerede var, farzımuhal Keskin'de var, oraya yollaya
cağız. Dolayısıyla suçlu, avukat, varsa şahit ve müda-
hiller hepsi oraya gidecekler. 

BAŞKAN — Niye buradaki mahkemeyi değişti
remezsiniz? 

AYDIN SARAÇOĞLU (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Farzımuhal, üç numaralı 
mahkemeyi yetkili kabul ettik, biz bu davayı dört 
numaralı mahkemeye verbilecek miyiz? Dört numa
ralı mahkeme basın davasında yetkili değil. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bunlar istisna; bunlar o mah
kemelere verilebilir. Mesela, pekâlâ bilirler ki, döviz 
işlerine Ankara'da Birinci, Ağır Ceza Mahkemesi ba
kar. Bir şeyden şüphelendi, mahkemeyi değiştirecek, 
İkinci Ağır Ceza Mahkemesini vazifeli kılamıyor 
mu? 

AYDIN SARAÇOĞLU (Adalet Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Kılamıyoruz. 

ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — Kı
lıyoruz. Bir dava için aynı yetkiye sahip, aym davayı 
görebilir. Yani böyle olduğu takdirde, misaller de 
vermiştim, o zaman keşmekeş içinde kalırız. 1 Nu
maralı Asliye Mahkemesi böyle karar verir, 2 Nu-
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maralı Asliye Mahkemesi şöyle karar verir. Ben bu 
konuda zatıâlinize misal de gösterdim. 

BAŞKAN — Bu davaya aynı yerde, artık ihtisas 
sahibi olmuş mahkemeler bakmalı. Bir seferinde 1 
numaralı, ikincisinde 2 numaralı, bazısında 3 numa
ralı mahkemeler olmamalı. Eğer biz ihtisas mahke
meleri kursaydık, burada bir tane kuracaktık, tica
ret mahkemeleri gibi ve bu gibi davaları o mahke
melere verecektik. O zaman «bu mahkeme o davaya 
bakmasın» diyecek miydik? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Zaten basının itirazı «ihtisas mahkemelerine verilsin» 
şeklinde efendim. Biz şu numaralı mahkemeye dava
yı verdiğimizde onun ihtisasını kabul etmiş oluyo
ruz. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, özür 
diliyorum, biraz evvel de değindiğim gibi, basın hür
riyetinde ilke, mümkün oldukça basının genel hukuk 
kuralları çerçevesinde işleme tabi kılınmasıdır. Ba
sın suçları veya basın yoluyla işlenen suçlar ve yar
gılamaları ayrıca bir ihtisası gerektiren suçlardan de
ğildir. Basın, belirli suçlann işlenmesinde sadece bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Sözgelimi, sözle yapı
lan komünizm propagandası ile yazılı ve basılı ola
rak yapılan komünizm propagandası arasında, bun
ların mahiyetlerine nüfuz ederek hüküm uygulamak 
bakımından herhangi bir fark olmadığı gibi, özel bir 
ihtisasa da ihtiyaç yoktur. 

Uygulamada, ayrıca mahiyet yönünden bir ihtisas 
mahkemesi olmayıp, istisnaî mahkeme niteliğinde 
bulunan toplu basın mahkemeleri iyi işlememiştir. 
Üyelerinin, başka başka mahkemelerde görevli bu
lunmaları, bu mahkemelerin işleri genellikle çok geç 
olarak intaç etmelerine neden olmuştur. 

Efendim, daima iki misal veriyorum : Birisi kah
vede komünizm propagandası yapsa veya lâikliğe 
aykırı davranışta bulunsa, birisi de aynen Saidi Nursi 
gibi kitap yazsa, ikisinin de ika eylediği suç 163 üncü 
maddeye ve 142 nci maddeye girer. Kitap yazan belü 
mahkemeye gidecektir, çünkü kanunların genellik 
prensipleri vardır. 

özür dilerim, ben son olarak görevimi yapıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, Ankara veya İstanbul'da böy
le kaç tane mahkeme var? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
13-15 tane asliye ceza mahkemesi var efendim. 
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BAŞKAN — Bu kadar mahkeme var. Peki biz, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu taraf mı ka
bul ediyoruz? 

KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkam) — Hayır, ben kesinlikle o yönden 
gitmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Taraf kabul etmiyoruz. 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Biliyorsunuz, anayasal kuruluş 
olarak bütün kuruluşlara olduğu gibi, 12 Eylülden 
sonra yasasını hep beraber çıkarttığımız bu müesse
seye de benim saygım sonsuz. Benimki tamamen ilke
den kaynaklanıyor. Eğer fikir suçları belli mahkeme
lerde* toplanıyorsa buna saygı duyulur. 

BAŞKAN — Ama bakın bunun ne faydası var; 
herhangi bir gazete, bir mecmua bir suç işledi, ara
dan altı ay veya bir sene geçti bir daha suç işledi, 
bu sefer başka mahkemeye gidecektir. Halbuki öteki 
bilir onu, «geçen sefer yine yaptı bunu» der. Bir daha 
yapıp gene karşısına geldiği zaman, hâkim ona göre 
karar verir. Hâkim aynı hâkimdir, savcı aynı savcıdır. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Cezaların şahsiliği prensibi var
dır. Eğer biz her davayı ayrı potaya koysaydık buna 
gerek kalmazdı. Bir ceza getiriyoruz altı aydan iki 
seneye kadar; o zaman altı aydan iki seneye kadar 
niye diyelim. Onun için, cezaların şahsiliğine göre 
yapıyoruz bunu. 

Kızılay'da namuslu bir kişinin ailesini kaçırıyor 
birisi. Hâkim burada 59'u uygular, onun delilleri şu
dur dersek, Yargıtay vardır, savcılık, vardır ve bu bir 
kamu davasıdır, beraat etti mi savcı temyiz eder. 

BAŞKAN — Zaten hepsi temyiz edecektir. Yani 
bunu biz genel hükümlere göre de yapsak, oradan 
bir ceza aldığı anda derhal temyiz edecektir. Nasıl 
olsa Yargıtaya gelecek, orada süzgeçten geçecektir. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Yoksa, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kuruluna inanmamak meselesi değil efendim. 
BAŞKAN — Yalnız ona inanmamak değil, o 13 -

15 tane mahkemede de ayrılık gayrılık yapmış olu
yoruz. Hepsi eşit değil mi bunların? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Eşit efendim. 

BAŞKAN — Eşit kabul ediyoruz. Eşit olduğuna 
göre de, bunlardan bir tanesine «bunu sen yap» di
yoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
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Dairesi Başkanı) — Efendim, bunun aslında Anaya
saya hiç aykırılığı yok. 

BAŞKAN — Hiç yok. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu hangi mahkemeyi isterse onu görevlendirecek. 
Kaldı ki biz, gerek Askerî Yargıtayda gerekse Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinde bu görevi Başkanlar 
Kuruluna verdik : «Gelen işlerin hacmine göre, bü
yüklüğüne, küçüklüğüne göre birinden diğerine alma 
yetkisi sizin» dedik. Kaldıki, burada ihtisaslaşacak 
bu bir yerde. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sonra hepsi fikir suçu değilki efendim, yüzde 80'i 
hakaret suçu olarak gelir. Fikir suçu pek az gelir 
mahkemelere. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Çok özür dilerim, bu, tabiî hâ
kim kavramına da uygun. Suç işleyen kişi, daha baş
tan Birinci Asliye Ceza veya Beşinci Asliye Cezada 
yargılanacağını bilir. 

BAŞKAN — Keşke bunlara bakacak ayrı bir 
mahkeme kursak, ben taraftarım. Bu işte ihtisas sa
hibi olur o mahkeme. 

19 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 568Ö sayılı Basın Kanununa aşa- ' 

ğıdaki Ek Maddeler ilave edilmiştir. 
«EK MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun İkin

ci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 veya 312 nci maddelerinde yazılı suçları ve
ya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden her türlü mev
kute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basıl
mış eserlerin dağıtımı, eserlerin basıldığı yerdeki sulh 
ceza hâkiminin kararı ile ve gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuriyet savcılı
ğının yazılı kararı ile önlenebilir. Cumhuriyet savcı
lığı, bu kararını en geç yirmidört saat içlinde sulh ceza 
hâkimine bildirir. Hâkim en geç kırksekiz saat içinde 
kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar 
verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının 
kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen ka
rarlar o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin 
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basıldığı ve dağıtıldığı yerlerdeki Cumhuriyet savcılık
larına en seri vasıtayla bildirilir. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan suçlar ile Türk Ceza 
Kanununun 426 ve 428 inci maddelerindeki suçları 
veya 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak
kında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplan
ma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunda yer 
alan suçları veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva ey
ledikleri iddiasıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuş
turmaya geçilmiş, her türlü basılmış eserlerin toplatıl
masına, soruşturma safhasına sulh ceza hâkimince, 
kovuşturma safhasında görevli mahkemece karar ve
rilebilir. Ancak, soruşturma safhasında gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığı da 
toplatma kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en 
geç yirmidört saat içinde yetkili sulh ceza hâkiminin 
onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın onaylanıp 
onaylanmaması hususunda kırksekiz saat içinde ka
rar verir. Kararın onaylanmaması halinde toplatma 
kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmüne göre ve
rilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm 
Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıta ile bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci 
Babının 1, 2 ye 4 üncü fasıllarında veya 312 nci.mad
denin ikinci fıkrasında yazılı suçların basın yoluyla 
işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde, faillerden 
bir veya birkaçına ait olmaları şartıyla suçu ihtiva 
eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmış 
eserlerin basımında kullanılan makineler ile diğer ba
sın aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile di
ğer basım aletlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, 
kaybolmasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her 
aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. Ancak, 
bu tedbirler, makineler ile diğer basım aletlerinin faa
liyetlerini engelleyici nitelikte olamaz.» 

BAŞKAN — Bu, sondan ikinci fıkra üzerinde 
geçen sefer çok konuştuk. Yani bu fıkrada yazılı 
olan, «Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birin
ci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında veya 312 nci 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçların basın yo
luyla işlenmesi» hali, o basımevinin sahibi tarafından 
işlenmesi şartına bağlı, değil mi? Yani onun tarafın
dan işlenmiş oluyor. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yoksa, diğer bir yazar veya yazı 
işleri müdürü falan değil. Onun tarafından işlenirse 
ancak müsaderesine karar verilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — özellikle de onun bir hissesi varsa, 
o hissesi ölçüsünde müsadere edilecek diye de vurgu
lamıştık. 

BAŞKAN — Onu kaldırdık. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hayır, geçen toplantıda böyle ko
nuşmuştuk efendim. 

BAŞKAN — Onu biliyorum. Hissesi nispetinde-
dir. Çünkü hisseyi üzerine yapmıyor, başkasının üze
rine yapıyor ve de hileli yapıyor. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Buna Sayın Öztrak itiraz etmişti. Buyurduğunuz gibi 
hileli yapıyorlar. 

BAŞKAN — Evet, çok hileli yollan var. Gene 
hileli yapar; karısının üzerine yapar, başkasının üze
rine yapar,- yani yazı yazmayan birisinin üzerine ya
par, kendisi yine o suçu işler, gene müsaderesine ka
rar verilemez. Yani bundan da kaçamak yolu bula
bilir. 

Ek 1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — Basın yolu ile işlenen ve Ek 

Birinci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı suçlarla 
millî güvenliğe ve genel ahlaka aykırı davranışlardan 
mahkûmiyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayın
landığı mevkutenin üç günden bir aya kadar kapatıl
masına da mahkemece karar verilebilir. 

Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini ta
şıyan her türlü yayın yasaktır. Bunlar sulh ceza hâ
kiminin kararıyla toplatılır. 

Birinci fıkraya göre kapatılmasına karar verilen 
mevkutenin yayınına kapatılma süresünde devam 
edenler veya o mevkutenin açıkça devamı niteliğini 
taşıyan yeni mevkute çıkaranlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ille cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 3. — Basılmış eserlerin müsaderesi 

hakkında mahkemece verilip kesinleşmiş kararlar, 
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mahkemenin duyurusu ve Cumhuriyet savcılığının 
bildirimi ile Resmî Gazetede derhal yayınlanır. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum : 
EK MADDE 4. — Ek birinci madde gereğince 

dağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet sav
cılığının verdiği kararın mahkemece onaylanması su
retiyle önlendiği ve bu sebeple neşir gerçekleşmediği 
hallerde, kanunun asıl suçlar için öngördüğü cezaların 
üçte biri hükmolunur. 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri 
gereğince suça iştirak ettiklerinin sabit olması hali 
dışında mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında 
onaltıncı madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5'i okutuyorum : 
EK MADDE 5. — Türkiye'de yabancı dille ya

yımlanan mevkutelerin sorumlu müdürlerinin, o dili 
bilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Ek 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilmiş bulunan ek madde 1, 2, 3, 4 
ve 5'e bağlı çerçeve 20 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla kaldırılan toplu 

basın mahkemelerinde görülmekte olan davalar so
nuçlandırılıncaya kadar, bu mahkemelerin görev ve 
yetkileri devam eder. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 4 . 7 . 1960 tarih ve 9 sayılı Ka

nun yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Yalnız burada «Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır» dedik, halbuki kanunun başlığında; 
«Bir ek maddenin kaldırılmasına» denilmiş. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu değişiklik de son anda 
verildi. Tasarının tümü oylanmadan evvel arz ede
cektim efendim, ona göre başlığım düzenleyecektik. 
Gündemi değiştiremediğimiz için o şekilde bıraktık. 

BAŞKAN — O zaman başlık nasıl olacak? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Arz edeyim efendim. 
«15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu 
Kanuna Ek Maddeler İlavesine ve 4.7.1960 Tarih ve 
9 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Tamam, oldu şimdi. 
21 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, tasarının tümünü oylamadan evvel kanun 

başlığını (ismini) yeniden okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

21 inci madde değişince tabiî kanun başlığının da 
değişmesi lazım. 

Başlığı okutuyorum: 
«15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nuna Ek Maddeler İlavesine ve 4.7.1960 Tarih ve 
9 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» 

BAŞKAN — Bu yeni okunan kanun başlığını da 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- 3 5 0 -
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4.-25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılnîası Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/641) (S. Sayısı : 722 ve 722'ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına ge-
; çiyoruz. 

Dördüncü sırada, 25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sa
yılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı dün
kü 181 inci Birleşimde yer almış ve tümü ile yeni
den incelenip görüşülmek üzere Komisyona iadesi ka
rarlaştırılmıştı. 

Komisyon, tasarının başlığı da dalhil tümü hak
kında yeni bir metin düzenlemiştir. 

Bütçe-Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 
ilgililer yerlerini almışlardır. 

Komisyonun yeni metninin tümü üzerinde görüş
me açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı)— Sayın Cumhur
başkanım, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin 
Kanuna 3 ek madde eklenmesine dair bir teklif hu
zurunuza gelmektedir. Halen er kazanından iaşe çok 
kısıtlıdır; bölük seviyesindedir. Manevra, ta'tbikat gi
bi bazı haller münasebetiyle biraz genişleme vardır. 
Halbuki karargâhlarımızda subay, astsubaylarımız, 
özellikle diğer personelimizin ve bilhassa öğle yemek
lerinde vazife yerlerinden ayrılmaları ve bazı yerlerde 
de tabldot olmadığı için yemek yemeleri mümkün ol
madığı, bir de Türk askerinin iaşesi, yemeği aynı za
manda eğlencesi mahiyetinde olduğundan en iyi şe
kilde olması lazımdır. 

Komuta heyetinin askerle beraber yediği yerlerde 
yemeğin kalitesi de değişik olmaktadır. Sadece tümen 
karargâhı ve asit birliklerde, tümenden büyük birlikler
de ve karargâhlarda da yalnız bağlı birliklerde öğle 
yemeklerinin bütün personelin er kazanından erle be
raber yemesini düzenleyen bir tasarıdır huzurunuza 
getirilen. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bizde bir usul vardır, biliyorsunuz, 

kazan mevcudunun yüzde 10'una kadar ilave personel 

(1) 722 S. Sayılı Basmayazı 9.11.1983 tarihli 181. 
Birleşim Tutanağına, 722'ye 1 inci Ek S .Sayılı Bas
mayazı bu Tutanağa eklidir. 

yemek yiyebilir. Mesela 1 000 kişilik kazandan ye
mek çıkmışsa, 100 kişi dalha ondan doyabilir değil mi; 
öyledir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KlÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Balkanı) r— öyledir. 

'BAŞKAN — Acaba şöyle bir şey koysaydık, yani 
yüzde 10'u veyahut yüzde 5 deseydik ve yüzde 5'i 
geçtiği takdirde de ek istihkak ilave edilir, geçmediği 
takdirde de er mevcudunun içine dahil edilir falan 
dense, olmaz mıydı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Genellikle iaşe 
yapan birlikler, yedirdiklerinden oldukça büyük bir 
miktarda her sene yiyecek maddesi iradı alır. Bu bir
liklerimizin o hususa riayet ettiğini göstermektedir. Top
tan aldıkları 100 kiloyu 100'er gram, 100'er gram da
ğıttıkları zaman, eksik olması lazım geldiği halde, faz
la çıkması tasarrufa riayet ettiklerini gösterir. Kaldıki, 
sınıf okulları vesaire gibi yerlerde bazen subay mev
cudu, er medbudundan da fazla oluyor. Bu nedenle, 
bütün bunları halledecek bir taasrı olarak huzurunuza 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Her gün, tabiî bir gün evvelinden 
yoklamaya dahil olacak, yalnız öğle için. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe-iPlan Komisyonu Başkanı) — Yoklamaya dahil 
olacak, yalnız öğle ve görevde bulunanlar için. 

BAŞKAN — Tatil günlerinde de nöbetçi subay
ları görevlidir, bu sefer onlara mahsus çıkacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, sadece gö
revde bulunanlara mahsus çıkacak. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. . v 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Kazanından 
taşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2528 sayılı Er Kazanından İaşe 

Edileceklere İlişkin Kanuna aşağıdaki 3 ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 1. — Kara Kuvvetlerinde (Jandarma 
dahil) Tümen (Karargâhı dajhil) ve daha ast kademe
lerdeki; Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi birlik, ku
rum, fabrika ve okullar ile tümenden daha büyük ko
mutanlıkların bağlı birliklerinde görevli bulunan per
sonel görevde bulundukları günlerde er veya öğrenci 
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tabelasına dahil edilerek öğle yemeklerini komutanlık
ların alacağı tertibe göre er veya öğrenci yemekhane
lerinde beraberce yerler. 

Bu istihkak hiç'bir şekilde para veya yiyecek mad
desi olarak verilemez, yemekhane dışına çıkarılamaz, 
ayrı kazanda ve ilave malzeme ile değişik tertipte pr-
şirilemez. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mü

saade ederseniz, ben bu ek 1 inci maddeyi anlayama
dım. Şimdi burada, «Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşi-
d'i birlik, kurum, fa'brika ve okullar ile tümenden da
ha büyük komutanlıkların bağlı birliklerinde görevli 
bulunan personel» deniyor. Şimdi misal vereyim; Es
kişehir'de fabrika var, üs var, fakat orada kuvvet ko
mutanlığı karargâhı da var. Kuvvet komutanı korge
neral, fakat onun bağlı birlikleri var; muhabere tabu
ru, ulaştırma taburu var. Aynı yerdeler; bu iş nasıl 
olacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kolordu 
karargâhı, ordu karargâhı yok, yalnız «Tümen Karar
gâhı» konmuş. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Ayrı 
yerde olsa evet, ayrı yerde değil, aynı yerdeler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Karar
gâh kelimesi yalnız «Tümen Karargâhı» nın yanına 
konmuş. 

BAŞKAN — «Kara Kuvvetlerinde Tümen (Karar
gâh dahil) ve daha ast kademelerdeki» denmiş. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Kerre 
içinde olmaması lazum, kerre olunca sırf tümene ait olur. 

BAŞKAN — «Tümen dahil, daha ast kademeler
deki; Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi birlik, kurum, 
fabrika ve okullar» deniliyor; hepsi dahil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kolordu 
ve ordular dahil olmuyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMBT 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — «Karargâhları» 
kelimesi dahil değil, Kara Kuvvetleri Komutanlığımı
zın görüşü bu şekildedir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Kara «.Kuvvetleri, Genelkurmay ve 
diğerleri dahil değil. Çünkü, genellikle küçük birlik
lerin tabldot yapma imkânları, yetkileri azdır. Ordu, 
kolordu gibi büyük karargâhlar ise, orduevlerinin ya
kınında, şehrin içindedir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Hava 
Kuvvetlerinde bu değişik, Hava Kuvvetlerinde üs, da
ha güçlü bir kuvvettir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Hava Kuvvetlerinde de aynı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, orada jet üsleri kuvvet karargâhından daha güç
lüdür. Ha'tta, kuvvet komutanlığı bir işi yaptırmak için 
üsten rica eder. «Aman gel de şu işleri yap» der; daha 
kuvvetlidir, farklılık yaratır, onun için söylüyorum, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama bunu yapınca, «üsler» i ko
yunca, «ordu karargâhlarını» da koymak lazım. Or
du karargâhları nerede yiyecek? Ordunun destek bir
liği var, hepsi onun yemekhanesine girecek, bir çok 
albay var. Ondan sonra «ordu» kelimesini koyunca, 
Kara Kuvvetleri Karargâhı, kuvvet komutanlığı karar
gâhlarını koyacaksınız; aksi halde onlar nerede yiye
cek? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, şimdi çok bariz bir misal arz edeyim : Diyelim 
ki, kırk kilometre uzaktaki Malatya'da Kuvvet Ko
mutanlığı Erhaç Meydanında, hepsi de orada, öbürle
ri jâyor, kuvvet komutanlığı yiyemiyor. Karargâh kaç 
kişi? Yüzelli, ikiyüz kişi; yok bile. 

BAŞKAN — Elbise, ayakkabı vesaire verme de 
öyledir, talim elbisesi tümen dahilinde verilir, üste'kine 
verilmez. Tümendeki subaylara er elbisesi, verilir, çün
kü her gün onlar talimdedir, tatbikattadır, eğitimdedir; 
yani er ile haşır neşirdir. Evet, diğer kuvvetlerde belki 
bir zorluk doğurur ama, tabiî eşitliği sağlamak içindir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Havada da birlikler açık olarak tas
fiye edilebilir. Bu maddeyi yeniden... 

BAŞKAN — Ama dersek ki şimdi, «Havada kuv
vet karargâhı dahil» o zaman kolordular dahil; Kara 
da der ki, «Beni de kolordulara dahil edin.» Mesela, 
Erzurum'da tümen ile kolordu yanyanadır, karşı kar
şıyadır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Hava Kuvvetlerindeki uygulamada 
güçlük var ise, anlamada güçlük var ise, o açıklana
bilir. 

BAŞKAN — Bana kalırsa, tümen karargâhında-
kilerin de esasında bu yemeyi yememesi lazım. Ne
den? Tümen karargâhları zaten ayrı yerdedir, ötekiler, 
alay karargâhı, tabur karargâhı, tugay karargâhı, aynı 
garnizonun içerisindedir, er yemekhanesine gidip yi
yebilirler. Tümen karargâhı da şimdi, muhafız bölü
ğüne yahut karargâh bölüğüne gidecek. Karargâh 
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bölüğünün mevcudu zaten yüz kişi, ona göre bir ye- I 
mekhanesi vardır. Subay ve astsubayların mevcudu 
ondan fazladır, yeni bir yemekhane yapması lazım. 
Orada nasıl yiyecek? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî bu 
aşağıda açıklandığı için, yemekhaneye sığmaz. O zaman 
ayrı bir yerde yemek yeme meselesi ortaya çıkar, yok
sa hepsini oraya sığdıramazsınız. 

BAŞKAN — Hava Kuvvetlerinde de şimdi üssü 
koydunuz, üsteki subay ve astsubay mevcudu, er mev
cudundan fazladır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Birlik
lerde sekizyüz 'tane er var ise, binyüz tane astsubay var; 
er yemeği bulamazsınız. 

BAŞKAN — Gemilerde, erlerin yemek yediği ye
mekhaneye subay ve astsubaylar sığabilir mi? Sığmaz, 
mümkün değil. Bu yalnız Karaya göre hazırlanmış. 
Alaya, tabura bölüğe göre hazırlanmış; bunları kabul 
ederim, alay karargâhında olabilir, Alay karargâhında-
kiler, yanındaki karargâh bölüğüne gider, nihayet on 
onbeş tane subay ve astsubay vardır oraya sığar. Su
bay mevcudu azdır. Ama, tümene gelince -dediğiniz gi
bi- bir sürü şubeleri var, subayı, astsubayı var, alayda 
değil, bölüğünün yemekhanesinde yiyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bağlı bir-
lirleri var, karargâh birliği var. 

BAŞKAN — Karargâh bölüğü var, o da yanın
dadır, oraya gidecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olmaz 
öyle şey, oraya gidemez. 

BAŞKAN — Bunun bir defa daha gözden geçiril
mesi lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, teşkilat itibariyle çok değişik, öyle ki, burnunun 
dibindeki yiyor, o yiyemiyor. 

BAŞKAN — Hele Hava Kuvvetleri hangi bolü-
günküne gidecek? Bakım merkezinde sekizyüz tane, 
bin tane asıtsubay var. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Onlar 
zaten er yemekhanesinde yiyemeyecekler. 

BAŞKAN — Burada da diyoruz, «Yemekhaneden 
dışarı çıkarılamaz.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Hayır, 
er yemekhanesinden çıkmaz, oraya, kazanlarla getirir
ler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bu konu öğle yemeği meselesinden çıkmadı mı? Sivil- | 
lerde, öğle yemeği için bazı kolaylıklar getiriliyor; 
burada ise, bir kısmına getiriyoruz, bir kısmına getirmi-
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yoruz. Bunu ya hiç koymamalı, ya da koyarsak hepsine 
uygulamalıyız. Niçin ayırıyoruz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Burada kaç bin kişinin yemek yediği, 
kaç bin kişinin açıkta kaldığı belli, istatistiğe göre 
ellibirfoin kişi dahili oluyor, yirmibirbin kişi kadar da 
açıkta kalıyor. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı (Temsilcisi) — Yasa kapsa
mına girecek toplam 51 587 subay ve asıtsubay, nöbet, 
istirahat ve hava değişim günleri, yurt içi veya yurt 
dışı görev günleri çıkarıldığında, yılda ortalama 74 
gün er kazanında iaşe edileceklerdir. Bunun Millî 
Savunma Bakanlığına getireceği malî yük 503 milyon 
lira olup, toplam Silahlı Kuvvetlerde yıllık masraf-
lardaki payı binde 11 'dir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN —' Sayın Cumhurbaşkanım, aslında fazla 
da değil, 503 milyon lira. 

BAŞKAN — Tatbiki de zor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Tatbikatta yemekhaneyi kaldırmak 
lazım. Çünkü, yemekhaneyi koyarsak olmayacak. 

BAŞKAN — Şundan dolayı koymuşlardır; en 
iyisi subaylara gider, astsubaylara gider, erlere yağsız 
tarafı kalır ve dedikodu olur; «Onlara çok gitti, az 
gitti» diye. Halbuki, yemekhaneler herkesin gözü 
önündedir, erlerin ve talebemin gözü önündedir ve 
böyle olursa o yemekhanede disiplin de sağlanır. Su
baylar orada olduğu için herkes edebiyle yer, kalitesi 
düzelir. 

Bu kanun tasarısı üzerinde biraz daha düşünülsün. 
Bu kanun tasarısının Komisyona iadesini teklif 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. '• 

5. — Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe • Plan Komisyonu Raporu. (2/164) (S. Sayı-
si: 723) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasında; 
Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -

""Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. 
Bu rapor 723 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

• (1) 723 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa ekUdir. 
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Kanun .teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, halen «tütün ikramiyesi» veya «tekel 
bey'iyeleri» dediğimiz ve tekel bayilerinin satıştan elde 
ettikleri kârın üçte biri daha kendilerine tütün mamul
leri verilirken, idare tarafından merkezden kesilip 
Ziraat Bankasında bir hesaba yatmakta; Ziraat Ban
kası ise buna, yattığının ertesi gününden itibaren, en 
yüksek faizi uygulamakta ve bir sene içinde biriken 
para, bir sene sonra harp malullerine ve bunların dul 
ve yetimlerine ikiye ayrılıp dağıtılmaktadır. Ancak 
halen ödenmekte olan miktar 1968 yılında dondurul
muştur. 

Toplanan para, 1978 - 1982 yılları itibariyle takdim 
ettiğim cetvelin üst sütununda var. 1978 yılında 708 
milyon lira olan bu para, 1982 yılında yaklaşık 5 milyar 
(4,9 milyar) olmuş-.- Bunun karşısında dağıtılan para da 
dondurulma neticesinde 155 milyondan bu defa aşağı 
doğru, 144 milyona kadar düşmüş, istifade eden kişiler 
de 24 203'den beş senede 22 476 kişiye düşerek bu 
rakam uzun süre sabit kalmıştır. Bu rakamlar çok da 
kesin değildir. 

BAŞKAN — İki bin kişi kadar azalmış. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biraz azal
mış. 

BAŞKAN — Evet, aşağı yukarı 2 200 kişi azal
mış. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maluliyet de
recesine göre subay, astsubay, uzman çavuş, uzman 
jandarma çavuş ve sivillere halen verilen rakamlarla, 
bu kanun uygulandığı ve maaş katsayısı da, eğer 
tensip buyurursanız, 40 olduğu takdirde - çünkü ye
ni uygulama katsayıya bağlıdır - ne kadar para ala
cakları hizalarında belirlenmiştir efendim. 

1 inci dereceden malul olan subay, astsubay, uz
man çavuş, jandarma çavuş ve sivil ücretlilere halen 
senede 34 362 lira verilmektedir. ıBu tasarı Yüksek 
Konseyce kabul buyurulduğu takdirde, bunlara sene
de 208 bin lira verilecektir ve halen bunların sayısı 
da 22 kişidir. 2 nci dereceye halen senede 30 bin lira 
veriliyor. En alt derece olan 6 ncı dereceye halen se
nede 1'3 744 lira verilmektedir, bu rakamda senede 
120 bin liraya çıkacaktır ve bütün dereceler; 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ncı derecelerin toplamı da 49)6 kişidir., 

Erbaş ve erler için halen 1 inci derecede olanla
ra, 17 İSİ lira verilmektedir. Yani yukarıdaki subay 
ve astsubayların 5 inci derecesinde olanlar, erbaş ve 
erlerde 1 inci dereceye tekabül etmektedir ve yine bu 
tasarı kabul buyurulduğu takdirde, bunlara senede 
140 bin lira verilecektir. Erbaş ve erler için senede 
en az verilen miktar 5 bin liradır; o da 60 bin liraya 
çıkartılacaktır ve bunların toplamı da 2 934 kişidir. 
Yukarıda bahsedilen subay, astsubay, erbaş ve erle
rin toplamı ise, 3 430 kişi etmektedir. 

IBunların şehit, dul ve yetimlerine verilen para 
halen 6 bin lira ile dondurulmuştur. Gelen tasarıya 
göre ise, bunlar 50 bin lira alacaklardır senede. Ay
rıca bunların da mevcudu 18 647 kişidir. Bütün bu 
haktan yararlananların yekûnu da 2.2 bin kişi civa
rında olmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakika burada duralım şimdi. 
Dul ve yetimler senede 6 bin lira alıyormuş, bu 

yeni tasarıyla tou miktar 50 bin liraya çıkıyor. Er ve 
erbaşların 6 ncı derecesi 5 bin lira alıyormuş, bu mik
tar 60 bin lira oluyor. 5 bin lirayı 60 bin lira yapıyo
ruz, 6 bin lirayı da 50 bin lira yapıyoruz; neden? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tasarının içi
ne girince buyurduğunuz husus itiraz konularımız
dan birisi olacaktır efendim. O rakamı ilgili arkadaş
lar daha evvel kendi aralarında düzeltmişler; fakat 
o düzgün metin maalesef basılmamış. Bu konuya 
dikkat edilmiştir ve sırası gelince arz edilecektir, Sa
yın Cumhurbaşkanım., -

1982 yılında toplanan 4 897 000 000 liranın 144 
milyon lirası yukarıda bahsedilen 22 047 kişiye da
ğıtılmış, 4 753 000 000 lirası da Hazineye irat kayde
dilmiştir. Bu tasarı, huzurunuzdan aynen geçtiği tak
dirde, bu 144 milyon liranın karşılığı H 219 000 000 
lira olacak ve Hazineye de 3,7 milyar lira kalacaktır. 

BAŞKAN — Esasında bu parada Hazinenin hak
kı yoktur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, bu satan bayilerin hakkıdır 
bu. Atatürk kanunu çıkarırken bayilerin hakkından 
kesmiş ve, «Bayilerin bu hakkından üçde birini -ki 
yüzde 33re tekabül ediyor - daha başlangıçta kese
ceğim, bunlara vereceğim» demiş. Eğer bu kanun 
çıkmamış olsaydı, bunların hepsinin hakkı bayilerin 
olacaktı ve bayi kazanacaktı bunu; çünkü bayilik 
hakkından alınıyor o paralar. 
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O halde, Devletin bunu bayi hakkından keserek , 
bir vergi gibi, Hazineye irat kaydetmeye hakkı yok- \ 
tur bir kere; ama olmuş, 1968 senesinde bunu böyle ı 
yapmışlar. Şimdi daha teferruatlı olarak dinleyece
ğiz bu konuyu tabiî. 

Ama, öteki türlü de bıraksaydık miktar azalıyor, 
bey'iyeler çoğalıyor, makûsen mütenasip olarak, o 
zaman mütemadiyen alacakları miktar çoğalacaktı, 
o da doğru değildi. Şimdi herhalde âdil bir sistem 
getirilecektir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜİKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, yalnız buyurduğunuz hususta küçük bir 
nokta var. O kadar bayi payı bırakmayacaklardı ona 
da efendim. 

Gelen metin bir kere çok basite irca edilmiş. En 
güzel tarafı da, seneler itibariyle artabilmesidir. Bu
rada söylemiş olduğumuz 208 bin lira, kanunda 208 
bin lira olarak yazılmış değildir, bir gösterge rakamı 
vardır, bu gösterge rakamı katsayı ile çarpılacaktır. 

BAŞKAN — Katsayı değiştikçe toplam miktar da 
değişecektir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan IKomisyonu Başkanı) — Az veya çok, 
bir nispet dahilinde artması temin edilmiştir efen
dim. 

Tasarı tümü itibariyle, hakikaten bu sorunu hal
ledecek mahiyettedir. Arz ettiğim gibi, iki rakamlı 
teklifimiz olacaktır. 

BAŞKAN — Biraz geç kalmış bir tasarıdır bu. 
Zannediyorum Millî Savunma Bakanlığında takılıp 
kaldı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Bir senedir bekledik, hazırdı Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Biraz takılıp kalmış bir tasarı, yok
sa çok evvel, seneler evvel «bu çıksın» falan denmiş
ti. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Bizde bir seneden evvel hazırlan
dı efendim maddeleri, fakat Maliye Bakanlığımızla 
anlaşmak lazım geliyordu malî konularda. 

BAŞKAN — Evet. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın ©akan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 

BAYÜLKEN — Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten 
bu konuları incelerken evvela 10 alternatif, getirdik, 
sonra dört alternatife indirdik, Millî Savunma Ba
kanlığı olarak ve ben, son Amerika seyahatine gider-
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ken, 10 kat artırılması konusu üzerinde mutabık kat
mıştık; fakat daha sonra Maliye Vekâleti ve Komis
yonla görüştükten sonra Hükümet tasarısı olarak 
huzurunuza gelen tasarı bu oldu, tabiî ben de ona 
iştirak ediyorum. 

Yalnız 10 katını hesapladığımız zaman, biraz 
evvel buyurduğunuz rakam düzgün vaziyetteydi. 10 
katı olduğu zaman, (6 ncı derecedeki erler 5'er bin li
radan 10 katı 50 bin lira alıyor, buna mukabil 6 bin 
lira alan şehit ve yetimler de 10 katı 60 bin lira alı
yorlardı. 

BAŞKAN — Bu tasarı esasında biraz 10 katın
dan fazla getiriyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değil efen
dim, 8,5 katı oluyor. 

BAŞKAN — Bazıları 10 kattan fazla. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 10 kattan faz
la olanlar var, fakat ortalaması 8,5 katı oluyor. 

BAŞKAN — Hayır, mesela 6 872'ler yine 80 bin 
olmuş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
10 katından fazla olanlarda ortalamasını alıyoruz, 
toplam 8,5 katı saymış oluyoruz, 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Şunu arz etmek istiyorum efendim. 
Eğer bu şehit ve dullara yapılan yardım rakamını 
düzeltecek olursak zannediyorum adalet üzere ha
reket etmiş olacağız; başka bir görüşüm yoktur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O rakamlara 
bizim ilave edeceğimiz bir iki nokta olacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — Tabiî, esas zorluk çekenler şehit 
dul ve yetimleridir. 

Evet, tümü üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? 

Buyurun. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Küçük bir hususu arz etmek istiyorum 
Sayın Cumhurbaşkanım, 

Katsayıların artış oranlarını belirlerken, daha ev
vel bunun 1968 yılında dondurulduğunu dikkate al
mamız gerekiyor. Çünkü bazıları o tarihten kısa bir 
süre sonra donmuş, bazıları daha sonraki yıllarda 
donmuş. Dolayısıyla, yeniden bir skala yapma ih
tiyacı belirmiştir, kimisini 8 kat, kimisini 10 kat ar-
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tırma ihtiyacı belirmiştir, ona göre düzenleme yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Tabiî, maddelere geldiğimiz zaman 
yine 'bakacağız. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen?... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında 
Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 
•MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devlet te

kelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddele
rin satış bey'iye üçte birlerinin Tekel İdaresince ke
silerek bu Kanun hükümlerine uygun olarak hak sa
hiplerine dağıtımını düzenlemektir. 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Bey'İvelerin bankada toplanması 
MADDE 2. — Bayilik ruhsatı verilen herkesten 

muayyen olan bey'iyelerin üçte birleri Tekel idare
lerince kesilerek her ay sonunda mahallî Ziraat Ban
kaları aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğü nezdinde «Maluller ve Şehit Yetimleri He
sabı» adı ile Maliye Bakanlığı adına açılan cari 
hesaba gönderilir. Bu paralar, ertesi günden itibaren 
faize tabi tutulur. Faiz miktarı, aynı şartlarla verilen 
azamî faiz oranından az olamaz. 

Ziraat Bankasına bu hesapla ilgili hizmetlerin
den dolayı masraf veya komisyon namı ile bir şey 
verilmez. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Faydalanacaklar 
MADDE 3. — T.C. Ziraat Bankası Merkez Mü

dürlüğündeki «Maluller ve Şehit Yetimleri Hesabı
nda bir takvim yılı içinde toplanan Tekel bey'iye 
üçte birleri hâsılatından : 

a) Harp (malullerine, 
b) Şehitlerin dul ve yetimlerine, 
e) Barışta : 
1. Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı 

hailler ile talim, tatbikat veya manevra sırasında, çe
şitli harp silah ve vasıtalarının yahut da görevin se
bep ve tesiri ile vazife malulü sayılan Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarının, 

2. Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketle
ri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında, Silahlı 
Kuvvetler ile birilikte yahut ayrı olarak bu görevle
rin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malulü sayılan 
sivil iştirakçilere ve sivil görevlilere, 

d) Yukarıdaki (c) bendinin (1) ve (2) nci parag
raflarında belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu gö
revlerin çeşitli sebep ve tesiri ille ölenlerin dul ve ye
timlerine, 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre 
dağıtım yapılır. 

. BAŞKAN — Bu maddenin, eski madde ile far
kı nedir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, çeşitli mevzuat hükümleri toparlandı, 
bir yere getirildi, yeni bir ilave olmadı, eskisinin ay
nısıdır. 

BAŞKAN — Yani, bundan faydalanacaklarda bir 
değişiklik yapılmadı. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, metin
deki «olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı 
haller» deyimi acaba biraz daha değişik yazılamaz 
mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
genel anlamda kullanılıyor, esas olağanüstü hal kas
tedilmiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu tereddüt yaratmaz. Çünkü, 1968 
yılından beri tatbik edilen kanunun (a) fıkrasında, 
«olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller» 
deniliyor. Bu tasarı hazırlanırken, alışılmış tabirlerin 
dışına çılkilırsa tereddüt yaratılır diye Hükümet o 
tabirlere sadık kalmış, 20 .seneye yakın aynı tabirler 
kullanılıyor. 

BAŞKAN — Yani bu «olağanüstü yönetim usulü
nün» içine olağanüstü hal ve sıkıyönetim dahildir, 
savaş hali ayrıca yukarıda yazıldı. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, o tak
dirde, «olağanüstü yönetim usulerinin uygulandığı 
haller «kerre içinde olağanüstü hal ve sıkıyönetim 
hali yazılabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gerek yok 
efendim, 20 senedir böyle uygulanmış. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, 20 senedir uygulan
dı, fakat Olağanüstü Hail Kanunu bir ay evvel çıktı. 

BAŞKAN — «Olağanüstü yönetim usullerinin 
uygulandığı haller» denmiş, bu nedir? Ya olağanüstü 
hal ilan edilecek veya; sıkıyönetim ilan edilecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Daha evvelki uygulamada ola
ğanüstü hal yoktu. 

BAŞKAN — Olmadığı halde, sıkıyönetimde 
olanlar bundan faydalanıyordu, yani yaralananlar, 
şehit olanlar. Çünkü, o «olağanüstü yönetim usulle
rinin uygulandığı haller denmekle olağan yönetim 
biçimi değil, olağanüstü hal belirlenmiş, «olağanüstü 
yönetim usulerinin» deniliyor. 

Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, maddenin (d) bendinde; «yukarıdaki 
(c) bendinin (1) ve 1(2) nci paragraflarında» ibaresi 
geçiyor, başka paragraf olmadığına göre o kısmı, 
«yukarıdaki (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası 
sırasında» şeklinde düzeltmemiz uygun olur. 

BAŞ/KAN — Belirtilen kısmı «yukarıdaki (c) 
bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında» şeklinde 
düzeltiyoruz. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
ıDağftım esasları 
MADDE 4. — Beyiye üçte birlerinin dağıtımı 

aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır : 
a) ödemeler, o yılın 31 Aralık tarihi itibariyle [ 

hayatta olan hak sahiplerine, erteli yılın ilk üç ayı 
içinde yapılır. 

Ib) Hak sahiplerine her yıl malullük dereceleri
ne göre aşağıda yazılı göstergelerin, ödemenin yapıl
ması gereken yılda Devlet memur aylıklarına uygu

lanacak katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak mik
tarda ödeme yapılır. 

Subay, astsubay, 
uzman çavuş, 

uzman jandarma 
çavuş, sivil ıgfö- Erbaş, ve 

revüler için erler için 

MalulM'k derecesi Gösterge Gösterge 

, l1 ^200 3500 
2. 4900 3Ö0Ö 
3 4500 .2500 
4 4000 2000 
5 3500 1750' 
6 3000 Î50Ö 

Şehit payları 1250 gösterge esas alınarak hesap
lanır. 

e) Şehidin payı; kendisinden aylık alan bir kişi 
ise tamamı ona, birden fazla ise dul ve yetimlerine 
eşit olarak paylaştırılır; 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa göre kendilerine dul ve yetim aylığı 
ödendiği sürece ödenmeye devam olunur. 

d) Malûllerin tekel bey'iye üçte birlerine ait 
paylan hayat kaydıyladır. Şu kadar ki, ölen malul
lerin son yılda paylarına isabet eden miktarın 5 katı 
müteakip yıldaki tekel bey'iye üçte birleri toplamın
dan mahsup edilmek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere, ölen malulden dul ve yetim aylığı bağlanan
lara eşit miktarlarda ikramiye olarak verilir. 

e) Her yıl toplanan tekel bey'iye üçte birlerinin 
dağıtımından artanı Hazineye kalır. Toplanan para 
dağıtılacak miktarı karşılamazsa dağıtım, paylardan 
belirli oranlarda indirim yapılarak sağlanır. 

BAŞKAN — Ne demek karşılamazsa; yani gös
tergeler değişecek, öyle mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, katsayının artması dolayısıyla ele ge
çecek miktarları topladığımız zaman, toplanan mik
tar 5 milyar liradan fazla olursa diye böyle bir hü
küm konmuştur. Her türlü ihtimal düşünülmüştür. 
Aslında böyle bir şey varit değil. 

BAŞKAN — Nasıl indirim yapılacak ve hangi 
oranda olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Herkesten ay
nı oranda indirim yapılacak, yani toplanan paradan 
fazlası dağıtılmaz manasında. 
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BAŞKAN — Orada katsayıda değişiklik yap
mak lazım, dağıtım paylarında değil. Mesela katsayı 
50-60 oldu ve karşılamadı, o zaman onlar için kat
sayı 60 t̂an 55'e indirilir; bu şekilde olursa daha iyi 
olur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, tatbikatta buyurduğunuz gibi olacak
tır, o sene Bütçe Kanununa muhakkak bunlar için 
«katsayı 60*tır, ama şu kanunun uygulamasında 55 
olarak katsayı uygulanacaktır» denilecek. Bunun tat
bikatta başka da 'bir hal çaresi yoktur. 

BAŞKAN — Bu olmaz, çünkü gittikçe miktar 
azalıyor, çoğalmıyor, bey'iye miktarı da gittikçe ço
ğalır. O ihtimal düşünülerek konmuş. 

IBu madde üzerinde zannediyorum Komisyonun 
daha başka diyecekleri olacaktır, buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, subay, astsubay, uzman çavuş, uzman 
jandarma çavuş, sivil görevliler ile erbaş ve erler için 
tasarıda zikredilen malullük derecelerinin göstergeleri 
arasında belirli oranlarda artış yapılmamış. Lütfeder
seniz ben bir teklif hazırladım, hem adaleti sağla
mak hem d'e böyle tersliklere mani olmak iç/in arz 
ediyorum. 

derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay, astsubay, 
uzman çavuş, 

uzman jandarma 
çavuş, sivil gö

revliler için 

Gösterge 

5500 
5000 
4500 
4000 
3500 
3000 

Erbaş ve 
erler için 

Gösterge 

4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 

'Dul ve yetimlerde de hiç değilse bir paralellik 
sağlamak bakımından; görevde olanın en az aldığını 
dul ve vetime verelim, binaenaleyh onu da; 1250 de
ğil 1500 olarak arz ediyorum. 

(b) bendinin son fıkrasındaki; «Şehit paylan 1250 
gösterge esas alınarak hesaplanır» deniyor, bunu 
1500 yaparsak herkes yılda 60 bin lira alır, ayda da 
5 bin lira düşer. 

BAŞKAN — Neden tasarıda o şekilde hazırlan
mış acaba? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, eski kanunda farklar aynı, ele geçen 
rakamlar hep 3467 lira. 

BAŞKAN — Tasarıdaki değişikliği soruyorum. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu bilemi
yorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığının bir diyeceği 
var mı? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Amiralimin görüşüne katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddenin (b) bendinin değişiklik 
yapılan kısmını yeniden okutuyorum : 

'Subay, astsubay, 
uzman çavuş, 

uzman jandarma 
çavuş, sivil gö- Erbaş ve 

revüler için erler için 

I Malullük derecesi Gösterge Gösterge 

I 1 5500 4000 
2 5000 3500 

I 3 4500 3000 
I 4 4000 2500 
I 5 3500 2000 

6 3000 1500 

I Şehit payları 1500 gösterge esas alınarak hesap-
I lanır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
I var mı? Yok. 
I 4 üncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu-
I yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

I 5 inci maddeyi okutuyorum : 
I Bayilik 

MADDE 5. — Devlet tekelinde bulunan ve bu-
I lundurulacak olan maddelerin kanun ve tüzükleri 
I gereğince bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağı-

'I daki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası göz 
I önünde bulundurularak; 
I a) Harp malullerine, 
I b) Şehit dul ve yetimlerine, 
I c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil 
I vazife malullerine, 
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d) 3 üncü maddenin (d) bendine göre vazifede 
ölenlerin dul ve yetimlerine, 

Verilir. 
Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şart

tır. Bayiliği veya menfaatini her ne, suretle olursa ol
sun başkalarına devredenlerin 'bayilik hakları geri 
alınır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 6. •— Bu Kanunun uygulanmasına ait 

esaslar, Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakan
lıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 7. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sa

yılı töhisar Bey'iye üçte birlerinin Harp Malullerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair Kanun 
ile bu kanunda değişiklik yapan 2 Mart 1951 tarih 
ve 5755 sayılı, 15 Nisan 1969 tarih ve 1145 sayılı, 5 
Mart 1973 tarih ve 1695 sayılı Kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eaenİer... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Yürürlüğe girebilir mi acaba bu 

sene, bir sıkıntı olur mu? Aralık ayında olacaktı za
ten bu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım 31 Aralıkta olacaktı evet. Hayatta olan
lara 31 Aralığı taki'beden yılda bağlanacak, onun 
için bir sıkıntı olmaylacak. 

JBAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Bu kanun büyük bir yarayı saracaktır. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

»-•-« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 182 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

6. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Ta
sarısı ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/639) (S. Sayısı : 718) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine devam ediyoruz. 

Gündemimizin alitıncı sırasında yer alan Türki
ye Radyo ve Televizyon Kanunu Tasarısı ve Millî 
Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor 718 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan ile 

ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖDÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, radyo ve te

levizyon istasyonlarının kurulmasına, işletilmesine, ya
yınlarının düzenlenmesine, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo - Televizyon 

(1) 718 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları
na ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, her türlü teknik, usul 

ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elek
tromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına 
yapılan radyodifüzyon ve televizyon yayınları ile il
gili hususları kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden : 
a) Radyodifüzyon (Radyo yayını) : Elektroman

yetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksa
dıyla yapılan ses yayınlarını, 

ıb) Televizyon yayını : Elektromanyetik dalgalar 
yoluyla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, 
hareketli veya sabit ı esimlerin sesli veya sessiz kalı
cı olmayan yayınını, 

c) Elektromanyetik dalga : Boşlukta veya kab
lo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortamda ışık hızı 
ile yayılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manye
tik özellikleri olan dalgayı, 

d) Radyo ve televizyon verici istasyonu : Radyo 
ve televizyon yayını yapmak üzere donatılmış her 
türlü hareketli veya sabit tesisi, 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: c:) Kablo televizyon : Televizyon yayınının kab
lo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam üzerinden 
halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı ya
yın türünü, 

f) Kapalı devre televizyon sistemi : Televizyon 
yayını dışında eğitim, öğretim,, güvenlik ve turizm gibi 
belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile 
ilişkili binalar grubunda kullanılan kablo televizyonu, 

g) Radyo alıcısı : Radyo yayınlarını almaya veya 
alıp kaydetmeye ve dinletmeye yarayan cihazları, 

h) Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlarını al
maya ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 

i) Video : Televizyon yayınlarını alıp, kaydet
meye ve bir ekran vasıtasıyla seyrettirmeye yarayan ci
hazları, 

j) Birleşik cihaz : Radyo ve televizyon alıcısını 
veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, tele
vizyon alıcısı ve videoyu ibitiiva eden cihazları, 

İfade eder. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz is
teyen var mı? 

Buyuruın.; 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daha 
evvelki yasalarda da bu «Yayın ve yayım» kelimesi 
üzerinde görüşme oldu, orada bu kelimeyi «yayım» 
diye belirttik; ancak, yayım türleri de var. Yaymak 
başka, yayın başika. Bu kelimeler burada değişik şe
kilde 'kullanılmış, daha züyade «yayın» diye geçiyor. 
Mesela, «radyo yayını» diyor; bunun, «radyo yayı
mı» olması lazım değil mi? 

BAŞKAN — Zannediyorum basılı olarak yapı
lırsa «yayım» oluyor da... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, fiil olduğu zaman «yayımlama» 
deniyor, efendim; isim olduğu zaman, yani neşriyat 
oldu mu «yayın» olur. Burada neşriyat karşılığı kul
lanmış yayını. 

BAŞKAN — Elektromanyetik dalgalar vasıtası 
ile neşriyat yapıyor, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
Buradaki kullanılış doğru. Çünkü, hep fiil yerine kul
lanılmış. Öteki türlü olsaydı, yayınlamak diyecektik. 
«Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer»; 
neşredildiği tarihte. Radyo yayını, neşriyat karşılığı 
oluyor. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler ve Yayın Esasları 

Temel ilkeler 
MADDE 4. — Radyo ve televizyon istasyonla

rının kurulması, işletilmesi, idareleri ve yayınlarının 
düzenlenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır : 

a) Radyo ve televizyon verici istasyonlarının 
Ikurulması, işletilmesi, yayınlarının düzenlenmesi ile 
yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin 
tekelindedir. Bu tekel, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu tarafından kullanılır. Ancak, bu Kanunda 
belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla po
lis ve meteoroloji teşkilatlarının devamlı ikaz ve du
yuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli 
ve kesintili radyo yayını yapmaları Radyo ve Tele
vizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir. 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici 
ve izleyiciye seçme hakkı tanıyacak şekilde birden 
fazla kanaldan ve bütün yurt sathına yapılması esas
tır. 

c) Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulma
sı, geliştirilmesi, günlük yayın saatleri ve süreleri, 
yurt dışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve esaslar 
Millî Güvenlik Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

d) (Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel 
hukuk tüzelkişilerinin kapalı devre televizyon siste
mi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunun iznine tabidir. 

e) Yurt içine yapılan radyo ve televizyon ya
yınları ile kapalı devre televizyon yayınlarının bu Ka
nunda belirtilen esaslara uygunluğu, Radyo ve Tele
vizyon Yüksek Kurulu tarafından gözetilir, denetle
nir ve değerlendirilir. 

f) Her türlü radyo ve televizyon yayım içlin frekans 
planlama, tahsis ve tescil işlemleri, 5 Nisan 1983 
tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine ta
bidir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok.; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yayın esaslar^ 
MADDE 5. — Genel yayın esasları şunlardır : 
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, 
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millî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel 
asayişi, kamu yararını (korumak ve kollamak,,: 

b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek, 
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkmasını öngören millî hedefler ulaşmayı 
gerçekleştirmek,. 

c) Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve 
ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,. 

d) Devletin bir kişi veya zümre tarafmdan yöne
tilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıf
lar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve 
Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din 
ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir 
yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Dev
let düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojile
rin propagandasına yer vermemek,. 

e) Genel ahlâkın gereklerini, millî gelenekleri 
ve manevî değerleri gözetmek, . 

f) Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve il
kelerine uymak,. 

ıg) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel 
bir Türkçe kullanmak,. 

fa) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar vere
cek hususlara yer vermemek, 

i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, 
saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve 
telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,. 

j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyet
lerine saygılı olamak ve dürüstlük anlayışına bağlı 
kalmak,. 

k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlan
masında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile 
çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,. 

1) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumla
rın kaynaklarını açıklamak,. 

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabil
mesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeter
li yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yap
mamak ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevresi
nin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olma
mak,. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun, 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, burada (k) fıkrasında «yayınlan
ması» kelimesi, «yayım» yani neşriyat anlamında. 
Eski kanunda da öyle olduğu için biz buraya öyle 
almışız, ama burada neşretmek fiil oluyor: O yüzden 
kelime «yayımlanmasında» olacak efendim, 

BAŞKAN — Evet, onu (m) şeklinde düzeltelim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Haberi 

neşretmek anlamına olduğu için «yayımlama» olu
yor. 

BAŞKAN — Yani neşriyat yapmıyor da, oku
yor. Yayım yapıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Fiir 
olduğu için efendim. Fiil «m» ile isim hali olursa 
«n» ile. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Fiil, yay
mak fiilî, yayın, ismi oluyor. 

SEDAT TÜZÜNER (Millet Meclisi Genel Sek
reteri) — Yazı ile olursa «yayım» ama sözle olursa 
«yayın» olur. 

BAŞKAN — Ben de onu öyle biliyorum; yani 
demin onu söylemiştim. Kitap gibi, gazete gibi olur
sa ona «yayım» deniyor, yayımlanma. Fakat böyle 
radyo vasıtası ile yaymak şeklinde olursa «yayın» 
diyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yani 
TRT'nin bütün faaliyetleri yayıma girmez; yayın
dır, 

v DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kula
ğa daha güzel geliyor; yayımdır. 

BAŞKAN — Basıyoruz, o takdirde onu yayım
lıyoruz demektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam, 
fiil doğru, yaymak. 

BAŞKAN — Yaymak, yayımlamak, ötekine ya
yın yapıyoruz; neşriyat yapıyoruz. 

5 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 

Kuruluş 
MADDE 6. — Yurt içine yapılacak radyo ve 

televizyon yayınları içlin millî siyasete uygun ilkeleri 
tespit etmek, bu Kanunda belirtilen görev ve esas
ların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlen
dirilmesini yapmak maksadıyla Radyo ve Televiz
yon Yüksek Kurulu kurulmuştur. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; yaş haddî 
hariç, Devlet memuru olma şartlarım muhafaza eden 
ve yükseköğrenim mezunu olan aşağıdaki oniki üye
den meydana gelir «.-
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a) Cumhurbaşkanınca doğrudan atanacak üç 
üye, 

b) Bakanlar Kurulunca birisi basın mensubu ol
mak üzere eğitim ve iktisat alanlarında veya hizmet
lerinde temayüz etmiiş kişiler arasından atanacak üç 
üye, 

c) Millî Güvenlik (Kurulunca seçilecek ve Bakan
lar Kurulunca atanacak bir üye, 

d) Yükseköğretim Kurulunca elektronik ve hu
kuk bilimleri alanlarında temayüz etmiş 'kişiler ara
sında gösterilecek dört aday içinden Cumhurbaşka
nınca seçilecek iki üye, 

e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Yönetim Kurulunca kültür ve sanat dallarında 
temayüz etmiş kişiler arasından gösterilecek altı aday 
içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye, 

(d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ilik seçimle
ri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun yazılı teb
liğinden itibaren bir ay; Cumhurbaşkanı tarafından 
üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni adayların seçi
mi ile Cumhurbaşkanihğı Genel Sekreterliğinin yazılı 
tebliğinden itibaren iki hafta; içinde yapılmadığı tak
dirde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. 

Kurulun başkanı, yukarıda belirtilen oniki üye 
arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Kurul üyeliği altı yılıdır. İki yılda bir üyelerin üçte biri 
değişir. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden 
seçilmeleri mümkündür. Kurul üyeleri Ceza Kanu
nu uygulaması bakımından memur sayılırlar. 

Kurul üyeleri; Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun ve radyo yayını yetkisi verdiği kurum ve 
kuruluşların görev ve yetkilerine giren konularda doğ
rudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu 
konularda hiçbir menfaat sağlayamazlar. Siyasî par
tilere üye olamazlar., 

Yukrıda belirtilen nitelikleri kaybeden veya kısıt
lamalara uymayan Kurul üyelerinden; Cumhurbaş
kanınca atanan ve seçilenler Cumhurbaşkanı, Bakan
lar Kurulunca atananlar Baknalar Kurulu tarafından 
görevden alınır ve atamalanndaki usule göre yerle
rini yenilere atanır. 

Kurul; araştırma, yayın değerlendirme ve idare 
birimlerinden oluşan daimî btir sekreterya oluşturur. 

Kurul, en az ayda bir defa ve en az üçte iki ço
ğunlukla toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunlu
ğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Kurul üyelerine ödenecek ücret, Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. 

Geçerli mazereti olmaksızın, üst üste ilki toplan
tıya katılmayanlar Kuruldan ayrılmış sayılırlar. 

Kurul, çalışma usul ve esasları ile sekreteryasının 
kadro, kuruluş, çalışma usul ve esaslarını tespit ede
rek Bakanlar Kurulunun onayına sunar. Sekreterya 
personeli Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu per
soneline uygulanan personel hükümlerine tabidir. 

Kurul, her yıl için yapacağı işlerin programına 
ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçe
den verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa 
sunar. Bu husus için öngörülen meblağ Başbakanlık 
bütçesi içinde yer alır̂  

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın öztrak, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mad
deye göre, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üye
lerinin üçte biri, liki yılda bir değişiyor. Yine mad
denin (a), (b) ve <e) bentlerine göre üçer, (c) ben
dine göre bir, (d) bendine.göre de iki üye atanıyor
du. Atanan üçer üyeliklerin - değişirken - üçte bi
rini tespit kolay olur; ama iki üyelikte bu üçte bir 
oram nasıl tespit edeceğiz? 

BAŞKAN — Tamamı 12 üye olduğuna göre, 
üçte birini ona göre kabul ederiz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım müsaade eder mi
siniz, (c) ve (d) bentlerindeki bir ve iki üyelikler bir
leştirilerek ıbütün bentler üçer üye haline gelecektir. 
Hatta muayyen bir kısmına gerek de görmedik, hiç 
sorun değil efendim. 

DEVLET BAKANI — İLHAN ÖZTRAK — 
Demek ki, bir ve iki üyeden meydana gelen (c) ve 
(d) bentleri birleştirilerek üçlü üyelik oluşacaktır. 

BAŞKAN — Evet, öyle olacak. 
Maddenin (e) bendinden sonra, «(d) ve (e) bent

lerinde belirtilenlerin» demişiz, yani, (d) bendinde, 
«Yükseköğretim Kurulunca elektronik ve hukuk bi' 
limleri alanlarında temayüz etmiş kişiler arasından 
gösterilecek dört aday içinden Cumhurbaşkanınca 
seçilecek iki üye» ile (e) bendindeki, «Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kuru-
hınca kültür ve sanat dallarında temayüz etmiş ki
şiler arasından gösterilecek altı aday içinden Cumhur
başkanınca seçilecek üç üye, 

(d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ilk seçimleri 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun yazılı teb
liğinden itibaren bir ay» deniyor. 
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Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu bunlarla 
yeni teşekkül ediyor, yani ilk seçimlerini yapmıyoruz. 

Cümle daha sonra da, «Cumhurbaşkanı tarafın
dan üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni aday
ların seçimi ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğinin yazılı tebliğinden itibaren iki hafta; içinde 
yapılmadığı takdirde Cumhurbaşkanınca doğrudan 
atama yapılır» şeklinde devam ediyor. 

Nasıl olacak bu? Kurul daha, ilik defa oluşu
yor; ilik defa oluştuğuna göre de ortada daha ku
rul yok. O halde bunun yazılı tebliği olacak? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz tabiî müteakip 
seçimler devam edecek diye düşündük. 

BAŞKAN — O zaman, oradaki «ilk seçimleri» 
sözünün olmaması lazım. 

TÜMGENERAL SM. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim, o sözün olmaması lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — tik 
seçimi, geçici maddede belki belirtebiliriz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Gerek yok, Sayın Cumhurbaşkanım, bunun 
benzeri YÖK'te de yapıldı. Buradaki, «ilk seçimleri» 
sözü fazla. Bu husus, daha sonraki seçimleri de 
kapsayacak olduğundan gerek yok efendim. 

BAŞKAN — O kısım doğrudan doğruya şöyle 
olacak; «Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onay
lanmayanların yerline yeni adayların seçimi, Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliğinin yazılı tebliğinden 
itibaren iki hafta içinde yapılmadığı takdirde Cum
hurbaşkanı doğrudan atama yapar.» 

TANK ALBAY İHSAN BERİŞ (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu fık
ra hükmüyle iki defa seçim yapılıyor. İlk seçim, Rad-
ya ve Televizyon Yüksek Kurulunun yazılı tebliğin
den itibaren (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kuruluş
larca yapılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımıza öneri
lecek. Üyelikleri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın
dan kabul edilmeyenler, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğince bu kuruluşlara bildirilince, bu ku
ruluşlar ikinci bir seçim yapacaklar. 

BAŞKAN — O husus bundan sonra yapılacak 
seçimler için. 

TANK ALBAY İHSAN BERİŞ (İhtisas Komis
yonu Üyesi) — Tabiî efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu konuyu geçici 1 inci madde 
hallediyor. Bakınız, madde şöyle: «Bu Kanunun yü
rürlüğe girmesini takip eden iki ay içerisinde, Rad

yo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyeleri atanır, sek-
reteryası ise, Kurulun göreve başlamasından bir ay 
sonra kurulur.» 

Bu madde, müteakip seçimleri halletmek üzere 
düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — O halde, fıkraya «ilk seçimleri» sö
zünü ikoymamak lazım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Hayır, «ilk» sözü fazla efendim. 

BAŞKAN — Evet, «ilk» sözünü kaldırırsak me
tin düzeliyor. 

Siz, «ilk» sözünden, «kurul teşekkül ettikten son
raki ilk seçimleri» kastetmişsiniz ama, bu başka ma
naya da gelir. 

«İlk» 'kelimesini silelim efendim. 
6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.T. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevler 
MADDE 7. — Radyo ve Televizyon Yüksek Ku

rulunun görevleri şunlardır : 
a) Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon ya

yınları için bu Kanunun 5 inci maddesinde belirle
nen yayın esaslarına uygun ilkeleri tespit etmek, 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile bu 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yayın yapmasına 
izin verilen kişi, kurum ve kuruluşların 3 aylık ya
yınlarından gerekli görülenlerin bu Kanunda belirtilen 
görev ve esaslara uygunluğunu, yayın sonrası dene
tim sureciyle değerlendirerek sonuçlarını Cumhurbaş
kanına, Başbakanlığa, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu ile, yayın yapmasına izin verilen kişi, Ikurum ve 
kuruluşlara göndermek, 

c) Bu Kanunla verilen yayın görevlerinin yeri
ne getirilmediği, tarafsızlığın ihlal edildiği veya yayın 
esaslarına aykırı yayınlar yapıldığı hallerde idarî ve
ya kanunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bu
lunmak, 

d) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yö
netim Kurulu için oniki, Genel Müdürü için üç aday 
tespit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak, 

e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yöne
tim Kurulunca yapılan, Kurumun her seviyedeki teş
kilat değişikliğine ait önerileri inceleyerek karara 
bağlamak, 
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f) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ya
yın, denetim, reklam yayınları gibi yayına ilişkin ko
nulardaki yönetmelik tasarılarını, yıllıık genel yayın 
planı ve özel yayın esaslarını inceleyerek tavsiyeler
de bulunmak, 

g) Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendi kap
samında Başbakanlığa önerilerde bulunmak, 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş; 
MADDE 8. — Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine 

sahip Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kurul
muştur. Kısa adı TRTdir. Merkezi Ankara'dadır. 

Bu Kanundaki özel hükümler dle düzenlenen hu
suslar dışında kalan konularda Kurum hakkında Ka
mu iktisadî Kuruluşlarına uygulanan genel hüküm
ler uygulanır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hükümet 
ile ilişkilerini Başbakan aracılığıyla yürütür.) 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Görevleri 
MADDE 9. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ve televizyon verici istasyonları ve te

sisleri kurmak, radyo ve televizyon yayınlan yapmak, 
bunları genişletmek: ve geliştirmek, 

ib) Radyo ve televizyon yayınları için haber hop
lama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla ge
rekli birimleri oluşturmak, 

c) Bu Kanun çerçevesinde, milletlerarası rad
yo ve televizyon kuruluşları ve yabancı radyo ve te
levizyon kurumları ile ilişkileri düzenlemek, yürütmek 
ve Başbakanlığın onayını alarak gerektiğinde anlaşma, 
sözleşme ve protokoller imza etmek, 

d) istasyon ve tesislerde kullanılacak alet ve 
cihazlar i e ilgili araştırmalar yapmak veya yaptır
mak, bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya 

yaptırmak ve gerekli hallerde işletme için zorunlu 
olan alet ve cihazları imal etmek veya ettirmek, 

e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sa
nat, eğlence- ve benzerli türlerde eğitici, aydınlatıcı 
ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla : 

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, 
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleş
mesine, 

2i Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve 
milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikleri
nin korunmasına ve güçlendirilmesine, 

3. Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine, 
4. Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve 

ekonomik menfaatlerinin korunmasına, 
5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda 

serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, 
Yardımcı olmak. 
f) Yurt dışına yapılacak yayınlarla : 
1. Devletin her alanda tanıtılmasına, 
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının 

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine, 
yardımcı olmak. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..? 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Organların Teşkili ve Görevleri 

Organlar 
MADDE 10. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumumunun organları şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Genel Müdürlük, 
c) Koordinasyon Kurulu, 
BAŞKAN — 10, uncu madde üzerinde söz isteyen 

.var" mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetim Kurulu 
MADDE 11. — Kurumun en yüksek karar ve 

yönetim organı olan Yönetim Kurulu; elektronik, 
kitle iletişimi, hukuk, işletme veya ekonomi, sosyal 
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bilim dalları ile sanat ve kültür alanında temayüz 
etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan altı üye ile 
Genel Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından tek
lif edilen oniki aday arasından Balkanlar Kurulu 
(kararı lile atanır. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardım
cısı seçer. 

Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten. 
üyeler 'ile herhangi bir sebeple Yönetim Kurulun
dan ayrılanların yerine yeniden atama yapılır. Sü
releri sona eren üyelerin yeniden atanmaları mümkün
dür. . Herhangi 'bir sebeple üyeliğin normal süreden 
önce sona ermesi halinde eski üyenin kalan süresi
ni tamamlamak üzere aynı usulle yenisi atanır. Bir 
yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların 
üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla 
toplanır ve kararlarını en az dört üyenin oyu ile alır. 
Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az 
onbeş günde ıbir defa toplanır. Yönetim Kurulunun 
çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun görev ve yetkilerine giren konu
larda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf ola
maz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, 
siyasî partilere üye olamazlar. 

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile tespit edilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevler 
MADDE 12. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 

program, yayın, teknik, personel, idarî, malî ve her 
türlü hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tes
pit etmek ve bunlarla ilgili kararları almak, 

b) Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumunun 
bütçesini, bilançosunu kadrosunu karara bağlamak, 

c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her 
seviyedeki teşkilat değişikliklerine ait Genel Müdü
rün tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo 
ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayına sunmak, 
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d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik 
tasarıları hakkında karar vermek, 

e) Yıllık genel yayın planını karara bağlamak, 
f) Alınan kararların uygulanışını, Yönetim Ku

rulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanının 
vereceği bilgilere takip ve kontrol etmek, 

g) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hiz
metlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri al
mak, 

h) Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendinde be
lirtilen hususlara ilişkin olarak Başbakanlığa öneri
lerde bulunmak, 

i) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konular
da kararlar almak, 

j) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca ha
zırlanan yayın değerlendirme raporları ile Başbakan
lık Yüksek Deentleme Kurulunca hazırlanan yıllık 
ve ara raporları inceleyerek düzeltici ve geliştirici 
tedbirler almak, 

k) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile il
gili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar 
almak, 

1) Bu Kanunda belirtilen başkaca görevleri ye
rine getirmek, 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kurum Genel Müdürlüğü 
MADDE 13. — Genel Müdür, Radyo ve Tele

vizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen üç 
aday arasından, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. 

Genel Müdürün görev süresi dört yıldır. Süre 
sonunda yeniden atanalbilir. 

Genel Müdür, millî güvenliğin, kamu düzeninin 
veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı, Dev
let memuru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet ku
suru işlediği veya tarafsızlığın lilhlal edildiği hallerde, 
bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle ve 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teklifi ve 
Bakanlar Kurulu Kararı ile görevden alınır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Genel Mü
dür tarafından temsil olunur ve yönteilir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarında 
aranacak şartlar ve nitelikler şunlardır : 

a) Yükseköğrenim mezunu olmak, 
b) En az kırk yaşında olmak, 
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c) Devlet memuriyetinde veya temayüz ettiği ih
tisas dalında onbeş yıllık meslekî tecrübeye sahip 
olmak, 

d) Atanmadan önceki son üç yıl içerisinde her
hangi bir siyasî partiye üye veya herhangi bir siya
sî partiden aday olmamak, 

e) Devlet memuru olmak için aranan şartlara 
sahip olmak.ı 

Genel Müdür Yardımcılarından birinin elektronik 
yüksek mühendisi olması şarttır. 

Genel Müdürün raporlu, izinli, yurt dışında ge
çici görevli olması gibi sebeplerle geçici süre ile gö
revde bulunmaması; istifası, ölümü, görevden alın
ması gibi sebeplerle sürekli olarak görevinden ayrıl
ması haillerinde, atanmasındaki usule göre atama ya
pılıncaya kadar, Genel Müdüre, yardımcılarından bu 
hizmette en kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde ise en 
yaşlısı vekâlet eder. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İkinci 
fıkrada, «Genel Müdür, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldı
ğı» deniliyor; bu ne demek? 

BAŞKAN — Orada zaten cümle de bağlanmıyor, 
«dış güvenliğinin gerekli kıldığı» deyiminden kasıt 
nedir? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir boşluk 
var. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde de aynısı var; 
niye konulmuş acaba? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
(Cumhurbaşkanım, burada bir çalışma yapılmıştı, o 
taslakta da vardı, herhalde ondan konuldu, çünkü es
ki, halen yürürlükte olan kanunda yok; 

O kısma, «Genel Müdür, millî güvenliğin ve ka
mu düzeninin gerekli 'kıldığı» hallerde diyebiliriz, 
zaten dış güvenlik millî güvenliğin içindedir. 

BAŞKAN — «Genel Müdür, millî güvenliğin ve 
kamu düzeninin gerekli kıldığı, Devlet memuru olma 
niteliğini yitirdiği» şeklinde düzeltebiliriz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki «devletin 
dış güvenliği» deyimi, diğerlerini cümlenin gelişi iti
bariyle aynen muhafaza edeceksek, «devletin dış gü
venliği» denilince yayın fonksiyonu itibariyle önemli 

1 olan bir kuruluşta bu tehlike de dikkate alınmak su-
I retiyle özellikle konulmuş oluyor. 
I Millî güvenlik tabiri içine, iç ve dış güvenlik de 
I girer. 
I BAŞKAN — Dış güvenliği tehdit edecek bir ya-
I yında bulunmuş; millî güvenliği sarstı demektir. 
I DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — İçinde 
I var kabul etmek mümkün, muhakkak var millî gü-
I venliğin içinde. 

I Eski kanunda; «millî güvenliğin, kamu düzeninin 
i veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı» şek-
I linde belirtiliyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I tör) — «Veya devletin dış güvenliğinin»; aynı de-
I yim, 
I BAŞKAN — Dış ülkeye karşı bir neşriyat yaptı, 
I aramızı açtı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Her-
I halde onu 1972 tarihinde yaptılar. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I tör) — 12 Mart meselelerinde herhalde olmuştur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 12 Ey-
I lülden sonra yapılan tadilatta var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za-
I man «millî güvenliği» iç mesele diye anlamışlar, öyle 
I anlaşılıyor. 

DEVLET BAKANI flLHAN ÖZTRAK — Her-
I halde. 
I BAŞKAN — «Millî güvenliğin» içinde hepsi var-
I dır, gerek yok. 

I İkindi fıkrayı, düzeltilmiş şekliyle tekrar okutu-
I yorum: 
I «Genel Müdür, millî güvenliğin ve kamu düzeni-
I nin gerekli kıldığı, Devlet memuru olma niteliğini 
I yitirdiği, ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsız-
I lığın ihlal edildiği hallerde, bu hallerin gerekçeli 
I olarak belirtilmesi suretiyle ve Radyo ve Televizyon 
I Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu Ka-
I rarı ile görevden alınır.» 
I 13 üncü madde üzerinde başka söz almak iste-
I yen var mı? Yok. 
I İ 3 üncü maddeyi yapılan bu değişiklikle birilikte 
I oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...7 

I Kabul edilmiştir. 
I 14 üncü maddeyi okutuyorum: 
I Koordinasyon Kurulu 
I MADDE 14. — Koordinasyon Kurulu, Genel 
J Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Başhukuk Mü-
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şaviri, Genel Sekreter, Personel Dairesi Başkanı ve | 
Eğitim Dairesi Başkanından teşekkül eder. I 

Koordinasyon Kurulunun görevleri, Kurum hiz
metlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, üniteler ara
sında işbirliğinin sağlanması ve hizmetle ilgili görüş 
ve uygulama farklılıklarının giderilmesi ile ilgili öne
rilerde bulunmak; yıllık bütçe, tasarılarını, yıllık genel I 
yayın planını, uzun vadeli ve yıllık yatırım planla- I 
nnı incelemek ve Yönetim Kuruluna görüş bildir- I 
mek, I 

Kurum ile ilgili kanun ve yönetmelik tasarılarını 
incelemek, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu I 
raporlarını incelemek ve cevap hazırlamak ve Genel 
Müdür tarafından tespit ve talep olunacak konular 
hakkında görüş ıbildirmektir., I 

Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle düzenlenir. . I 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Efen

dim, «Koordinasyon Kurulunun görevleri» ifadesi, 
kurumun iç bünyesindeki koordinasyonu sağlamak I 
şeklinde görülüyor. Acaba diğer kurum ve kuruluş
larla da iş ilişkilerinde yardımcı olamaz mı? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Komutanım, buyurduğunuz tabiî varit; 
bu ancak Genel Müdür vasıtasıyla yapılır. Sizin de 
belirttiğiniz gibi, iç Koordinasyon Kurulu, çok yay
gın bir kuruluş, birçok konunun koordine edilmesi 
lazım. Hatta o zaman «Buna gerek var mı, kendi iç 
işidir?» dendi; ama bir genel müdür kendi iç kuru
luşlarına bunu sormadan yapabilir, fakat koordine 
edilmeden iş çıkmasın diye özellikle belirtildi. Diğer 
kuruluşlarla olan koordinasyon genel müdürlük kana
lıyla yapılacak. I 

BAŞKAN — Ama, bu maddeden öyle anlaşıl
mıyor ki, yani yapabilir anlamında. 

«Koordinasyon Kurulunun görevleri, kurum hiz
metlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, üniteler ara- J 
sında işbirliğinin sağlanması» şeklinde. Hizmetler, eğer 
diğer kuruluşlarla koordinasyonu gerektiriyorsa, hiz
metlerin geliştirilmesi için yapması lazım, «üniteler 
arasında işbirliğinin sağlanması» ayrı; o kendi ara
sında. «Ve hizmetle ilgili görüş ve uygulama farklı
lıklarının giderilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak;» 
denmiş. O halde dışla, ilgili işler de bunun içine gire
bilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tereddüt 
ettim, ben daha çok içeriye dönük diye anlıyorum. 
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BAŞKAN — öyle bir kayıt yok, yani gerekirse o 
hizmetleri de yürütür. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kurum 
hizmetlerinin yürütülmesi» denince, Genel Müdür ka
nalıyla onu da yapabilir. 

BAŞKAN — «Kurum hizmetlerinin yürütülmesi 
ve geliştirilmesi» deyince hepsi girer buna. 

14 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Danışma Kurulları 
MADDE 15. — Yönetim Kurulu veya Genel Mü

dür tarafından Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun bu Kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde; 
radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun 
düşünce ve dileklerini tespit etmek, ilmî veya teknik 
araştırmalar yaptırmak veya lüzum görülecek konu
larda özel ihtisaslarından yararlanmak maksadıyla 
geçici danışma kurulları teşkil edilebilir. 

Danışma kurullarının teşkili, mensuplarının nice
lik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve malî hu
suslar yönetmelikle belirlenir. 

Millî güvenliğe ilişkin danışmanlık, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından sağlanır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 16. — Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

mu Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, dört Genel Mü
dür Yardımcısı (yayın ve program, idarî, teknik, ma
lî), Hukuk Müşavirliği; Savunma Sekreterliği, Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığı, özel Kalem Müdürlü
ğü, Genel Sekreterlik, İnceleme - Araştırma Kurulu 
Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denet
leme Kurulu Başkanlığı ile Yayın Planlama, Koordi
nasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Müzik 
Dairesi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı, 
Radyo Dairesi Başkanlığı, Haber Dairesi Başkanlığı, 
Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Baş
kanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sosyal işler ve iç 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve imalat 
Dairesi Başkanlığı, Etüt - Proje ve Tesis Dairesi Baş
kanlığı, Yapı işleri Dairesi Başkanlığı, Stüdyolar Dai
resi Başkanlığı, Vericiler Dairesi Başkanlığı, Muha-
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sebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Hâsılat Dairesi 
Başkanlığı, Alım - ikmal Dairesi Başkanlığı ve Rek
lam Dairesi Başkanlığından meydana gelir. Dairelerin 
Genel Müdür Yardımcılarına olan bağlantıları, Ge
nel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından 
kararlaştırılır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun taşra teş
kilatı; Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Bölge Mü
dürlükleri ile Ankara Radyosu Müdürlüğü ve bunlara 
bağlı müdürlükler ve şefliklerden oluşur. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her sevi
yedeki teşkilatlanma değişikliği (lağv, tensik, yeni ku
ruluş), Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun 
tasvibi ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun 
onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
MACIT AKMAN (ihtisas Komisyonu Üyesi -

TRT Genel Müdürü) — Efendim, pazar günü yapı
lan toplantıda, bu konu iki defa tekrar edilmişti. Mad
dede, «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yar
dımcısı» denmiş. Kanun vazunın maksadı şu ola
cak, yani beşinci genel müdür yardımcısını kullan
masın, ama üçe de indiremesin. Gerçi sonunda bu 
teşkilat değişikliğine bahse konu; ama yayın ve prog
ramı, programa çevireceksiniz, oraya gideceksiniz, 
isim değiştireceksiniz. Bence buna pek lüzum yok. 

«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğü; Genel Müdür, en çok dört Genel Müdür 
Yardımcısı» deyip, ondan sonra gelen kerre içinde-
kilerini silmede fayda görüyorum. 

Arz ederim. 
s 

BAŞKAN — Gerçi en son fıkrada, «Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilat
lanma değişikliği (lağv, tensik, yeni kuruluş), Genel 
Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve Rad
yo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayı ile ya
pılır» dedikten sonra bunların hepsi halledilebilir, 

MACIT AKMAN (ihtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Bu isimlerin kanuna, girmesi 
çok önemli değil. 

" BAŞKAN — Şimdi nasıl? 
MACIT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -

TRT Genel Müdürü) — Mesela bu «yayındı», ben 
geldikten sonra bunu «program ve yayın» yaptım. 

BAŞKAN — İşte ona göre «yayın ve program» 
demişler. 

MACIT AKMAN (ihtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Efendim, isimleri zikretme
de bir fayda yok gibi geliyor bana; «en çok dört ge
nel müdür yardımcısı» deyince zaten beşinci genel 
müdür yardımcısını önlemiş oluyoruz. 

BAŞKAN — «En çok» deyince, bu sefer en son 
fıkrada beşinciyi ilave edemez. 

MACIT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Beşinciyi yapmasın diye 
böyle düzenlenmiş zaten. 

BAŞKAN — Yarın, öbür gün beşinci genel mü
dür yardımcısı gerekirse ne olacak? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî bu TRT'nin lehine 
eklenmiş bir hükümdür, şimdiki durumu tespit edi
yor. Bir genel müdür yardımcısının ne ile uğraştığının 
daha görevlendirilirken belli olması lazımdır. Buradaki 
öyle; en son fıkra ile de geniş bir yetki ve elastiki
yet tanınmış. 

BAKSAN — Her türlü değişikliği yapabilirsiniz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
nunda belirtilmese de bu değişikliği yapabilecek, çok 
geniş bir yetki, elinde bu imkân var; beşinciyi de ku
rabilecekler. 

BAŞKAN — Beşinciyi de kurabilir, üçe de indire
bilir, daire başkanlarını değiştirebilir. 

16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınların Düzenlenmesi 

Yayın türlerinin dengelenmesi 
MADDE 17. — Radyo ve televizyon yayınları 

mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek 
şekilde ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas 
alınarak düzenlenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Hükümet bildiri ve konuşmaları 
MADDE 18. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu, Hükümet bildirilerini, sadece Hükümeti bağ
lamak kaydıyla yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, 
bunların Hükümet bildirisi olduğunu yayın sırasında 
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açıklar. Hükümet bildirilerine ait metinlerin, Başba
kanlıktan yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkilile
rin imzasını taşıması şarttır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu; olağanüstü 
haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş haline in
hisar etmek üzere Hükümet konuşmalarını yayınla
makla yükümlüdür. Hükümet konuşmalarına ilişkin ya
yın istekleri, Başbakan veya görevlendireceği baka
nın imzasıyla yapılır. 

BAŞKAN — «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 
hükümleri saklıdır» demeye gerek yok mu burada? 
Çünkü, sıkıyönetimden bahsederek; «Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu; olağanüstü haller ile sıkıyöne
tim, seferberlik ve savaş haline inhisar etmek üzere 
Hükümet konuşmalarını yayınlamakla yükümlüdür. 
Hükümet konuşmalarına ilişkin yayın istekleri, Başba
kan veya görevlendireceği bakanın imzası ile yapı
lır» deniyor. 

Sıkıyönetim komutanlarının tebliğleri ne olacak? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zannediyorum Sıkıyönetim Kanu
nunda açık hüküm var. Açık hüküm olduğuna göre, 
buraya sadece hükümet bakımından konmuştur. Sıkı
yönetim Kanununda, hükümetle ilgili bir yetki yok. 
Sıkıyönetim komutanlarının yetkileri her zaman mah
fuzdur; Sıkıyönetim Kanunu bunu açıkça öngörmek
tedir. Burada tekrarlamaya ihtiyaç yok efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sıkıyönetim Kanunu bir tür yetki tanıyor, dola
yısıyla bu kanuna geçirilmesine gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
18 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hükümet uygulamalarının tanıtılması 
MADDE 19. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğu
racak nitelikte olmamak ve siyasî çıkar amacı taşı
mamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla yürür
lüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabile
cek Hükümet uygulamalarının; gerekçelerinin, yarar
larının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna 
benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televiz
yon programları, Hükümet tarafından Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu dışında hazırlanır ve Kurum 
tarafından «haber bültenleri dışında» yayınlanır ve 
bu yayının Hükümet uygulamasının tanıtılması oldu-
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ğu yayın sırasında belirtilir. Bu yayınların yayın süre
leri ayda otuz dakikayı geçemez. Hükümet bu süreyi 
bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aş
mamak üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılma
yan süreler müteakip ay sürelerine eklenemez. 

BAŞKAN — Bu maddeyi yeni şekilde hazırladınız 
değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faali

yetlerinin yayınlanması 

MADDE 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esas
larına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı 
doğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükümetin 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlan
ması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şar
tına bağlıdır. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, 
Hükümet veya bir siyasî parti açıklama ve faaliyetle
rini yayınladıktan sonra bunu dengelemek maksa
dıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde kar
şı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak 
zorunda değildir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar 
MADDE 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
çalışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçim
de özetleyen yayın yapar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarından (açı
lış, and içme töreni gibi) canlı yayınlar yapabilir. 
Kurum, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüğü sınırlamalarına tabidir. 

BAŞKAN — 1 inci fıkrada bahsedilen yayınları 
yalnız radyodan yapacak, televizyondan yapmayacak 
değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Evet efendim, televizyondan şu anda yapamıyor 
zaten. 
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BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyepler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerde siyasî partilerin yayınları 
MADDE 22. — Siyasî partilerin milletvekili genel 

ve ara seçimleri sırasında radyo ve televizyondan 
faydalanma şekil ve şartları, Seçim Kanunlarında be
lirtilmiş olan esaslara tabidir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Millî Güvenlik açısından yayınların men edilmesi 
MADDE 23. — Başbakan veya görevlendireceği 

bakan, Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde, 
bir haber veya yayını men etmeye yetkilidir. Men ka
rarının yazılı olması esastır. Ancak, acele hallerde men 
kararı sözlü olarak da iletilebilir. Bu durumda men 
kararının en kısa zamanda yazı ile tekrarlanması şart
tır. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun sorumlu
luğu altında yapılmayan yayınların men edilmesi ha
linde, men kararı ilgililere, Genel Müdürlükçe alındığı 
tarihten başlayarak yirmidört saat içinde bildirilir. 

26 Nisan 1961 tarihli, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
52 ila 55 inci maddeleri uyarınca siyasî partiler adı
na yapılan konuşmalar hakkında birinci fıkra hü
kümleri uygulanmaz. 

Birinci fıkrada söz konusu men kararları aleyhine 
Danıştayda açılacak iptal davalarında tebligat, mü
racaat tarihinden başlayarak kırksekiz saat içinde ya
pılır, cevap ve cevaba cevap »süreleri onar gündür. 
Bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün için
de karar verilir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar 
MADDE 24. — Devletin dış ilişkileri ile ilgili ya

yınlarda uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığınca 
tespit edilerek Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
na bildirilir. Dış ilişkiler ile ilgili yorumlarda kaynak 
belirtilip belirtilmeyeceği hususunda Dışişleri Bakanlı
ğının görüşü göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
öğretim ve eğitim yayınları 
MADDE 25. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu, yayın esaslarına ve teknik standartlarına uygun 
olmak şartıyla, sürekli, yaygın ve merkezî açık öğre
tim yapmaya kanunla yetkili kılınan yükseköğretim 
kuruluşlarınca hazırlanan radyo ve televizyon prog
ramlarını yayınlar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, örgün eği
timle ilgili yayınları Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
düzenler. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yaygın eğiti
me yönelik program planlamalarında ilgili bakanlıkla
rın görüşlerini alır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen programlara 
a,it yayın hizmet giderleri karşılığı Kurumca hesapla
nır ve bu meblağın Kuruma ödenebilmesi için ilgililer 
bütçelerine gerekli ödeneği koyarlar. Hizmet karşılığı 
ödenecek meblağın yarısı yayından önce, diğer yarısı 
yayın sonrası Kuruma ödenir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Reklam yayınları 
MADDE 26. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu, görev ve yayın esaslarına uymak kaydıyla ger
çek kişiler, kurumlar ve özel hukuk tüzelkişilerince 
de hazırlanan programlı veya programsız reklam ku
şaklarını radyo ve televizyondan yayınlayabilir. 

Reklam yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıltıcı, hak
sız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, di
ğer ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi bir ürü
nün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak 
memleketin ekonomik durumuna zarar verici husus
lara yer verilmez, siyasî propaganda yapılamaz. 

Reklam yayınları ile ilgili esaslar, birinci ve ikinci 
fıkralarda belirtilen genel esaslar göz önüne alınarak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddede, «diğer ürün veya nitelik
leri kötüleyici herhangi bir ürünün israfını telkin ve
ya ima edici ve genel olarak memleketin ekonomik 
durumuna zarar verici hususlara yer verilemez, siya
sî propaganda yapılamaz» diyor. Şu anda televizyon-
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da bir reklam var, şampuanı överken sabunu kötülü
yor; gözlüğü batırırken «sen sabunla yaptın onun için 
mat» diyor. Sabun imal edenler bunu şikâyet etmi
yor mu? 

MACÎT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Şikâyet eden yok; ama bu 
reklamda «sabunla yapma» demiyor. 

BAŞKAN — Ama bir nevi sabunu kötülüyor. 
Halbuki cilt doktorlarına gidin, saç için, cilt için ye
şil sabunu tavsiye ederler. 

MACÎT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Efendim, buzdolabı reklam
larında da, «benim buzdolabını en iyisidir» diyor; 
burada direkt olarak bir kötüleme yok, endirekt ola
rak diğer ürünü kötülüyor. Bu önlenemez, açıkça de
ğil de kıyaslayarak yapıyor. 

BAŞKAN — Evet. 
26 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Düzeltme ve cevap hakkı 
MADDE 27. — Yayınlarda bir kişinin haysiyet 

ve şerefine dokunulması veya kendisi ile ilgili olarak 
gerçeğe aykırı hususlar bulunması halinde; 

a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, o ki
şinin yayın tarihinden başlayarak yedi gün içinde gön
dereceği düzeltme ve cevap metnini, Genel Müdürlük
çe alınmasından başlayarak üç gün içinde yayınla
makla yükümlüdür. 

b) Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının ni
teliğinin yukarıdaki fıkra kapsamına girdiği, yayında 
kendisine gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği 
veyahut şeref ve haysiyetine dokunulduğu ve gerçeğin 
ne olduğu kısaca açıklanır. Cevap ve düzeltme metni, 
cevap ve düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili 
bölümünün süresini aşamaz. 

c) Düzeltme ve cevap metninin bu Kanun hü
kümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki ifa
deler taşıması veyahut yeni bir düzeltme ve cevap 
hakkı doğurur nitelikte olması halinde, Genel Mü
dürlük bu talebi reddettiğini, yayınlamakla yükümlü 
olduğu üç günlük sürenin bitiminden itibaren iki gün 
içinde ilgilisine bildirir. 

d) İlgili, bu red kararına karşı, iki gün içinde 
Ankara Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz edebilir. 
Hâk sahibi, itirazını, Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine 
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gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesine de 
verebilir. 

e) Ankara Sulh Ceza Hâkimi, engeç iki gün için
de düzeltme ve cevap metnini; suç niteliği olup ol
madığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, bu mad
dede yazılı şartlara uygun olup olmadığı, yeni bir 
düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olup ol
madığı ve süresi içinde Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumuna gönderilip gönderilmediği yönlerinden ince
leyerek karar verir. Hâkim cevap veya düzeltme 
metninin aynen yayınlanmasına karar verebileceği gi
bi, uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptıktan son
ra yayınlanmasına da karar verebilir. Bu kararın bi
rer örneği taraflara gönderilir. 

f) Taraflar, bu karara, kendilerine tebliğinden 
başlayarak iki gün içinde Ankara Asliye Ceza Hâ
kimliği nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz ve karar 
hususlarında yukarıdaki (d) ve (e) bentleri hükümleri 
aynen uygulanır. 

g) Asliye Ceza Hâkiminin verdiği karar kesin
dir. Bu kararın Genel Müdürlüğe tebliğinden itibaren 
en geç iki gün içinde cevap ve düzeltmenin yayınlan
ması zorunludur. 

h) Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan ölen 
kimsenin bu hakkını mirasçıları birlikte veya bunlar
dan yalnız ilk başvuranı kullanabilir. 

i) Bu madde uyarınca ilgililere yapılacak tebli
gatlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Özel hukuk tüzelkişilerince gönderilecek düzelt
me ve cevap metinleri hakkında da bu madde hüküm
leri uygulanır. 

Bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan 
yayınlar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan fakat hükümete dahil olmayan siyasî 
partiler, düzeltme ve cevap hakkı taleplerini yayın 
tarihinden başlayarak üç gün içinde Ankara Sulh Ce
za Hâkimliği nezdinde yaparlar. Bu talepler hakkın
da bu maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hükümleri uy
gulanır. 

Siyasî partilerin radyo ve televizyondan özel ka
nunları uyarınca yapacakları seçim propaganda ko
nuşmaları ile bu Kanunun 18 inci maddesi uyarınca 
yayınlanan Hükümet bildirisi veya konuşmaları hak
kında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Sorumluluk 
MADDE 28. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun yayınları yoluyla işlenen suçlarda veya hak
sız fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni 
yazan veya sesi tespit edilen, bu metni veya tespiti 
fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol 
eden kişiler sorumludur. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, kendi
lerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli 
personeli o yayının yönetim ve kontrolunda özel ola
rak görevlendirilmiş olmamak şartıyla, o yayın yoluy
la işlenen suçtan veya haksız fiilden sorumlu tutul
mazlar. 

Bu Kanunun 18, 22 ve 27 nci maddeleri uyarınca 
yapılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile 
tespitlerden faydalanmaksızın Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu istasyonları dışındaki biry radyo ve 
televizyon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli so
rumlu değildir. 

Kişiler, kurum ve kuruluşlar yayınlar nedeniyle 
uğradıkları zararlardan ötürü, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu personeli aleyhine değil, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu aleyhine dava açarlar. Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun genel hükümle
re göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

Kişiler, kurum ve kuruluşlarca yayın yoluyla suç 
işlendiği iddia edilerek Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu personeli hakkında açılan ceza davalarında, 
personel, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Avu
katlarınca savunulabilir. 

Bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız 
fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten başlaya
rak altmış gün içinde açılmayan davalar dinlenmez. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Metin ve tespitlerin saklanması 
MADDE 29. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun yayınlarında kullanılan yazılı metinler ve 
metni bulunmayan radyo ve televizyon yayınlarına 
ait tespitler yayın tarihinden başlayarak yetmişbeş gün 
süre ile saklanır. 

| Tespitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen ya-
I yınlar ile müzik yayınları yukarıdaki fıkra hükmünün 

dışındadır. 
Yayının, herhangi bir şekilde yasama, yürütme ve 

yargı organlarınca soruşturma, kovuşturma ve araştır
ma konusu olması halinde bu işlemlerin sonuçlandığı
nın Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna yazılı ola
rak bildirmesine kadar yayın tespitlerinin ve metin
lerinin saklanması zorunludur. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yayınlanmayan haberler 
MADDE 30. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku-

I rumunun Devletin güvenliği ile ilgili, elde ettiği an
cak, yayınlayamadığı haberler, sadece Başbakanın ta
yin edeceği ilgili yürütme unsuruna bildirilir. Bu hu
sus bir protokol ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Yani bu hususu kime bildireceği mi 
protokolle düzenlenecek? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Nasıl 
ve kime bildirileceği düzenlenecek efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Verilişi, şartı, her şeyi protokolle tespit edilecek. 

BAŞKAN — Bu eskiden de var mıydı? 
MAC1T AKMAN (ihtisas Komisyonu Üyesi -

TRT Genel Müdürü) — Yoktu efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Bu hüküm yeni getirildi. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Eski
den, zaman zaman bazı filmler gösteriliyordu, anarşik 
olaylarla ve benzeri konularla ilgili. Onların bazıları-

I nm yayınlanmaması gerekiyor. Mesela Deniz Gezmiş' 
I le ilgili olmuştu ya efendim; Deniz Gezmiş'le bir mü

lakat yapılmıştı. O gibi hallerde program yapmışsa 
dahi yayınlamayacak; ama, belgeyi de verecek. 

BAŞKAN — «Yayınlayamadığı» mı, «yayınla-
I madiği» mı? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
I — «Yayınlayamadığı» efendim. 

BAŞKAN — «Yayınlamadığı» denilirse, sanki Tür-
I kiye Radyo - Televizyon Kurumu kendi elinde olarak 

yayınlamamış; ıgibi geliyor, öyle anladım ben. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Güvenlik dolayısıyla yayınlayamıyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır, 

I burada «yayınlayamadığı» efendim. 
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BAŞKAN — Diyoruz ki, «Devletin güvenliği ile 
dlıgili, elde ettiği ancak, yayınlayamadığı haberler...» 
Yani, yayınlamasında mahzur var demek, yayınlan
ması mahzurlu olan haberler demek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Veya yayın menediliyor, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Temel 
ilkelere aykırı olduğu için ya kendisi yayınlamayacak 
veyahut yayını m enetmiş olacak. Bu hepsini kapsıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Hepsi var içinde. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tam 

açıklığa kavuşması ve zabıtlara da geçmesi için tekrar 
edeyim müsaade buyurulursa; hem kendi yayın ilke
leri nedeniyle yayınlamaması gerektiği için yayınla
madığı, hem de yetkili makamlarca yayınlanmasının 
doğru olmadığının tebliğ edilip yayınlanmaması tali
matı verildiği halleri kapsayan bir madde bu efendim. 

MACİT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Mesela gidiyor, bir anarşistle 
bir yerde temas kuruyor, röportaj yapıyor efendim. 

BAŞKAN — Ben de diyorum ki, «yayınlayama
dığı» değil de «yayınlamadığı haberler» dense. Niye 
«yayınlayamadığı» diyoruz? «Yayınlayamadığı deyince 
sanki elinde olmayan bir sebeple yayınlayamamış 
şeklinde de anlaşılabilir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, aslında öyle efendim. 

BAŞKAN — Hayır, elinde olmayan sebeple ya
yınlayamamış değil. Bunda bir mahzur var, ilgili onu 
yayınlamamış, yayınlamadı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Biz işte onu «elinde olmayan sebeple diye 
kabul ettik. «Yayınlamadığı» dersek, sanki keyfince 
yayınlamamış anlamı çıkabilir. 

BAŞKAN — İşte, mahzurlu görmüştür yayınlamaz 
veya yukarıdan «bunu yayınlama» diye bildirmiş
lerdir; yayınlamamıştır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani 
«yayınlamadığı» dediğimiz zaman, sanki kendisi ya
yınlamadı anlamı çıkar. 

BAŞKAN — Öyle değil mi? 
DEVLE TBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır 

efendim, burada yayınlamamak mecburiyetinde olduğu 
için, yayınlamadığı kastediliyor. Yani keyfî çıkarmıyor, 
mecbur olduğu için yayından çıkarıyor. Komisyon onu 
ifade edebilmek için, bu şekli tercih etmiş efendim. 

BAŞKAN — Evet, o mahzurlarından dolayı ya-
yınlayamıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yoksa, 
bir haber organı olarak yayınlayacaktır; ama iki nokta
dan bağlandığı için -iki sebepten biri mevcut- ya-
yınlayamıyor. 

BAŞKAN — Peki. 
30 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Yayınların denetimi 
MADDE 31. — Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

munun yayınlayacağı programların son denetimi, Ge
nel Müdür adına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı 
Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yapı
lır. Bu denetimin usul ve esasları yönetmelikle düzen
lenir. 

Radyo ve teelvizyon yayınları, yayından önce 
ayrıca Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu dışından 
hiç bir kişi veya kuruluş tarafından denetlenemez. 
Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlar hak
kında Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü 
alınır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, uzun 
ayrıca Türkiye Radyi - Televizyon Kurumu dışından 
getireceği her çeşit televizyon filmleri hakkında 23 
Eylül 1977 tarihli ve 16063 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan «Filmlerin ve Film Senaryolarının Denet
lenmesi Hakkında Tüzük» hükümleri ile ek ve değişik
likleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Kurum programlarının korunması 
MADDE 32. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu yayınları, Kurumun yazılı izni alınmadan telli 
veya telsiz olarak tekrar yayınlanamaz, ücretli veya 
ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bütünü veya 
bir kısmı tespit olunamaz, çoğaltılamaz ve girişi ücrete 
tabi yerlerde halka gösterilemez. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun birinci 
fıkra hükmüne aykırı davranışlara karşı maddî ve 
manevî tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu 
gibi, Kurum Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 
öngörülen hukukî ve cezaî korumadan da yararlanır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... j 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Sermaye 
MADDE 33. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun nominal sermayesi 20 000 000 O0Q TL. dir. 
Bu sermaye Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kararı ile artırılabilir. 

Sermayenin kaynakları şunlardır: 
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmiş 

sermaye, 
b) Genel bütçeden, sermayeye mahsuben yapılacak 

ödemeler, 
c) Yıllık kartlardan, bu Kanunun 34 üncü mad

desi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan 
sonra kalacak bakiyeler. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN '•(Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin birinci 
fıkrasında; «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun nominal sermayesi 20 000 000 000 TL. dir. Bu 
sermaye Yönetim Kurulunun teklifi» ibaresinden sonra 
«Yüksek Kurul» ibaresini koymadık, fakat sermaye 
artırımı önemli bir konu. Eğer uygun görülürse o 
kısmı, «Yönetim Kurulunun teklifi, Radyo - Tele
vizyon Yüksek Kurulunun tasvibi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile artırılabilir» şeklinde düzenleyelim. 
Çünkü, birçok anameselede karar hep Yüksek Kurula 
aittir efendim. 

BAŞKAN — Doğru. 
* Ne dersiniz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bun
dan önceki maddelere kondu; fakat bu maddeye 
konmamış efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör)— Gözden kaçmış olabilir efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bilmi
yorum buna ihtiyaç var mı? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — İhtiyaç olarak sermaye artırımı önemli bir 
konu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 
yönetmelikleri falan giriyor, çok şeyler giriyor, yayın 
ilkeleri ve program giriyor. Sermaye artırımı rahat 
yapılabilsin diye bunu koymamıştık. Herhalde atladık. 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Müsaade ederseniz, düşünülmeden atlanılmış 
bir konu olarak ifade edeyim; sermaye artırımı önemli 
bir konu efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, o en yüksek 'kurul. 
«Yüksek Kurul ayda bir defa toplanır» dedik, 

değil mi? 
MACİT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -

TRT Genel Müdürü) — Ayda bir kere toplanan bir 
kurul olduğu gibi, esasında bu 'kurul; TRT'nin 
üzerinde bir kurul olarak da görülmemiş. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Saym Cumhurbaşkanım, Genel Müdürü, 
Genel Sekreteri o kurul seçiyor. 

BAŞKAN — Evet, hepsini o kurul seçiyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Gerektiğinde, personeli görevinden alıyor, 
göreve getiriyor. 

BAŞKAN — Evet. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 

TRT Yüksek Kurulunun yönetime bilfiil müdahalesi 
yok. Yalnız, sonradan incelemek ve bazı ilkelerde de 
tasvibini almak durumu var. Aslında yönetim tam 
muhtar olarak kendisi yapıyor. Genel Müdür yü
rütüyor. 

BAŞKAN — İyi ama, sermaye artırımının Yö
netim Kurulundan geçmesi doğru mudur, değil midir? 
Onun da tasvibini alsa daha iyi olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Daha 
evvel buna benzer maddelerde «olumlu görüşü alınır» 
tabirini kullandık. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Tasvibi ve Bakanlar Kurulunun kararı» 
şeklinde geçti. 

BAŞKAN — 1 inci fıkranın son cümlesini «Bu 
sermaye Yönetim Kurulunun teklifi. Yüksek Kurulun 
tasvibi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla artırılabilir» 
şeklinde düzenleyelim. 

33 üncü maddenin birinci fıkrasını yapılan bu 
değişiklikle tekrar okutuyorum: 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun nominal 
sermayesi 20 030 000 000 TL. dir. Bu sermaye Yö
netim Kurulunun teklifi, Yüksek Kurulun tasvibi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile artırılabilir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
TANK ALBAY İHSAN BERİŞ (İhtisas Komisyo

nu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade eder-
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seniz «Yüksek Kurulu», «Radyo - Televizyon Yüksek 
Kurulu» şeklinde açık olarak yazalım. 

BAŞKAN — Başka Yüksek Kurul yokki. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Diğer 

maddelerde bep açıkça yazdık efendim. 
BAŞKAN — O zaman açık olarak yazalım. 
Radyo - Televizyon Yüksek Kurulu» şeklinde ya

zalım. 
33 üncü maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarınıza 

isunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kârın dağıtımı ve yedek akçe 
MADDE 34. — Yıllık bilanço, kâr ve zarar hesap

larının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip; 
a) Yıllık kârın % 10'u ödenmiş sermayenin % 

25'ine kadar kanunî yedek akçe olarak, % 10'u da 
nominal sermayenin % 10'una kadar olağanüstü yedek 
akçe olarak ayrılır. 

b) Mevzuat gereğince ödenecek vergi, fon ve 
aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe 
hesabına naklolunur. Zararlar; öncelikle özel yedek 
akçeden karşılanır. Özel yedek akçenin yetmemesi 
halinde, bu zararlar sırasıyla olağanüstü yedek akçeden 
ve kanunî yedek akçeden karşılanır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Gelirler 
MADDE 35. — (Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

munun gelinleri şunlardır : 
a) Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ruhsat ücret 

ve ceza gelirleri. 
b) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her 

çeşit ilan ve reklam geliıüeri. 
c) Halk önünde düzenlenecek konser, temsil ve 

benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapı
lacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler. 

d) Radyo ve televizyonda düzenlenecek teleşans 
ve benzeri oyunlardan elde edilecek gelirler. 

e) Kitap, dergi, nota, plak ve bant yapım ve 
yayınları ile ilgili gelirler. 

f) Resmî ve özel kişi ve kuruluşlara yapılan iş ve 
hizmet karşılığı elde edilecek gelirler. 

ıg) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî ve 
iktisadî işlemlerden elide edilecek gelirler. 

h) Genel bütçeden sağlanacak katkılar. 

i) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer 
gelirler. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bütçenin hazırlanması ve finansman açığı 
MADDE 36. — Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

munun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman program
ları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe 
konulur. Ancak, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun yıllık yatırım ve finansman programı konusun
da, Yönetim Kurulu kararından önce, Devlet Planla
ma Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının vizesinin alınması 
gereklidir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yıllık 
finansman programında tespit olunan açık genel bütçe
den karşılanır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler..,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Ortaklık kurulması 
MADDE 37. — Yönetim Kurulu, Kurumun 

amaçlarına uygun olmak şartıyla ve Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile gösterilecek esaslar içerisinde, yerli 
veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerle, özel hukuk 
hükmlerine tabi mahdut mesuliyetti ortaklık kura
bilir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Ruhsata tabi cihazların imalat, ithalat ve toptan 

satışı 
MADDE 38. — Radyo ve televizyon yayınlarını 

almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazları 
imal eden, ithal eden ve toptan satışını yapanlar ima
lat, ithalat ve toptan satış miktarlarını, cihazların 
özelliklerini, kimlere satıldığını, fatura tarih ve nu
maralarını, satın alanların açık adreslerini listeye dö
kerek her takvim yılının üçer aylık dönemleri itiba
riyle Kuruma bildirirler. Ayrıca, unvan ve iş konu
sundaki değişiklikleri de bir ay içerisinde bildirmekle 
yükümlüdürler. 
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.BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Ruhsata tabi cihazların perakende satışı ve güm

rük girişi 
MADDE 39. — Radyo ve televizyon yayınlarını 

almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazların 
perakende satışlarında ve gümrük girişlerinde ruhsat
nameler, satıcılar ve gümrük idarelerince düzenlenir. 

Satıcılar ve gümrük idareleri düzenledikleri ruh
satnamelerle ilgili hususları kapsayan listeleri, her 
yılın üçer aylık dönemleri itibariyle Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40! inci maddeyi okutuyorum. 
Tarife ve ruhsatnameler 
MADDE 4Q. — Tarife ve ruhsatnamelerle ilgili 

esaslar şunlardır : 
a) Radyolar, televizyon alıcıları, videolar ve bir

leşik cihazlar için Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mundan ruhsatname alınması zorunludur. 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve or
taklıklarının yapacağı iş ve 'hizmetler karşılığında alı
nacak ücret ile ruhsatname ücretleri, tarifeler ile bel
li edilir. 

,c) Ücretler ile ilgili tarifeler Genel Müdürlükçe 
belli edilir ve Yönetim Kurulunca- onaylanıp yayın
landıktan sonra uygulanır, tş ve hizmetin özelliği ba
kımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda özel 
sözleşmeler yapmaya ve ücretler tespitine Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu yetkilidir. 

d) Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ücretler; 
l<i Radyolar için bir defaya mahsus olmak üzere 

ruhsatın alınışında 500 TL. 
2. Videolar için bir defaya mahsus olmak üze

re ruhsatın alınışında ,2 5O0 TL. 
3.: Konutlardaki siya'h - beyaz televizyon, rda. 

her yıl 1 0(00 TL., renkli televizyonlardan her yıl 
1 500 TL., birleşik cihazlardan her yıl 2 SOK) TL. 

4. Konutlar dışında kalan yerlerdeki siyah - be
yaz ve renkli televizyonlar ile birleşik cihazlardan her 
yıl (3) üncü fıkradaki ücretlerin iki katı. 

e) (d) bendinde miktarları 'belirtilen ruhsat üc
retleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yöne-
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tim Kurulunun teklifi ile Bakanlar Kurulunca beş 
katına kadar artırılabilir. 

f) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malı 
olan her türlü cihazlardan ruhsatname ücreti alınmaz. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — 35 -

4Q senelik radyo alıcılarımız var ve bunların hepsinin 
ruhsatnamesi de var. Onlar değil, değil mi bunlar? 

3AŞKAN — Bunlar ilk defa ruhsat alanlar için. 
MACtT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -

TRT Genel Müdürü) — Evet efendim, evvila ruh
sat almadan kullanıyor. Kanuna göre ruhsat çıkar
tacak, çıkarttrken 500 lira verecek, yani yeni ruhsat
lar için. 

BAŞKAN — 4Q inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Tahsilat 
MADDE 41. — 40 inci maddede belirtilen cihaz

lar için verilen ruhsatnamelere ilişkin ücret ve ceza
lar her malî yılın ilk üç ayı içinde Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu tarafından tahsil olunur. Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu tahsilatı diğer bir kuru
luş veya bankaya yaptırabilir. 

Radyolar ve videolar hariç olmak üzere malî yı
lın ilk altı ayı içinde ruhsatname alanlardan tam, 
ikinci altı ayı içinde ruhsatname alanlardan yarı üc
ret alınır. 

Bu ücret ve cezaların tahsilinde 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
uygulanır. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.,, Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Ruhsata tabi cihazlarla ilgili işlemlerin denetimi 
MADDE 42. — iBu. Kanunun 3«, 39, 40 ve 41 inci 

maddelerinde belirlenen hususlar ile ilgili her türlü 
işlem Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca de
netlenir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler..>Kabul edilmiştir. 
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43 üncü maddeyi okutuyorum. 
Uygulama esasları 
MADDE 43. — Radyo ve televizyon yayınlarını 

almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazlardan 
ruhsata tabi olanlar ile ilgili her türlü işlemler hakkın
daki uygulama esasları Yönetim Kurulunun önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri 
(MADDE 44. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun; haber, radyo ve televizyon hizmetlerinde 
kullandığı telefonlarına, Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğünce basına uygulanan in
dirimli tarife veya indirim nispetleri uygulanır. 

Kurumun, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğünden kiraladığı radyo ve televizyon 
programlarının nakledildiği resim ve ses kanallarının 
ve hizmet gereği geçici veya sürekli olarak kiraladığı 
telefon ve teleks devrelerinin, millî sınırlar dahilinde 
kalan kısımları için, Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
mesi Genel Müdürlüğü tarifesinde bulunanlara bu 
tarife üzerinden, bulunmayanlara milletlerarası tarife
ler üzerinden yüzde altmış indirim uygulanır. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Yatırım Bankası kredileri 
MADDE 45. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım 
Bankası kredilerinden faydalanır, 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
İndirimli tarife 
MADDE 46. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumuna indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve ku
ruluşları, kamu tüzelkişileri ve Kamu İktisadî Teşeb
büslerine ilan ve reklam işlerinde İndirimli tarife, Yö
netim Kurulu kararıyla uygulanır. 

BAŞKAN — Mesela PTT, değil mi? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 

efendim. 
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BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tedarik işleri 
MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun alım, satım, hizmet, yapım ve taşıma işleri 
ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri bir yönetmelik 
ile düzenlenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka'bul edenler... 
Etmeyenler..,, Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Muafiyetler 
MADDE 48. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo 
ve televizyon vericileri, stüdyo cihazları, işletme mal
zemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan alet ve 
edevat, program yüklü film ve bantlar; damga resmi 
dahil, gümrük vergi ve resimleri, belediye hissesi ve 
harçlarından muaftır. 

Kurumun iktisap ettiği ve edeceği radyo ve tele
vizyon verici ve aktarıcı binaları emlak vergisi ve 
tapu harçlarından muaftır, 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler, 

İstihdam* şekilleri 
MADDE 49. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun hizmetleri; memurlar, işçi sayılmayan söz
leşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülür. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Personelin özlük hakları 

MADDE 5Q. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu personeli aşağıda düzenlenen hükümler dı
şında Kamu İktisadî Kuruluşlarının personel rejimi
ne tabidir, 
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a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğ
rudan doğruya yapan ve yürütenlerden yükseköğre
nim yapmış olanlar 8 inci derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. Yükseköğrenim yapmamış olan
lar 110 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar, 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen gi
riş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde belirlenen derecelerden aşağı ola
maz, 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda ça
lışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, 657 sa
yılı Kanuna tabi memurlar için tespit edilecek mik
tar ve şartlara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kuru
lu tarafından bir yönetmelikle tespit edilir. 

c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ha
ber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde Kurum 
dışından görevlendirileceklere başka iş ve hizmet ya
sağına ilişkin hükümler uygulanmaz, 

Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilecek sayı
daki yabancı dil yayınlan mütercim spikerlerine 657 
sayılı Kanunun 59 uncu ve müteakip maddelerindeki 
istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır. 

d) Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa 
edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek 
Devlet memuru aylığını (Ek gösterge dahil) geçme
mek üzere, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca tespit olunan oran veya 
miktarlarda tazminat ödenir* 

Kurum personeline bu tazminat dışında 657 sa
yılı Kanunun «Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik 
Ek maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar öden
mez. 

e) (a) bendine giren görevlerde bulunduktan son
ra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece 
ve kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve ka
demesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçen
lerin, ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekle
me sürelerine kazandıkları süre kadar ilave edilir. 

f) 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü madde
sinin (B) fıkrası hükümleri Kurum personeli hakkın
da da uygulanır. Ancak, anılan fıkranın (j) bendi hü
kümleri saklı kalmak üzere, Genel tdare Hizmetleri 
sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek gsötergeler, 
bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu 
göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluş
larındaki emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun 
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Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit olunur. 

g) Kurumun haber ve program hizmetleri ile 
teknik hizmetlerinde sözleşmeli personel çalıştırılabi
lir. Sözleşme esasları, ödenecek en az ve en çok üc
retler, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yetki ve 
sorumluluklar yönetmelikte gösterilir. 

Bu sözleşmeli personelden Türk sanat müziği, Türk 
halk müziği ve çok sesli müzikler, ses - saz sanat
çıları, korist, şef tonmayster, tonmayster, orkestra -
koro şefi ve yöneticileri, eğiticileri, Kurumda veya 
diğer resmî s.anat kuruluşlarında sanatçı sıfatım ka
zananlardan müzik üniteleri yönetici ve uzmanlığına 
atananlar, kesenekleri kendilerince ve karşılıkları Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunca karşılanmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile, diğer 
sözleşmeli personel ise Sosyal Sigortalar Kurumu ile 
ilgilendirilirler. 

Bunlardan TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilenle-
rin; 

İ. Tahsil durumlarına göre giriş ve yükselebile
cekleri derece ve kademeleri, (a) bendi hükümlerine 
göre belirlenir. 

2. Kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları
na göre yukarıda belirlenen giriş dereceleri esas alın
mak ve yükselecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci mad
desinde sayılan kurumlarda 18 yaşından sonra geçen 
hizmetler, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek 
subaylıkta, yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve 
ihtiyat erlikte geçen sürelerin her yılı için (bir kade
me ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi 
verilmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilir. 

Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 13 Aralık 1960 
tarih ve 1İ60 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sa
yılan kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 sayılı 
Kanun hükmüne göre bir derece ilave edilir. 

Bu fıkrada sayılan TC Emekli Sandığına tabi ola
rak çalışan pefsoneilin emekli keseneğine esas aylık
ları ile kazanılmış hak aylıkları saklıdır. 

3. Emekli kesenek ve karşılıkları; 
Emekli keseneğine esas aylıkları 8 ve 7 nci derece

de olanlar için İİOİD, 6 ve 5 inci derecede olanlar için 
1*5*0, 4 ve 3 üncü derecede olanlar için 2£fQ, 2 nci de
recede olanlar için 3W ve 1 inci derecede olanlar 
için 4dQ ek gösterge uygulanmak suretiyle hesapla
nır. Ancak, daha yüksek ek göstergeli yönetici kad
roları karşılık gösterilerek çalıştırılanların emeklilik 
keseneklerine ve karşılıklarına bu ek göstergeler esas 
alnur* 
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h) Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de söz
leşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara (g) bendi hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maddenin (g) fıkrasında, «Ku
rumun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmet
lerinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşme 
esasları, ödenecek en az ve en çok ücretler, sağlanan 
sosyal yardımlar ile görev, yetki ve sorumluluklar yö
netmelikte gösterilir» deniliyor. Ücretler yönetmelikte 
gösterilemez. Yani, en az bu kadar verilir, en ço'k bu 
kadar verilir hususu yönetmelikle tespit edilemez. 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
daki düzenlemelerin birçoklarında yönetmeliklere atıf 
yapılmıştır, fakat bu yönetmeliklerin bir kısmı yöne
tim kurulu kararıyla yürürlüğe konuluyor, bir kısmı 
da Ba'kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konuluyor. 
O bakımdan böyle bir atıfta bulunulmuştur. 

BAŞKAN — Ücretler kanunla düzenlenir, yönet
melikle mütemadiyen bunları değiştiremezsinizki. Ni
tekim aşağıda, «2 nci dereceye 300 ek gösterge veri-
ir , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda şöyle 
olur» falan dediniz. Ama buraya gelince, teknik hiz
metlerde çalışan sözleşmeli personele verilecek ücre
tin alt ve üst sınırını yönetmeliğe bıraktınız. İste
diği kadar çıkarabilecek mi, yani 500 bin lira diye
bilecek mi mesela? 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Öyle olunca, yönetmelik mütema
diyen değişecek demektir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Perso
nel konusunu bilemiyorum efendim; acaba Devlet 
Tiyatrolarında falan da buna benzeyen bir durum mu 
var? 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
daki hükümler Hükümet tasarısındaki hükümlerden 
farklıdır. Çün'kü, Hükümet tasarısında ek geçici 10 
uncu maddeye atıf yapılmıştır. Kanunla ek geçici 10 
uncu maddeye atıf yapılması uygun görülmedi. Bu 
bakımdan 657 sayılı Kanunun ek geçici 10 uncu mad
desi hükümleri buraya aktarıldı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 657'de 
var. 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ {ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ayrıca, 359 sayılı Kanundaki 
düzenlemeler de buraya dercedildi. Yalnız buyurdu
ğunuz (g) fıkrası TRT tarafından buraya getirildi. 
TRT yetkilileri, haber ve program hizmetlerinde ça

lışan ve unvanları sayılan sanatçılara yeni bir statü 
getirmek, onları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ilgilendirmek için bunu getirdiklerini söylediler. 

Buyurduğunuz gibi Sayın Cumhurbaşkanım, bura
daki ücretleri başıboş bırakmamak için, «yönetim ku
rulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla» demek 
suretiyle bir esasa bağlamakta yarar gördük. 

BAŞKAN — öyle olması lazım. Çünkü, kurumun 
bütçesinde bir açık olduğu zaman bu açığı Devlet 
karşılıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yalnız 
657'de de yönetmeliğe atıf yok mu ©fendim? 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hayır, yeni getiriliyor efendim. 

BAŞKAN — 657'de yoktur. Sözleşmeli personel 
çalıştırılabilir, ama sözleşmeli personelin nasıl alına
cağı 657'de bellidir, yönetmelikte değil. 

SEDAT TÜZÜNBR (Yasama Sekreteri) — Bakan
lar Kurulu bir çerçeve kararname çıkartıyor efendim. 

BAŞKAN — Bir kere Devlet Personel Dairesinin 
görüşünü alması lazım; ama burada ona gerek gör
müyor, alabilecek. Fakat «yönetmelikle ücretlerin tes
piti» diye bir şey yok. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bura
ya «Bakanlar Kurulu» falan gibi bir şey ekleyelim 
efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Onu da kademelendirelim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öyle 
yapalım ve ötekine benzer hale getirelim. 

BAŞKAN — Hayır, «Yönetim Kurulunun kararı 
ve Bakanlar Kurulunun tasdikiyle» demek lazım bu
raya. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öyle 
olaca'k efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır, 

oraya istenirse, «yüksek kurulu da» diyelim. 
BAŞKAN — Yüksek kurulu buraya sokmamak 

lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yüksek 
kurulu sokmayalım, sadece «Bakanlar Kurulu» diyelim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Sorumluluklar Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun kararıyla» diyelim efendim. 

BAŞKAN — Ama onu başka türlü yazmak lazım. 
«Görev, yet'ki ve sorumluluklar»; onlar doğru, kala
bilir. Görevler, yetkiler, sorumluluklar yönetmelikte 
gösterilebilir. 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Zatı âlinizin üzerinde durduğu konu sadece 
ücretler Sayın Cumhurbaşkanım. O zaman bunu üc
retler hariç olarak şöyle kısaltabiliriz efendim; «Söz
leşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yet
ki ve sorumluluklar yönetmelikte gösterilir. Sözleşmeli 
personele uygulanacak en az ve en çok ücretler Yö
netim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun ka
rarıyla tespit edilir» 

BAŞKAN — Evet. 
«Sözleşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile 

görev, yetki ve sorumluluklar yönetmelikte gösterilir. 
Bu personele ödenecek...» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör ) — «En az ve en çok» denilmeyecek mi? 

BAŞKAN — Hayır, sadece «ücretler»; en azı, en 
çoğu yok artık. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «en az ve en çok» ibareleri kalsın 
ki, Kurum buna göre taban ve tavanı tespit ederek 
aralarında dağıtabilsin. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Zaten çerçeve kararnameyi her za
man çıkarıyor. 

BAŞKAN — Evet olabilir, «ödenecek en az ve 
en çok» ibareleri kalabilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Hayır, o herkes için çıkıyor Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hani, 
kendi karar vermesin, şu kadardan, şu kadara ve
ririm, desin diye gerekli efendim. 

BAŞKAN — «En az ve en çok ücretler Yönetim 
Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tes
pit edilir» dersek olur. 

Şimdi (g) fıkrasını bir dalha okutuyorum : 
g) Kurumun haber ve program hizmetleri ile tek

nik hizmetlerinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
Sözleşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, 
yetki ve sorumluluklar yönetmelikte gösterilir. Bu per
sonele ödenecek en az ve en çok ücretler Yönetim Ku
rulunun teklifi ve Bakanlar Kumlunun kararı ile tespit 
edilir.» 

BAŞKAN -^- Şimdi oldu. En az ve en çok ücretler 
belli olacak, onun arasını dağıtabilecek. 

(h) fıkrasında, «Borçlar Kanunu hükümleri gere
ğince de sözleşmeli personel çalıştırılabilir» deniliyor. 
O ne demek? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Borçlar Kanununda, kurumların 

hizmet sözleşmesi yapabileceklerine dair bir hüküm 
vardır. Bu hüküm gereğince kurumlar, personelle bir 
mukavele yaparlar ve mesela, «sana ayda 15 bin lira, 
20 bin lira vereceğim» derler. Bu daha ziyade sanat
kârlarda olur efendim. 

BAŞKAN — Sanatkârlarda oluyor ve demek bun
lara (g) fıkrası hükümleri uygulanmıyor, onlar bunun 
dışında tutuluyor, ayrı oluyorlar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 
onlar ayrı, Sayın Cumhurbaşkanım. 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mese
la kamu kuruluşlarında kamu personeli var, bunlar 
aynı zamanda sanatkâr olabiliyorlar. 

Bunlar TRT'de görev yapmak istediklerinde Borç
lar Kanunundaki hükümler uygulanıyor. 

. MAC1T AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi 
TRT Genel Müdürü) — Devlet tiyatrolarının artistleri 
gibi. 

BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde başka söz al
mak; isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi <g) fıkrasında yapılan bu değişiklikle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
İkramiye 
MADDE 51. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun kadrolu personeline, yılda iki aylık ücröt tu
tarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yö
netim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Fazla çalışma 
MADDE 52. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu personeline ücretle fazla çalışma yaptırılabilir. 
Fazla çalışma esasları ve süresi Devletin diğer perso
neli için tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat üc
reti ise Devlet memurları için tanınan miktarlara bağlı 
kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — İki katını geçmeyecek diye bağlamış 
onu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Süresi 
iki katını geçmeyecek; miktarı aynı. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, gö-

revlendinme, görevden alınma ve terfi işlemleri 
MADDE 53. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu personelinin işe alınma, atanma, yer değiştirme, 
görevden alınma ve terfi işlemleri Kurum Genel Mü
dürü tarafından yapılır. 

Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar 
ile sanatçı niteliğinden ötürü Kurumun idareci, uzman, 
şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar 
ile spiker, sunucu ve teknisyenlerden 'oluşacak bu top
luluklara; aslî görevlerini aksatmamak şartıyla, yurt 
içinde ve yurt dışında, Kurumun müzik yayınları amaç 
ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulun
mak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla, konser, festival ve benzeri sanat 
faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görev veri
lebilir. Bu durumda, başka iş ve hizmet yasağına iliş
kin hükümler uygulanmaz. Bu görevlendirmeler ikin
ci görev verilmesi sayılmaz. Bu konuların uygulama 
usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulunca tespit 
edilir. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
öğretim ve eğitim 
MADDE 54. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu, personeline, görevleri arasına giren konularda 
yurt içinde ve dışında eğitim, öğretim ve ihtisas yap
ma imkânını sağlar, bu maksatla kurslar açar ve ken
di maksatları için personel yetiştirmek üzere kendi 
'kadrolu personeline veya, 8 Nisan 1929 tarih ve 1416 
sayılı Kanun hükümlerine göre, öğrencilere burs ve
rebilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun düzen
lediği hizmet içi eğitimlerde ya da oluşturacağı danış
ma kurulları ile memur alımı maksadı dışında teşkil 
edilecek sınav jürilerinde ve hazırlayacağı program
larda, gerektiğinde yükseköğretim kurumlarının öğ
retim elemanlarından ve diğer eğitim kurumlarının 
öğretim görevlilerinden yararlanılabilir. 

Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların Kuru
mun asilî fonksiyonları ile ilgili konularda üniversite 
ve yüksekokullarda öğretim üyesi veya yardımcısı 
olarak görev almalarına, her derecedeki resmî öğre
tim kurumlarında öğretmenlik yapmalarına, esas gö
revlerini aksatmamak şartıyla Genel Müdürün tek

lifi üzerine Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu 
görevlilerin Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu ortaklıklarında görevlendiril
meleri de mümkündür. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu görevlileri
nin, aslî görevlerinin dışında Kuruma bağlı radyo ve 
televizyon postalarında yapacakları yayın ile Kurum 
içerisinde verecekleri dersler için kendilerine yayın 
ve ders başına ödenecek ücretlerin azamî haddi ile bu 
personelin çalışmaları ile ilgili esaslar yönetmelikle 
tespit edilir. 

BAŞKAN —- 8 Nisan 1929 tarih ve 1416 sayılı 
Kanuna göre mi hâlâ öğrencilere burs veriliyor; on
dan sonra birçok kanunlar çıktı, yanlışlıkla yazılma
sın?. 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Müsaade ederseniz arz ede
yim, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışına gönderdi
ği personel halihazır bu kanuna göre gönderilmekte
dir. 

BAŞKAN — Gerçi bunda bazı değişiklikler yapıl
dı, ama esas kanun hâlâ 'bu mu?. 

MALÎYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Esas kanun halen bu kanun 
efendim. 

BAŞKAN — 54 üne ümadde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 

Mesken yapımı ve kiralama 

MADDE 55. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu, personeline kira karşılığında lojman olarak 
tahsis edilmek üzere yatırım programları dahilinde 
mesken yaptırmaya ve satın almaya, kalkınmada ön
celikli yörelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine mesken kiralamaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Personel işlemleri ve personel hizmet tanımları 
MADDE 56. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu personelinin işe alınmasındaki usul, şartlar, atan
ma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezalan ve 
sicil ile ilgili konuları personel yönetmeliğinde dü
zenlenir. 
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Kurum hizmetlerinin tanımı, bu hizmetlere ata
nacaklarda aranacak özel nitelikler ve atama şartları 
'bir yönetmelik ile düzenlenir. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
ÇeşMi Hükümler 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 
MADDE 57. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu; idarî, malî ve teknik konularda Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. i 

Başbakan, Kurum ile ilgili olarak belli bir huşu- j 
sun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan is
teyebilir. Yüksek Denetleme Kurulunun, «yıllık» ve 
«ara» raporlarında Kurumun; idarî, malî ve teknik 
işlemler ile ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tah
kiki, temenni olunduğu takdirde, Başbakanın tensibi 
ile Maliye Teftiş Kurulunca yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet 
mercilerine sevk eder. 

BAŞKAN — Daha evvel kabul ettiğimiz bir mad
dede, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu başka 
hiçbir kuruluş tarafından denetlenmez denmişti. O, 
kendi yayın bakımından değil mi?. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yayından önce denetlenemez. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ya
yından önce, yani sansür denen şey bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Genelkur
may Başkanlığı?... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal
nız o hariç. 

BAŞKAN — Bu idarî ve malî denetim oluyor. 
57 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 

Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
Radyo ve Televizyon alıcı cihazlarının imal, it

hal ve montajlarında uygulanacak esaslar 
MADDE 58. — Radyo ve televizyon alıcı ci

hazlarının imal ve ithali; Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca çıkarı- I 
lacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygun
luk bakımından Radyo ve Televizyon Yüksek Kuru- j 
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lunun iznine tabidir. Bu standartlara uymayan cihaz
ların imal ve ithaline müsaade edilmez. Ancak, Bi
lim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca onaylanmış araş
tırma, geliştirme faaliyetleri kapsamına giren proto
tip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat 
bu hükmün dışındadır. 

İthalat ve imalatçılar, ithal veya imal ettikleri ci
hazların tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik 
ve bilgileri, kullanıma açıklamalarını ve montaj şe
malarını ithalat veya imalat yapıldığında, model de
ğişikliği veya cihaz üzerinde tadilat yapılması halin
de derhal bu değişiklik veya tadilata ilişkin belgeleri, 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kuruluna bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Radyo ve televizyon verci cihazları 5 Nisan 1983 
tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine ta
bidir. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun mal

ları 
MADDE 59. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun malları ve her çeşit mevcutları Devlet ma
lı sayılır. 

Kurumun verici ve stüdyolar gibi yayın ile ilgili 
bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri 
Bakanlığının sorumluluğu altındadır. 

'BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamulaştırma 
MADDE 60. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun kuracağı her türlü tesisler için gerekli ta
şınmaz malların kamulaştırılmasında, «Kamu Yara
rı» kararı Yönetim Kurulunca alınır. Bu kamulaştır
malarda, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştır
malarla ilgili diğer hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
Telekomünikasyon tesisleri 
MADDE 61. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu radyo ve televizyon tesislerini birlikte çalıştır-
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ma'k için bunlar arasında veya bunlarla geçici sabit 
veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomüni
kasyon tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkilidir. Ku
rum, bu 'tesislerin kurulmasında ve işletilmesindıe 5 
Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ge

reğince hazırlanacak yönetmelik, Radyo ve Televiz
yon Yüksek Kurulunca hazırlanır ve Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu Kanun gereğince 
hazırlanacak. diğer yönetmelikler. Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanır, 
Yönetim Kurulu onayı ile ve Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri 
MADDE 63. — Aşağıda belirtilen fiilleri işleyen

ler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu 
madde hükümlerine göre de cezalandırılırlar : 

a) Bu Kanuna aykırı olarak radyo veya televiz
yon istasyonları ve tesisleri kuranlar ve işletenler bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri dış ve 
iç güvenliğin söz konusu olduğu olağanüstü hallerde, 
sıkıyönetim süresince veya savaşta işledikleri takdir
de, beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasına mah
kûm edilirler. Her halde tesislerin müsaderesine karar 
verilir. 

b) Radyo ve televizyon yayınını almaya, alma
ya ve kaydetmeye yarayan cihazlar ile kapalı devre 
televziyon yayını yapmaya yarayan cihazlar ruhsat 
almadan veya cihazı ruhsatname ücretini ödediği yer 
türü dışında kullananlardan, ruhsatnamenin düzen
lenmesi sırasında, gerekli bilgileri yanlış beyan eden
ler veya yanlış ruhsatname düzenleyenlerden, tanzim 
edilmiş ruhsatname üzerindeki her türlü değişikliği 
ilgili mercie bir ay içinde bildirmeyenlerden, mühür
letme, hurdaya ayırma ve benzeri şekilde kullanım dı
şında kalmış cihazı ilgili mercie haber vermeden kul
lananlar onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 
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c) 38 inci maddede belirtilen yükümlülüklerini 
gereği gibi yerine getirmeyenler bir milyon liradan, 
beş milyon liraya kadar ağır para cezası, 39 uncu 
madde hükümlerine uymayanlar yüzbin liradan, beş-
yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

d) 58 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine 
aykırı olarak standartlara uymayan cihaz ithal veya 
imal edenler üç aydan, bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

58 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mec
buriyetlere uymayan her türlü radyo ve televizyon 
alıcı cihazlarını imal ve ithal edenler iki aydan, altı 
aya kadar hapis, yüzbin liradan, beşyüzbin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasının ikinci satı
rında, «ruhsat almadan veya cihazı ruhsatname üc
retini ödediği yer türü dışında kullananlardan» deni
liyor. Buradaki «yer türü» ne demek? 

MACİT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, ci
haz evlerde kullanıldığı zaman bin lira ücret alını
yor; fakat gazinoda kullanıldığı zaman bu ücret iki 
misli alınıyor. 

BAŞKAN — Maddedeki «yer türünden» maksat 
bu oluyor. İkametgâhlarda olursa daha ucuz, gazino
larda veya diğer yerlerde ise iki misli oluyor. 

Ayrıca, «38 inci maddede belirtilen yükümlülük
lerini gereği gibi yerine getirmeyenler bir milyon lira
dan, beş milyon liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılırlar» denmiş. Bu çok ağır bir ceza, neden böy
le oldu? 

MALÎYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ruhsata tabi cihazları toptan 
satanlar ve ithal edenler hakkında olduğundan efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, televizyon, video ve radyoları 
toptan alıp satanlar hakkında. 

MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — İthal edenler, imal edenler ve 
toptan satanlar. 

BAŞKAN — Bunu haber vermeyenler?.. 
MALİYE YARBAY TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet. 
BAŞKAN — Haber vermezler ise, onlara bu ağır 

ceza verilecek. 

MAC1T AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Adalet Bakanlığı ile bu mad
delerdeki cezalar görüşüldü. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Ruhsat almamanın cezası onbin 
liradan, yüzbin liraya kadar ağır para cezası» olarak 
belirlenmiş. 

BAŞKAN — Bu durum bir günde meydana çık
mıyor, bir sene, üç sen geçtikten sonra çıkıyor. 

Peki, on sene o cihazı kullanmamış, on sene sonra 
farkına vardınız ruhsatname ücreti alacaksınız. On 
sene evvelkileri de alacak mısınız? 

MACİT AKMAN (thtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Alınıyor efendim. 

BAŞKAN — Onbin lira ceza almakla bu bitiyor 
mu; bir de ödemedikleri var? 

MACİT AKİMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — ödemedikleri de almıyor. 

BAŞKAN — Burada ona ait bir kayıt yok. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Cezayı 

öderken önceki senelere ait cezaları da ödeyecektir. 
'BAŞKAN — Vermediği, 'ödemediği senelere ait 

ruhsatname ücretini de vermesi lazım. Ayrıca bu mü
kellefiyetini yerine getirmediğinden dolayı da ceza
lıdır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Onbin liradan yüzbin liraya ka
dar olan ceza da mahkeme kararıyla verilecek. 

BAŞKAN — Tabiî, mahkeme kararıyla olacak. 
Ceza ise, oribin 'lira ile yüzbin lira olarak konmuş, 
kötü niyetle almış ise, ona göre fazla ceza verecek. 

SEDAT GÜNERİAL .(MM! Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Şimdi acaba yakaladıklarından, 
ruhsat almamış olanlar için uygulanan ceza nedir? 

MACİT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Şimdi uygulama şöyle : 
Kendi isteği ile kayıt yoluna giderse bir şey yok, 
yapmaz ise mahkemeye verilir. 

BAŞKAN — Eski kanuna göre para cezası alı
nıyor. Şimdi burada da hapis cezası vermiyor, yalnız 
para cezası veriyor. Esasında bunlarda da mahke
meye gitmesine gerek yok, yani trafik cezası gibi 
olması lazım. 

'SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Ruhsat almayanlar için beş 
misli ceza alınır» denebilir. Trafik memurunun yap
tığı gibi olabilir. Çünkü, adam razıdır, kayıt ettir
memiş; «Parayı ödemezsen mahkemeye gideceksin» 
diyebiliriz. 

BAŞKIAN — Tra;fik cezaları nasıl mahkemeye 
gitmiyor ise, bunda da «ruhsatını göster» dendiğinde 
göstermez İse, «sana oribin lira ceza kesiyorum» şek
illide bir hüküm konur. Eğer bir haksızlık yapılmış 

ise cezayı ödeyen isterse itiraz edip, mahkemeye gide
bilir. B'öyle yapılsa da'ha iyi olurdu ama, bundan 
evvelki de böyle imiş. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Biz
de o sistem yok. Trafikte var. 

BAŞKAN — Diğer ceza karşılıklarına da koy
madık. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Çok 
istisnaî, yalnız trafikte var. Zaten kendiliğinden ruh
sat almaya gidince, geçmiş yıllara ait olanları alır
lar. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

'63 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve kanun hü

kümleri 
'MADDE 64. — 24 Aralık 1963 tarih ve 359 sa

yılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
10 uncu maddesi ve bunların ek ve değişiklikleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer kanunların hu Ka
nuna aykırı hükümleri Kurum ve-personeli hakkın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Devlet Memurları Kanununun ek 
•geçici 10 uncu maddesini ve bunların ek ve değişik
liklerini neden yürürlükten kaldırdık? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, onların hepsi bu
raya alındı, artık buna gerek kalmadı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — De
min takıldığınız ücretlerin tabanı ve tavanı da bunun 
içine konuldu efendim. 

BAŞKAN — Onu da koyduk, tamam. 
64 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Şahinkaya. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, müsaade ederseniz şu personel konusunu bitir
meden önce bir hususu sormak istiyorum. Sizin de 
Ibaşınızı ağrıtan ve bu tasarının içerisinde benim de 
göremediğim sanatçı ve sanatkâr, sözleşmeli memur, 
işçi gibi bir hayli personel var efendim ve bunların 
durumu karmakarışıktır, burada da düzenlenmedi 
galiba. 

Yani bir sanatçı hem TRT'de çalışır, hem dı
şarıda çalışır; birisi vardır 27 bin liraya çalışır, öbü-
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ründen çok değerlidir; fakat memurdur; Öyle bir hu
sus var mı efendim, burada geçmedi de? 

M'ACtT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — O husus geçti efendim, Sa
yın Cumhurbaşkanımızın verdiği emirle o husus dü
zenlendi. İsteyen şimdi Sözleşmeli statüye kendi ken
dine geçecek; böylece TRT sanatçılarını da Kültür 
Bakanlığındaki sanatçıların seviyesine çıkarmış olu
yoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — O 
husus 'bu tasarının içerisinde yok. 

M ACIT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Var örendim, isteyen ge
çecektir. 

Bizde bir kadrolu sanatçı var, bir de sözleşmeli 
sanatçı var. Kadrolu sanatçı dışarda çalışamaz; söz
leşmeli personelin ücreti çok az olduğundan dışa
rıda çalışabilir. Ama şimdi, Kültür Bakanlığı sanat
kârlarının durumuna gelmek isteyen TRT sanatçısı, 
bu kanunla sözleşmeli personel kadrosuna geçebile
cektir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ya
ni, her kim isterse sözleşmeli personel kadrosuna ser
bestçe geçebilecek midir? 

M ACIT AKMAN — (İhtisas Komisyonu Üye
si - TRT Genel Müdürü) — Geçmekte serbesttir 
efendim. 

BAŞKAN — Ama, o zaman emeklilik hakkı da 
•başka türlü oluyor onlar için, değil mi? 

MAC1T AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
TRT Genel Müdürü) — Evet, kendisi düşünecektir 
o konuyu efendim, menfaatini nerede görüyorsa 
oraya geçecektir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — 64 üncü madde Üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

64 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
•edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde Ti okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini takip eden iki ay içerisinde, Radyo ve Te
levizyon Yüksek Kurulu üyeleri atanır, sekreteryası 
ise, Kurulun göreve başlamasından bir ay sonra ku
rulur. 

İBAŞKAN — Se'kreterya niye daha sonra kuru
lur, daha evvel kurulması lazım değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Hayır efendim, sekreteryanın nasıl kurula
cağına dair yönetmelik hükümleri getiriliyor. 

BAŞKAN — Evet, onlar kendileri hazırlayacak
lar demek ki. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sekreteryanın nasıl kurulacağı
na dair yönetmelik hükümleri burada geçiyor efen
dim. Bunların da ona tabi olması lazım. 

BAŞKAN — Ama, kuruluncaya kadar bu sek-
reterya görevlerini de TRT G'enel Müdürlüğünün 
yapması lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet, doğrudur. 

BAŞKAN — Ne yapacak bunlar şimdi, 12 kişi 
belirlendi ve geldi, ne yapacaklar bunları? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bunlara yer bulmak falan da problem olur. 

İBAŞKAN — Evet, yeni Hükümet geliyor, Ba
kanlar Kurulu değişiyor. 

'SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bu yalnız 1 Ocak 1984 tarihinde 
gerçekleşmeyecek e"fendim. 

İBAŞKAN — Ama yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 
1984 bu kanunun. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) —. Yönetmeliğin hazırlanması ise 
Mart ayını bulur. 

İBAŞKAN — O zaman olur. 
Geçici madde 1 üzerinde başka söz almak iste

yen?.. Yok. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Radyo ve Televizyon 

Yüksek Kurulunun göreve başlamasını takip eden 
bir ay içerisinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
mu yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdü
rün atanmasıyla mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 
üyelikleri ve Genel Müdürün görevi sona erer. . 

İBAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen- Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 6 ncı mad
desi uyarınca Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 
üyelerinin üçte birinin ilk defa yenilenmesi, Kuru
lun göreve 'başladığı tarihten iki yıl sonra, ikinci 
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defa yenilenmesi, dört yıl sonra kura usulüyle ya
pılır. Bu değişimde 6 ncı maddenin a, b, e bentle
rindeki üyeler kendi aralarında ve ayrı ayrı, c ve d 
bentlerindeki üyeler birlikte mütalaa edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4̂ ü okutuyorum : 
GEÇİOÎ MADDE 4 .— Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra üç ay içinde; 
a) Ruhsatsız kullandığı cihazlara ruhsat çıkar

tarak ücretini ödeyenler, 
b) Ruhsatnamede yazılı adresi değiştirdiğini, ci

hazını devrettiğini veya devraldığını Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip, 
ruhsat üzerinde gerekli işlemi yaptıranlar, 

c) Cihazlarını ruhsatnamede belirtilen yer ve 
maksat dışında kullandığını* bildirip, gerekli düzelt
meyi yaptıranlar, 

d) Ruhsatname üzerinde cihazın renkli veya si
yah - beyaz olduğuna ilişkin ayrıca özelliği belirtil
memiş olanların bu özelliğini Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip, ruhsat 
üzerinde işletenler, 

e) Mühürlenmiş olduğu halde cihazlarını kul
lananlardan yeniden mühürletme veya kullanma iş
lemlerini Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne bildirenler. 

Hakkında ilgili ceza hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz almak 

' isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Eren. 
TÜİMOENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin (a) 
fıkrasına açıklık getirmek için, uygun görürseniz 
fıkrayı, «Ruhsatsız kullandığı cihazlara Posta, Telg
raf ve Telefon İdaresinden ruhsat çıkartarak ücre
tini ödeyenler» şeklinde düzeltelim. 

(BAŞKAN — «Cihazlara ruhsat çıkartarak ücre
tini ödeyenler» deniliyor zaten. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Kimden çıkartacak ruhsatı efendim? Çünkü 
idare değişikliği var; bu görev PTT^e geçecektir. 

IBAŞKAN — PTT'ye geçmeyecek, TRT'ye geçe
cektir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bir sene sonra geçecektir. Alttaki müteakip 
fıkralarda hep, «Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi» 
denilmektedir. Uygun görürseniz bu fıkraya da ko-

I yalım; «Ruhsatsız kullandığı cihazlara Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden ruhsat 

I çıkartarak ücretini ödeyenler» diyelim; çünkü- bu-
I rası daha teşkilatını kurmamış oluyor Sayın Gıım-
I huıtoaşkanlm. 
I BAŞKAN — Bir sene sonra kuracaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Bir sene 
I daha saklayacak televizyonunu, sonra gelip yeni ruh-
I sat alacaktır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I' tör) — Ama maddede, üç aylık süre var efendim, 
I bu üç ay içerisinde ruhsatını alacaktır. 

BAŞKAN — Yani «PTT Genel Müdürlüğun-
I den» İbaresini koyuyoruz değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 

I Müdürlüğünden» denilecek efendim. 
I BAŞKAN — Yalnız «genel müdürlük» deyince, 
I herkes ruhsat almak için buraya, PTT Genel Mü

dürlüğüne gelecektir; oysa oradaki PTT şubelerine 
I müracaat etmesi yeterlidir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Diğer fıkraların hepsinde «genel müdürlü
ğüne» ibaresi geçiyor. Genel müdürlük, teşkilatı da 

I kapsar zaten, Sayın Cumhurbaşkanım. Hepsine «ge-
I nel müdürlük» denilmesi gerekir; yani PTT Genel 
I 'Müdürlüğü adına şubeler, bulundukları yerde bu gö-
I revi yapıyorlar. Zaten PTT Genel Müdürlüğü, her-
I halde evvelce de bir genelgeyle düzenlemiş bu iş-
I lemleri; yine öyle olacaktır. 

MAOİT AKIMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
I TRT Genel Müdürü) — Evet, hepsinde o ifade var, 

tensip ederseniz öyle yazalım yine. Hepsinde «genel 
I müdürlüğüne» ibaresi vardır, mühürlenmiş olanlar-
I da da «genel müdürlüğüne» ibaresi' var efendim. 

'BAŞKAN — O halde (a) fıkrasını, «a) ruhsatsız 
kullandığı cihazlara Posta, Telgraf ve Telefon Iş-

I letmesi Genel Müdürlüğünden ruhsat çıkartarak üc
retini ödeyenler» şeklinde değiştiriyoruz, değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
[ tör) — EVet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle bir kere 
I daha okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
J girmesinden sonra üç ay içinde; 
I a) Ruhsatsız kullandığı cihazlara Posta, Telgraf 

ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden ruhsat çı
kartarak ücretini ödeyenler, 

I b) Ruhsatnamede yazılı adresi değiştirdiğini, ci-
I bazını devrettiğini veya devraldığını Posta, Telgraf 
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ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip, ruh
sat üzerinde gerekli işlemi yaptıranlar, 

c) Cihazlarını ruhsatnamede belirtilen yer ve 
maksat dışında kullandığını bildirip, gerekli düzeltmeyi 
yaptıranlar, 

d) Ruhsatname üzerinde cihazın renkli veya si-
yah-beyaz olduğuna ilişkin ayrıca özeliği belirtilme
miş olanların bu özelliğini Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip, ruhsat üzerin
de işletenler, 

e) Mühürlenmiş olduğu halde cihazlarını kulla
nanlardan yeniden mühürletme veya 'kullanma işlem
lerini Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne bildirenler hakkında ilgili ceza hükümleri 
uygulanmaz. 

ORGENERAL OEDAT CELASUN — Burada 
kullanılan «genel müdürlük» ibaresi bir sakınca ya
ratmaz mı sonra acaba? 

BAŞKAN — Hepsi genel müdürlük zaten. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen

dim, eski kanunun 36 ve 37 nci maddelerinde de hep 
öyle «genel müdürlük» yazılmış, hiçbir sakınca olma
mış ve buna da alışılmış. 

BAŞKAN — Evet, çünkü PTT şubelerinin hepsi 
genel müdürlüğe bağlıdır, yani burada «merkezine» 
demiyoruz zaten. 

Yalnız, (e) fıkrasının sonuldaki, «bildirenler» ke
limesinden sonra satırbaşı yapıyoruz; çünkü daha 
sonra gelen «Hakkında ilgili ceza hükümleri uygu
lanmaz» ibaresi sadece (e) fıkrası için değildir, bütün 
fıkralar içindir. Bu bakımdan «bildirenler» kelime
sinden sonra satırı orada kesip, satırbaşı yapmak ge
rekir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Anlıyorum efendim, «bildirenler» kelimesin
den sonra bir virgülle kesiyoruz, «Hakkında» diye 
satırbaşı yapıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici madde 4'ün (c) fıkrasında da «PTT'ye» de

meye gerek yok mu acaba? Çünkü, «Cihazlarını ruh
satnamede belirtilen yer ve maksat dışında kullandığı
nı bildirip, gerekli düzeltmeyi yaptıranlar» denilmek
tedir, orada PTT'ye dememişsiniz, demek gerekmez mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, 
hepsini kapsayacak bir şekilde; «Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra üç ay içinde, Posta-, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne; 

a) Ruhsatsız kullandığı cihazlara ruhsat çıkarta
rak ücretini ödeyenler» şeklinde de yazabiliriz. 

Baş tarafa bu deyimi yazarsak, hepsini kapsar, ay
rı ayrı yazmaya gerek kalmaz. 

BAŞKAN — Hepsinde ayrı ayrı yazılması daha 
doğru. olur. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, o zaman (c) ben
dine de bu ibareyi ilave etmemiz gerekir. 

BAŞKAN — O zaman, «e) Cihazlarını ruhsatna
mede belirtilen yer ve maksait dışında kullandığını 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bildirip, gerekli düzeltmeyi yaptıranlar» şeklinde 
o kısmı da düzeltelim. 

Bundan kasıt; PTT'nin tüm teşkilatıdır, genel mü
dürlük merkezi değildir. 

Geçici madde 4 üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Geçici madde 4'ü bu değişik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda sözü edilen 

yönetmelikler ile disiplin ve gizli sicil yönetmelikleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren alttı ay 
içinde hazırlajıır ve yürürlüğe konulur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yönetmelikler yürür
lüğe konuluncaya 'kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte mevcut yönetmelik, talimat ve esasların bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Tele

fon İşletmesi Genel Müdürlüğü, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde devirle ilgili 
belge ve bilgileri Türkiye - Radyo Televizyon Kuru
muna verir. 

Devir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren üç ay içinde taraflarca protokolle tespit 
edilir. 

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsatna
meler ile ilgili mevcut uygulamaya devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun gereğince ya

pılacak yeni düzenlemeler nedeniyle atamaya tabi tu
tulacak personel dışında kalan Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu personeli, herhangi bir atama işle
mine tabi tutulmaksızın görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Bundan, kimseyi atayamazsınız ma-
nasLÇikmaz mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, birdenbire hepsini birden atamak 
zorunda kalmasın diye düşündük. 

BAŞKAN — Buna gerek var mı? 
DEVLET BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — Yeni 

düzenleme olduğu için buna gerek var. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde TRT Ge-
ner Müdürlüğü bir sıkıntıya girebilir. 

BAŞKAN — Yeni bir teşkilat kurmuyoruz ki, 
TRT Genel Müdürlüğü duruyor. 

Ö kısmı, «herhangi bir atama işlemine tabi tutul
maksızın görevlerine devam ederler» şeklinde değil de, 
«herhangi 'bir yeniden atama işlemine, tabi tutulmaksı
zın görevlerine devam ederler» şeklinde yazmak la
zım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddede, «yeni dü
zenlemeler» deyimi var, bu o manaya gelmez mi? 

Maddenin başında, «Bu Kanun gereğince yapıla
cak yeni düzenlemeler nedeniyle atamaya tabi tutu
lacak» deniliyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yalnız yeni düzenlemelere dair ata
ma yapılacak, diğerleri devam edecek. 

BAŞKAN — Buna gerek var mıydı? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, yeni bir kanun çıkardığımız için 
gerek var, buradan kimseyi tayin edemezsiniz mana
sı çıkmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde başka söz 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce de arz 
ettiğim gibi, bu madde olmasa dahi hiçbir değişik
lik olmaz. Aksi halde, bu başka manaya gelebilir, 
Danıştaya gider idarî dava açar, buna hiç gerek yok. 

ıSEDAT GÜNERAL (ıM)ülilî GüveriMk Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yeni kurulan bir teşkilat ise buna 
gerek var efendim. 

BAŞKAN — Mevcut bir kuruluşun görevleri, ce
zaları vesairesi değişiiyor. Yeni bir kuruluş değilkî. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, Teni bir kuruluş 
değil, daiha önce de bunun üzerinde durmuştuk, yeni 
bir kuruluş olmadığı için buna gerek yok efendim. 

TANK ALBAY İHSAN BERİŞ (İhtisas Korniş-: 
yonu Üyfcsi) — Sayın Cumhurbaşkanım, TRT Perso
nel Dairesi Başkanı; «Danıştayın yeni atama üzerinde 
ısrar edeceğini» söyledi, yeni bir 'kanun maddesinin 
eklenmesi gerektiğini belirtti, 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, TRT Personel Dai
resi, bu madde bizim içtin lüzumlu demişlerdi. 

BAŞKAN — Hayır, hiç gerek yok bu maddeye. 
Personel adedi ne kadar? 
MACİT AKMAN (İhtisas Komisyonu Üyesi, 

TRT Genel Müdürü) — Beş bine yakın. 
BAŞKAN — O zaman sıra ile Danıştaya gitsin

ler, böyle bir karar alacak olursa. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten inanarak bu 
maddeyi koymadık. 

'BAŞKAN — Kurumun şeklini değiştirmiyoruz ki, 
kadroları değiştirse idik o zaman olurdu. 

Geçici madde 7*ye gerek yok. 
Geçici madde 7'nin tasarıdan çıkarılmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

Geçidi madde 7 tasarıdan çıkartılmıştır. 
Geçici madde Ŝ i geçici madde 7 olarak okutuyo

rum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 50 inciı mad

desinin (g) bendinde sayılan unvanlarla Kurumda 
sözleşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesini Kurumdan ya
zılı olarak talep etmeyenlerin, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile ilgilendirilmelerine devam olunur. T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere kıdem tazminatı 
ödenmez. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz iste-: 
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçidi madde 8'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE & — Bu Kanuna göre yapıla
cak yeni düzenlemeler nedeniyle; yeni kadroları eski 
'kadrolarından daha aşağıda olan görevlilerin eski kad-> 
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rolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz
minat ve diğer kazanılmış hakları, Türkiye Radyo -
Televziyon Kurumundaki,yeni görevlerinde kaldıkla
rı sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Ata
ma işlemleri tamamlanıncaya kadar personellin malî, 
sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

.. ıBAŞKAN — Bu maddede yeni tayin yapılmaya
cağı belirtiliyor ve «personelin malî, sosyal ve her 
türKi özlük haklarına ilişkin eski hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur» deniyor. 

Geçici madde 8 üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, 63 üncü sayfada, 
yer alan 62 nci maddede maddî bir halta var. Orada, 
«Bu Kanunun 6 ncı maddesi gereğince hazırlanacak 
yönetmelik» diyor. 

6 ncı maddeye baktığımız zaman orada da, «Yük
sek Kurul» yar. Baskıda bir hata olmuş sanıyoruz, 
bizim de gözümüzden kaçmış, bağışlayın. 

Orada bir düzeltme yapmamız lazım geliyor. 
Sayın Cumhurbaşkanım 29 uncu sayfadaki 6 ncı 

maddeyi açarsak, orada mevcut basılı şekliyle «yö
netmelik» lafı geçmiyor. Orada baskı hatası olmuş, 
müsaade ederseniz onu düzeltelim. 

IBAŞKAN — Orada «Kurul, çalışma usul ve esas
ları ile sekreteryasının kadro, kuruluş usul ve esasla
rım tespit ederek Bakanlar Kurulunun onayına sunar» 
deniyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım burada karışmış, bu 
madde şöyle olacak : 

«Kurul, çalışma usul ve esasları ile sekreteryasının 
çalışma usul ve esaslarını yönetmelikle tespit eder. 
Şekreteryanın kadro ve kuruluşu Bakanlar Kurulun
ca onaylanır.» 

Kadro onayı Bakanlar Kuruluna ait Burada bir 
«yönetmelik» lafı çıkmış ve hepsi birleşmiş, bir satır 
olmuş. 

BAŞKAN — Şimdi 6 ncı maddeyi mi düzenleye
ceğiz? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — 6 ncı maddenin alttan ikinci paragrafını dü
zenleyeceğiz. 

BAŞKAN — Son 'hükümlere geçmeden evvel, Ko
misyon 6 ncı maddede bir hatanın düzeltilmesini tek
lif ediyor. 

Onun için 6 ncı maddenin tekriri müzakeresini ta
lep ediyorum : Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul: 
edilmiştir. 

6 ncı maddenin sondan ikinci fıkrasını Komisyo
nun teklif ettiği yeni şekliyle okutuyorum : 

«Kurul, çalışma usul ve esasları ile sekreteryası
nın çalışma usul ve esaslarını bir yönetmelikle tespit 
eder. Şekreteryanın kadro ve kuruluşu Bakanlar Ku
rulunca onaylanır. Sekreterya personeli Türkiye Rad-
yo-Televizyon Kurumu personeline uygulanan perso
nel hükümlerine tabidir.» 

BAŞKAN — Yani, kendi çalışma usulleriyle şek
reteryanın çalışma usullerini bir yönetmelikle tespit 
edecek, kadrolarını da 'Bakanlar Kurulu onaylaya
cak ve kurum personeline uygulanan diğer esaslar uy
gulanacak. 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kadro 
kanunla alınır. Kanunsuz olarak, yalnız Bakanlar Ku
rulu kararıyla kadrolarını nasıl alacak? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Zaten TRT'de öyle konmadı mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Deği
şiklik yaptık, herkes istediği gibi kadro almasın... 

(BAŞKAN — Kamu kurumu olmüyorki bu. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kamu 

kurumudur. «Herkes istediği gibi kadro akmasın, 
donduralım» dedik. Eskiden hep Bütçe Kanunu ile 
alınırdı, onu durdurmak istedik. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yüksek Kurula verdik o yetkiyi. 

(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öyle 
ama, ben o konuyu çok iyi bilmediğim için iddia ede
miyorum; «ne olursa olsun her şeyi kanunla alsın» 
demiştik. Bir kurum kanunsuz olarak kadrolarını na
sıl alacak? Almasına imkân yok. 

BAŞKAN — «Kanunla tespit edersek ve sonuna 
hüküm koyarsak, elini kolunu bağlarız» dedik. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖTRAK — Sekre-
terya için söyleniyor. 

Öteki madde de o anlamda olmaz : Yani, başka 
yere hiç kimse atanamaz değil; onun da bir sebebi 
(hikmeti var efendim. Zor olur, ondan da endişe edi
yorum. 

Bir de Yüksek Kurulun sekreteryasını nasıl dü
zenleyeceğiz? 

BAŞKAN — Geçici 8 inci madde ile; «Bu Kanu
na göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle; yeni 
kadroları eski kadrolarından daha aşağıda olan gö
revlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge,, hei" 
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türlü zam ve tazminat ve diğer kazanılmış hakları, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundaki yeni gö
revlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak 
saklı tutulur. Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar 
personelin malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına 
ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur» 
dedik. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öyle, 
ama doğrusunu söyleyeyim, öteki onu garantiliyor mu 
anlayamıyorum. 

Tereddüdüm, Yüksek Kurul Sekreteryasının ka
nunsuz, Bakanlar Kurulundan nasıl kadroları alına
cak? Onu ben de yeni fark ettim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, ileride Maliye ile bu ko
nuda bir ihtilaf çıkmasın. Yürürlük ve yürütme mad
desi kalmış bulunuyor. Bu madde nedeniyle, Komis
yonumuz Bütçe^Maliye Kontrol elemanlarını çağırıp 
«orsa ve tereddütler ortadan kalksa daha iyi olur diye 
düşünüyorum. 

tki yerde tereddüdüm var : 
Birincisi, Yüksek Kurul Bakanlar Kurulu kararı 

ile kanunsuz kadro alacak; bu mümkün mü, değil mi? 
Mümkün değilse, başka bir düzenleme yapmak gere
kecek. Maliyenin ona göre usulleri vardır. 

•'•> -«>-< 
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Bir de; TRTde herkesin yeniden atanmak zorun
da kalınıp kalınmayacağı bir sorulsun. Bu kadar 
emekten sonra yanlışlık yapmayalım. Yürütme organı 
da ona göre bir yanlışlık yapmamış olur. 

BAŞKAN — Yarın öğleye kadar bu konuyu ince
leyin, ondan sonra yapacağımız toplantıda bu konuyu 
tekrar ele alalım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yürüt
meye dayanan bu hükmü, yarın sabah Maliye ve Per
sonel Dairesinden elemanları çağırıp incelersek, te
reddüdümüz kalmaz. 

BAŞKAN — O halde 6 ncı maddenin o fıkrasını 
şimdi oylamıyorum. 

Tekriri müzakere kararını aldık, ama yarınki bir
leşimde bütçe görüşmelerinden sonra bu konuyu ye
niden ele alalım, 

Vakit gecikmiş olduğundan, yarın saat 13.30'da ya
pılacak Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşme
lerden sonraki toplantıda görüşmek üzere birleşimi 
burada kapaıtıyorurn. 

Kapanma Saati : 19.40 

ı < 0 » . -.«.... 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

182 NCİ BİRLEŞİM • 

10 Kasım 1983 Perşembe 

Saat : 09.30 

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
I. — 12 Eylül 1980 Tarihinde Bütün Yurtta İlan 

Edilen Sıkıyönetimin, 19 Kasım 1983 günü saat 17.00' 
den Geçerli Olmak Üzere 4 Ay Süre İle Uzatılması
na Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/370) 

II, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 

Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesine tliş-
Ikin Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Millî 
Savunma Komisyonu Raporu. (1/643) (S. Sayısı : 726) 

2. —~ Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (1/642) 
(S. Sayısı : 725) 

3. —15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir 'Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 

Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 1/725; M. G. Konseyi : 1/612) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 561; M. G. Konseyi S. Sayısı : 719) 

4. — 25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/641) (S. Sayısı: 722 ve 722'ye 1 inci Ek) 

5. — Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/164) (S. Sayı
sı : 723) 

6. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Ta
sarısı ve Millî ,Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/639) (S. Sayısı: 718) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 726 

26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fık
ra ve Bentler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Gü

venlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (1 /614) 

r. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1518/02130 27 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.5.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 145 inci maddesinin amir hükmünün gereğini yerine getirmek üzere, 26 Ekim 1963 gün ve 
357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı madde, fıkra 
ve bentler eklenmesine dair Kamun Tasarısının hazırlanmasına lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Tasarıda, askerî hâkimlik mesleğine giriş için aranın genel şartlar ayrıntılı olarak düzenlenerek, yasa dışı 
tutum ve davranışları olanların askerî hâkimlik mesleğine kabuEeri önlenmek istenmiş; askerî öğrenci kay
naklarına sivil lise mezunu, istekli hukuk fakültesi öğrencileri de dahil edilerek değişikliğe paralel bir düzen
lemeye gidilip, askerî öğrencilerin, eğitim süreleri 4 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun
daki ilkelere bağlanmıştır. 

Tasarıda ayrıca, hukuk fakültelerinde okutulan muvazzaf subayların mezuniyetlerinden sonra rütbe terfi-
lerinden meydana çıkacak engeller ortadan kaldırılmak istenmiştir. 

Bunun yanında, askerî hâkim ve askerî savcıların görev bölgelerini kapsayan değişiklikle, üçüncü bölge 
ile ilgili hükümler ikinci bölge olarak düzenlenerek muvafakat şartı olmadan gerçekleştirilen atamalara Dev
let Güvenlik Mahkemesine yapılanlar da dahil edilmiştir. 

Diğer taraftan, aylık ve ödeneklerin ödeme zaman ve şekli ile emeklilik ve ölüm hallerinde ödenen aylık 
ve ödeneklere ilişkin hususlar açıklığa kavuşturularak uygulamada doğabilecek sorunlar giderilip, Hâkimler 
ve Savcılar Kanununda yer alan disiplin cezaları ile 357 sayılı Kanunda bulunan aynı tür cezalar arasında
ki farklılıklara son verilmiş, bunun sonucu olarak 357 sayılı Kanunun 30 ve 31 inci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Düzenlenen ek 8 inci madde ile askerî hâkimlerin, yargı hizmetleri dışındaki askerî hizmetler yönünden, 
teşkilatında görevli bulundukları komutanlık ile ilişkileri saptanmıştır. 
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Askerî hâkimlerin yabancı ülkelere gönderilmelerine ilişkin hususlarda Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 
357 sayılı Kanun arasında paralellik temin edilmiş Ek 10 uncu madde ile, askerî hâkimlerin meslek içi eği
timleri düzenlenmiştir. 

Tasarıda ayrıca Kurmay Başkanlarının, komutanın istemi halinde, kendisinden kıdemsiz olan adlî müşa
virlerin karargâh çalışmaları hakkında kanaatlerini bil Jirmeleri esası getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesiyle, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 1 inci maddesinde deği
şiklik yapılarak mesleğe giriş için aranan genel şartlara açıklık getirilmiş ve böylelikle yasa dışı tutum ve dav
ranışları olanların askerî hâkimlik mesleğine kabul edilmeleri önlenmek istenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının sözkonusu maddesıiyle, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesine bir 
bent eklenerek askerî öğrenci kaynağına, sivil liselerden mezun olup hukuk fakültelerinde öğrenimlerine 
devam eden istekliler de dahil edilmiş böylece kaynak kapsamı genişletilmiştir. 

Bunun yanında askerî hâkim kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin şekil ve esasların Millî Savunma Ba
kanlığınca tespit edileceğini düzenleyen son fıkra hükmü, maddenin tümünü kapsaması bakımından, yerini 
korumuştur. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesiyle, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 6 ncı maddesi değiştirilmek 
suretiyle, hukuk fakültelerinde okutulan muvazzaf subayların, mezuniyetlerinden sonra rütbe terfilerinde 
meydana gelecek engeller ortadan kaldırılarak bunların mağduriyetleri önlenmek istenmiştir. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesiyle, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik 
yapılarak Kanunun ikinci maddesindeki değişikliğe paralellik sağlanmak istenmiştir. Bunun yanında, hukuk 
fakültelerinde okuyan askerî öğrencilerin öğrenim süreleri 4 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yüksek öğrenim 
Kanunundaki ilkelere bağlanmıştır. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesiyle, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci 
ve dördüncü fıkraları değiştirilmiştir. 

Sözkonusu maddenin ikinci fıkrası ile askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcı askerî savcıların muvafakat-
ları alınmaksızın ikinci bölgede hizmet sürelerini tamamlamadan, birinci bölgede ise dört yıldan önce başka bir 
yere ya da göreve atanmaları önlenmiştir. Aynı fıkrada yapılan bir başka değişiklikte ise ikinci bölgeye atan
ma sırası gelenlerle Devlet Güvenlik Mahkemelerine yapılan atamalarda, sıkıyönetim halinde sıkıyönetim 
mahkemelerine atanmalarda olduğu gibi muvafakat şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca aynı 
fıkrada yer alan «nezdinde mahkeme kurulan birliğin» ibaresi Anayasanın 145 inci maddesindeki ibareye bağlı 
kalınarak «teşkilatında mahkeme bulunan birliğin» olarak değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklik ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan görevler
den birine yapılacak atanma nedenlerine «yer değiştirme cezasının verilmesi» de eklenmiştir. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesiyle, hâkimlerin intibakları ile ilgili hükümler ye 357 sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler dikkate alınmak suretiyle sözkonusu Kanunun 18 in
ci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak «A daylığını tamamlayan askerî hâkim sınıfından teğmen
ler» ibaresi «adaylığını tamamlayan askerî hâkim sınıfından subaylar» olarak; «10 uncu derece adliye hâkim 
ve savcıları» ibaresi de «eşidi adliye hâkim ve savcıları» şeklinde değiştirilerek uygulamada doğabilecek sakın
calar, getirilen esnek ibareler ile önlenmek istenmiş ve üsteğmen ya da yüzbaşı rütbesi ile adaylığını tamamla
yan hâkim sınıfı subayların statü ve ödeneklerinden yoksun kalmaları önlenmiştir, 

Ayrıca, Kanunun 18 inci maddesine eklenen fıkra ile «Aylık ve ödeneklerin her ayın başında peşin olarak 
ödeneceği ve emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık ve ödeneklerin geri alınmayacağı 
esası getirilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesi ile, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 29 uncu maddesi yeniden 
düzenlenmiş, böylelikle; sözkonusu Kanunda askert hâkimlere öngörülen disiplin cezalan ile Hâkimler ve 
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Savcılar Kanununda öngörülen disiplin cezaları arasındaki farklılıklar giderilerek aynı görevi yapan yargı 
mensupları arasında sorumluluk ve müeyyide açısından paralel düzenleme getirilmiş ve disiplin cezalarının et
kinliği artırılmalk istenmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile askerî hâkimlerin, yargı hizmetleri ışındaki askerî hizmetler yönünden, teşkila
tında görevli bulundukları komutanlık ile ilişkilerini düzenlemek üzere 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa 
ek 8 inci madde getirilmiş yargı hizmetlerinin aksatılmaması yolundaki Anayasa ilkesi gözetilerek özellikle adlî 
müşavirlere ve askerî savcılara yeni bazı görevler yüklenmiştir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile askerî hâkimlerin bilgi ve görgülerini artırmak veya meslekleri ile 
ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere gönderilmesi hususları bu Kanu
na ek 9 uncu madde ile düzenlenerek Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Askerî Hâkimler Kanunu arasında pa
ralellik sağlanmıştır. 

Madde 10. — Tasarının sözkonusu maddesi ile askerî hâkimlerin meslek içi eğitimlerinin sağlanması ama
cıyla Kanuna ek 10 uncu madde dahil edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının ek 11 inci maddesi ile Ku may Başkanlarının kendilerinden rütbece kıdemsiz olan 
adlî müşavirlerin, karargâh çalışmaları hakkındaki kanaatlerini, istemi halinde teşkilatında mahkeme bulunan 
komutanlığa ya da askerî kurum amirine bildirebilecekleri esası getirilmiştir. 

Madde 12. — 357 sayılı Kanunun 30 ve 31 inci maddelerinde yer alan cezalar sözkonusu Kanunun 29 uncu 
maddesinde birleştirildiğinden 30 ve 31 inci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesi ile yürürlük tarihi belirlenmiştir. 
Madde 14. — Tasarının bu maddesi ile Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği açıklanmak 

istenmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu • 9 Kasım 1983 
i Esas No. : 1/614 

Karar No. : 74 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyinin 31.10.1983 gün ve 167 sayılı Kararı gereğince Komisyonumuza havale edilen 
«26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilgili temsilcilerin de işti
rakiyle görüşülmüştür. 

Tasarının tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddelerin ayrı ayrı görüşülmesine geçilmiştir. 
1 inci maddeyle yapılmak istenilen değişikliğin esasta 2 nci bentte düzenlenen lisans düzeyinde bir hu

kuk bölümüyle ibarelerinin metinde yer almasının teminine yönelik olduğu görülmüştür. 
Bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 2.11.1983 gün ve 

HM. 003-9754 sayılı yazıları ile «Lisans düzeyinde hukuk öğreniminin bir yüksekokula bağlı bir hukuk bö
lümünde sürdürülmesi, iki yönden mümkün değildir. 

a) Mevzuat yönünden : Gerek Hâkimler ve Savcılar Kanunu gerekse Askerî Hâkimler Kanunu ve Avu
katlık Kanunu mesleğe iktisap şartları arasında Hukuk Fakültesi diplomasına sahip olma şartını aramaktadır. 

b) Akademik yönden : Hukuk eğitimi, diğer ülkeler Üniversitelerinde olduğu gibi, «Fakültelerde» yapı
lan bir eğitimdir. Yüksekokulda bir «Hukuk Bölümü» açılarak sürdürülmesi ülkemizdeki sistemle de çelişir.» 
Tarzındaki görüşleri karşısında maddede yeralan bu ibareler metinden çıkarılmıştır. 

Ayrıca 357 sayılı Kanunun genel sistematiğini bozmamak için madde redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 726) 



— 4 — 

2 nci madde ile 357 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenmek istenen «e» bendinin, bu maddeye daha 
önce 22.9.1983 gün ve 2894 sayılı Kanunla «E» bendi eklendiğinden, eklenmesi gereken bent «F» olarak dü
zenlenmiştir. 

3 üncü madde, bir Kanunda başka bir kanunun yönetmeliğine atıf yapmak yerine doğrudan o kanuna atıf 
yapılarak düzenleme yapmanın daha doğru olacağı kanaatiyle yeniden düzenlenmiştir. 

4 üncü çerçeve maddede yer alan «1611 sayılı Kanunla değişik» ibareleri metinden çıkarılarak madde, 
aynen benimsenmiştir.. 

5 inci maddeyle düzenlenen 357 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin 2 nci fıkra değişikliği gerekçesindeki 
nedenlerle benimsenirken, aynı maddenin 4 üncü fıkra değişikliğinde yer alan «yer değiştirme cezası veril
mesi» ibareleri, disiplin cezaları arasında bu cezaya yer verilmediği cihetle ve bu fıkradaki getirilen değişik
likte sadece bu ibarelere münhasır olduğu cihetle bu fıkranın değişikliğine lüzum kalmamış ve madde yeni
den düzenlenmiştir. 

Tasanda yer alan 6 nci maddede düzenlenen 357 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 
bugün için düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Zira, adaylığını tamamlayan teğmenler ile adaylığını ta
mamlayan adliye hâkimleri arasında maaş derecesi bakımından fark bulunmamaktadır. Ayrıca, yeni getirilen 
3 üncü fıkra hükmü esasen aynı maddenin 2 nci fıkrasıyla «Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar ile yardım
cılarına, almakta oldukları maaş derecesinin tekabül ettiği sınıf ve derecede bulunan Adliye Hâkim ve Savcı
ları ile yardımcılarına verilen ödenek miktarı esas olmak üzere Adliye Hâkim ve Savcıları hakkındaki kanun 
hükümleri gereğince hâkim ödeneği verilir.» tarzında düzenlenmiştir. 

Aynı maddeye ilavesi istenilen yeni fıkra dahi bahsi geçen 2 nci fıkranın atfı gereği 24.2.1983 tarihli ve 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 108 inci maddesinde düzenlendiğinden, gerekli görülmemiştir. 

Bu nedenlerle de madde metinden çıkarılmıştır. 
7 nci maddeyle, değiştirilen 357 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan uyarma ve kınama cezaları 

esas itibariyle benimsenirken bu maddede yer alan «yer değiştirme cezası» anılan kanunun 16 nci maddesinin 
sarahati karşısında uygulamada zorluklar doğuracağı gerekçesiyle metinden çıkarılmış ve madde, 6 nci madde 
olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi 7 nci madde olarak ve redaksiyona tabi tutularak düzenlenmiştir. Ancak, 357 sa
yılı Kanuna 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun ile ek 7 ve ek 8 inci ve 22.9.1983 tarihli ve 2894 sayılı Kanun ile de ek 9 uncu maddeler 
eklendiğinden, ek madde numaraları buna göre teselsül ettirilerek ve maddeler redaksiyona tabi tutularak dü
zenlenmiştir. 

Tasarının 12 nci (maddesi 8 inci madde olarak ve ancak yukarda açıklanan ve uygulama niteliği kalmayan 
18 inci maddenin 3 üncü fıkrasının da ilavesiyle yeniden düzenlenirken yapılan değişikliklere paralel olarak tasa
rının başlığı da yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 13 ve 14 üncü maddeleri 9 ve 10 uncu maddeler olarak aynen benimsenmiştir. 
Tasarı, gerekçesi ve raporumuz saygıyla arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tümgeneral Hâk. Kd. Albay Hâk. Albay 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 

Dz. Hâk. Binbaşı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
«Madde 1. — Askerî hâkim ve askerî savcılık sınıfına kabul olunabilmök için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya lisans düzeyinde bir hukuk bölümü ile yabancı bir hukuk 

fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip 
başarı 'belgesi almış 'bulunmak, 

3. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak, 
4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir 

cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza, soruşturması veya kovuşturması altında olmamak, 
5. Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış olmamak, yahut kendisinin veya 

ana ve bahasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali bulunmadığının veya kendisinin yasa dışı tutum 
ve davranışları, olmadığının yaptırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak, 

Şarttır.» 

'MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki «e» bendi eklenmiş
tir. 

e) Hukuk fakültelerinde başarılı olarak öğrenim görmekte olan, genel lise menşeli öğrencilerden istem
de (bulunanlar.» 

'MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16T1 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

«Madde 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya rütbe kıdemliliğine yükselme sırası gelen
lerle kademe ilerlemesi yapacak subayların rütbe terfii, kıdemlilik onamaları ve kademe ilerlemeleri ile il
gili şartlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî lisefleri bitirerek harp okullarına kabul ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere hukuk fakültelerine 
gönderilen askerî öğrenciler ile hukuk fakültelerinde başarılı olarak öğrenim görmekte iken istemde 'bulu
narak Türk Silahlı Kuvvetlerince kabul edilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 Kasım 1981 gün 
ve 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile ek ve değişi'kliklerindeki hükümlere tabidirler.» 

MADDE 5. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci ve 4 üncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî hâkim ve askerî savcılar ile yardımcı askerî savcılar muvafakatları alınmadıkça ikinci bölge
de hizmet sürelerini tamamlamadan, birinci bölgede dört yıldan önce başka bir yere ve göreve atanamaz
lar. Ancak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması, teşkilatında mahkeme bulunan birliğin yer de
ğiştirmesi veya yükselme sebebiyle aynı kadroda kalmalarına imkân olmayanların yahut ikinci bölgeye 
atanma sırası gelenlerle, Devlet Güvenlik Mahkemelerine veya sıkıyönetim halinde sıtkıyönetim mahkeme
lerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz.» 

«IBu görevlerden birinden diğerine yapılacak atanmalar ya ilgilinin muvafakati veya bulundukları yerde 
ken'di kusurları olmaksızın hâkimliğin gerektirdiği şeref ve tarafsızlıkla görev yapamayacakları yahut bulun
dukları işlerin çokluğuna veya çeşidine göre görevde gereken başarıyı gösteremediklerinin soruşturma ve 
belgelerle anlaşılması veya yer değiştirme cezası verilmesi yahut kadro ve hizmetin böyle bir atamayı zo
runlu kılması hallerine bağlıdır.» 
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(M. G. K.) 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — Askerî hâkim ve askerî savcılık sınıfı na kalbul olunabilmek için : 
A), Türk vatandaşı olmak, 
B) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya ya'bar» cı bir hukuk fakültesini 'bitirip de Türkiye'deki hukuk 

fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip 'başarı belgesi almış bulunmak, 
C) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönet madiğinde belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak, 
D) Taksirli suçlar hariç ollmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir 

cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruşturma sı veya kovuşturması altında olmamak, 
E) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumaı oynatmış olmamak, yahut kendisinin veya 

ana ve 'babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali bulunmadığının veya kendisinin yasa dışı tutum 
ve davranışları, olmadığının yaptırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak, 

Şarttır.» 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki «F» bendi eklenmiştir. 
F) Hukuk fakültelerinde başarılı olarak öğrenim görmekte olan, genel lise menşeli öğrencilerden istem

de bulunanlar.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya rütbe kıdemliliğine yükselme sırası gelenlerle 

kademe ilerlemesi yapacak subayların rütbe terfii, kıdemlilik onamaları ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Askerî liseleri bitirerek harp okullarına kalbul ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere hukuk fakültelerine 
gönderilen askerî öğrenciler ile hukuk fakültelerinde başarılı olarak öğrenim görmekte iken istemde buluna
rak Türk Silahlı Kuvvetlerince kabul edilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 Kasım 1981 gün 
ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki hükümlere tabidirler.» 

MiADDE 5. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Askerî Hâkim ve askerî savcılar ile yardımcı askerî savcılar muvafakatları alınma'dıkça ikinci bölgede 
hizmet sürelerini tamamlamadan, birinci bölgede dört yıldan önce başka bir yere ve göreve atanamazlar. An
cak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması, teşkilatında mahkeme bulunan birliğin yer değiştirmesi ve
ya yükselme sebebiyle aynı kadroda kalmalarına imkân olmayanların yahut ikinci bölgeye atanma-sırası gelen
lerle, Devlet Güvenlik Mahkemelerine veya sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda mu
vafakat şartı aranmaz.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 357 sayılı Askerî Hakimler Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Adaylığını tamamlayan askerî hâkim sınıfından subaylar, askerî hâkimlik veya askerî savcı yardımcılığı 
görevine başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren eşidi adliye hâkim ve savcıları gibi ödenök alır
lar.» 

«Aylık ve ödenekler her ayın başında peşin olarak ödenir. Emekl'iye ayrılma ve ölüm halterinde o aya ait 
peşin ödenen aylık ve ödenekler geri alınmaz.» 

MADDE 7. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 29. — Askerî hâkim subaylar hakkında Millî Savunma Bakanı tarafından, savunmaları aldırı
larak, aşağıda açıklanan disiplin cezaları verilebilir. 

1. Uyarma : Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 
Uyarma cezası : 
a) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik, 
b) MeslekdaşTarıııa, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bu

lunan kişilere karşı kırıcı davranmak, 
c) Mazeretsiz olarak göreve geç «gelmek ve görevden erken ayrılmak, 
d) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda işi uzatacak şekil

de davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak, 
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 
2. Kınama: BeMi bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezası : 
a) Hizmet içinde ve dışında, resmî sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, 
b) Kılık ve kıyafetine dikkat etmemek, 
c) Meslekdaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle munatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan 

kişilere kötü muamelede bulunmak, 
d) Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, 15 gün için

de teşkilatında görevli bulundukları, komutanlığa bildirmemek, 
e) Mevzuat uyarınca Millî Savunma Bakanlığının verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalem 

teşkilatının denetimini İhmal etmek, 
f) Görevin, işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak, 
g) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. ' 
3. Yer değiştirme cezası : 
a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileri ile askerlik veya hâkimlik mesleğinin şeref ve nüfuzunu • 

veya şahsî onur ve saygınlığını yitirmek, 
b) Yaptıkları işler veya davranışları ile görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak, 
c) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak, 
d) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı fneslekdaşları ile geçimsiz ve dirliksiz ol

mak, 
e) Madde tayin ve deliller elde > edilmemiş olsa bile rüşvet aldığı veya irtikâpta bulunduğu kanısını uyan

dırmak, 
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(Millî Savunma Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 29. — Askerî Hâkim subaylar hakkında Millî Savunma Bakanı tarafından, savunmaları aldı
rılarak, aşağıdaki açıklanan disiplin cezaları verilebilir. 

A) Uyarma : Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmezdir. 
Uyarma cezası : 
1. Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik, 
2. Meslektaşlarına emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulu

nan kişilere karşı kırıcı davranmak, 
3. Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak, 
4. Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda işi uzatacak şekilde 

davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak, 
5. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 
B) Kınama : Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezası : 
1. Hizmet içinde ve dışında, resmî sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, 
2. Kılık ve kıyafetine dikkat etmemek, 
3. Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulu

nan kişilere kötü muamelede bulunmak, 
4. Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, onbeş gün 

içinde teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa bildirmemek, 
5. Mevzuat uyarınca Millî Savunma Bakanlığının verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalem 

teşkilatının denetimini ihmal etmek, 
6. Görevin, işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak, 
7. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 
Bu cezalar kesin olup ilgilinin Kuvvet Komutanlığındaki dosyası ile kıta şahsî dosyasına konur, siciline 

işlenir.» 
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f) Doğrudan doğruya 'veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak 
amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak, 

Hallerinde uygulanır. 
Bu cezalar kesin olup ilgilinin Kuvvet Komutanhğındaki dosyası ile kıta şahsî dosyasına konur, siciline iş

lenir.» 

MADDE 8. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek 8 inci madde eklenmiştir; 

«EK MADDE 8. — Askerî hâkimler kanunlarda ve aşağıda belirlenenlerden başka resmî ve özel hiç bir 
görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuk
larının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa 15 gün içinde bildir
mekle yükümlüdürler. 

Askerî hâkimlere yargı hizmetlerini aksatmamak şartı ile : 
1. Yargı hizmetleri dışında teşkilatında görevli oldukları komutanlığın askerî hizmetlere ilişkin olarak 

gerekli gördüğü her türlü hukukî konulardaki isteklerini cevaplandırmak, 
2. Teşkilatında bulundukları komutanlığın lüzum görmesi halinde yapılacak tatbikat, manevra gibi faa

liyetlere iştirak etmek, 
3. Birlik personelinin hukukî konularda aydınlatılması amacıyla konferanslar vermek, 
4. Disiplin subaylıklarında görevli personele hukukî sorunların çözümünde ve askerî adalet hizmetlerin

de yetişmelerinde yardımcı olmak, 
5. Teşkilatında bulundukları komutanın emri ile disiplin ve askerî hukuk konularında birliklerde araş

tırma yapmak ve ast birlik komutanlarına belli konularda ve suçlarda danışmanlık yapmak, 
6. Teşkilatında bulundukları komutanın izni ile askerî okullar ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst gö

reve hazırlama kurslarında gerektiğinde hukukî konularda ders ve konferans vermek, 
Görevleri verilebilir. 
Yukarıdaki görevlerden (1) inci ve (4) üncü bentlerdeki görevler öncelikle adlî müşavirlerden bulunmadı

ğı takdirde askerî savcı ve yardımcılarından, (5) inci bentteki görev sadece adlî müşavirlerden (6) ncı bent
teki görev adlî müşavir ve halen idarî hizmetlerde görevli bulunan askerî hâkimlerden istenir.» 

MADDE 9. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek 9 uncu madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 9. — Askerî hâkimler Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak plan dahilinde bilgi ve gör
gülerini artırmak veya meslekleri ile ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülke
lere iki yılı aşmamak üzere gönderilirler. 

Yabancı ülkelere gönderileceklerin; 
a) Meslekte fiilen beş yıl başarı ile çalışmış olmaları, 
b) Sicillerinin olumlu olması, 
c) Yurt dışına gönderilecek subaylarda aranan diğer nitelikleri haiz olmaları şarttır. 
Yabancı ülkelere gönderilecekler, yukarıdaki şartlara sahip olanlar arasından, hizmetin gerekleri göz önü

ne alınarak Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler. 
Yabancı ülkelere gönderilenlerin burada geçen süreleri hâkimlik mesleğinden sayılır, derece yükselmeleri, 

kademe ilerlemeleri, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları devam eder.» 

MADDE 10. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek 10 uncu madde eklenmiştir; 
«Ek Madde 10. — Askerî hâkimlerin meslek içi eğitimleri kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar şek

linde olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre yapılır. 

Millî Savunma Bakanlığınca meslek içi eğitim programları hazırlanmasına gerek görülmediği takdirde, 
askerî hâkimler de Adalet Bakanlığınca düzenlenen meslek içi eğitim programlarından yararlandırılır.» 
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MADDE 7. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 10. — Askerî hâkimler, kanunlarda ve aşağıda belirlenenlerden başka resmî ve özel hiçbir 
görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış ço
cuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa onbeşgün içinde 
bildirmekle yükümlüdürler. 

Askerî hâkimlere yargı hizmetlerini aksatmamak şartı ile : 
A) Yargı hizmetleri dışında teşkilatında görevli oldukları komutanlığın askerî hizmetlere ilişkin olarak 

gerekli gördüğü her türlü hukukî konulardaki isteklerini cevaplandırmak, 
B) Teşkilatında bulundukları komutanlığın lüzum görmesi halinde yapılacak tatbikat, manevra gibi faali

yetlere iştirak etmek, 
C) Birlik personelinin 'hukukî konularda aydınlatılması amacıyla konferanslar vermek, 
D) Disiplin subaylıklarında görevli personele hukukî sorunların çözümünde ve askerî adalet hizmetlerinde 

yetişmelerinde yardımcı olmak, 
E) Teşkilatında bulundukları komutanın emri ile disiplin ve askerî hukuk, konularında birliklerde araş

tırma yapmak ve ast birlik komutanlarına belli konularda ve suçlarda danışmanlık yapmak, 
F) Teşkilatında bulundukları komutanın izni ile askerî okullar ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst gö

reve hazırlama kurslarında gerektiğinde hukukî konularda ders ve konferans vermek, 
Görevleri verilebilir, 
Yukarıdaki görevlerden (A) ve (D) bentlerindeki görevler öncelikle adlî müşavirlerden bulunmadığı tak

dirde askerî savcı ve yardımcılarından, (E) bendinddki görev sadece adlî müşavirlerden (F) bendindeki görev 
adlî müşavir ve halen idarî hizmetlerde görevli bulunan askerî hâkimlerden istenir.» 

«EK MADDE 11. — Askerî hâkimler Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak plan dahilinde bilgi ve gör
gülerini artırmak veya meslekleri ile ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere 
iki yılı aşmamak üzere gönderilirler. 

Yabancı ülkelere gönderileceklerin; 
a) Meslekte fiilen beş yıl başarı ile çalışmış olmaları, 
b) Sicillerinin olumlu olması, 
c) Yurt dışına gönderilecek subaylarda aranan diğer nitelikleri haiz olmaları şarttır. 
Yabancı ülkelere gönderilecekler, yukarıdaki şartlara sahip olanlar arasından, hizmetin gerekleri göz önüne 

alınarak Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler. 
Yabancı ülkelere gönderilenlerin burada geçen süreleri hâkimlik mesleğinden sayılır, derece yükselmeleri, 

kademe ilerletmeleri, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları devam eder.» 

«EIK MADDE 12. — Askerî hâkimlerin meslek içi eğitimleri kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar 
şeklinde olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre ya
pılır. 

Millî Savunma Bakanlığınca meslek içi eğitim programları hazırlanmasına gerek görülmediği takdirde, as
kerî hâkimler de Adalet Bakanlığınca düzenlenen meslek içi eğitim programlarından yararlandırılır.» 
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MADDE 11. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek 11 inci madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 11. — Kurmay Başkanları, kendilerinden kıdemsiz olan adlî müşavirler hakkında karar
gâh çalışmaları ile ilgili olarak kanaatlerini, komutanın isteği halinde yazılı olarak bildirebilirler.» 

MADDE 12. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 13. -

MADDE 14. -

Başbakan 
B. Ulusu 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9 . 5 . 1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/.; Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M* Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. 7\ Esener 

îmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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«EK MADDE 13. — Kurmay başkanları, kendilerinden kıdemsiz olan adlî müşavirler hakkında karargâh 
çalışmaları ile ilgili olarak kanaatlerini, komutanın isteği halinde yazılı olarak bildirebilirler.» 

MADDE 8. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 30 ve 31 inci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 725 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Ko

misyonu Raporu. (1 /642) 

T.C. 
Başbakanlık 20 Mayıs 1983 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 
18/101-1473/03294 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» (ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GBNBL GEREKÇE 

ilk defa 1961 Anayasası ile öngörülmüş bulunan Anayasa Mahkemesi 22.4.11962 tarihli ve 44 sayılı Ka
nunla kurulmuş, 1982 Anayasasında da yüksek mahkemeler arasında yer almıştır. Kanunların, kanun hük
münde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün veya bunların bazı hükümlerinin Ana
yasaya aykırı olduğuna ilişkin davaları görmekle görevli olan Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatıy
la yargılama görevi yapması, siyasî par/tilerin malî denetim ile kapatılmalarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından açılan davalara bakmak gîbi son derece önemli görevler yüklenmiş olması sebebiyle, 
kuruluşundan itîbaren geçen yirmi yıllık süre zarfında duyulan 'ihtiyaçlar da dikkate alınarak 1982 Anayasa
sında yer alan yeni hükümler karşısında 22.4.1962 Tarih ve 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kurulusuna 
ve Yargılama Usullerine Dâir Kanun yeniden ele alınmış, aksayan hükümleri yeniden incelenerek ihtiyaca 
cevap verecek mahiyette hükümlerin yer aldığı bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

— 1 inci madde mahkemenin kuruluşunu düzenlemektedir. 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Kanunda mah
kemenin Başkentte kurulacağı hükme bağlanmıştı. 1982 Anayasasının 3 üncü maddesinde Başkentin An
kara olduğu, 4 üncü maddede de 3 üncü madde hükümlerinin değiştirilemeyeceği belirlenmiş olduğundan mad
dede mahkemenin Ankara'da kurulduğu ifade edilmiştir. 

— 2 nei madde Anayasanın 146 ncı maddesine uygun olarak mahkemenin onbir asıl ve dört yedek üye
den oluşacağım belirlemektedir. 

— 3 üncü maddede Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilme yeterliği gösterilmiştir. Maddedeki Aske
rî Yüksek idare Mahkemesinin başkan ve üyeleri ibaresi, anılan yükseik mahkemenin sadece askerî hâkim sı
nıfından olan başkan ve üyelerini ifade etmektedir. Diğer taraftan yüksek mahkemelerin başsavcıları da 
«Başkan ve üye» deyiminin kapsamına dahil bulunmaicitaıdır. 
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— 4 üncü madde, Anayasanın 146 ncı maddesine uygun şekilde, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimi 
düzenlemektedir. 

— 5 inci maddede üye seçilenlere yapılacak tebligat, 6 ncı madde, seçilenlerin 'görevi kabul etmemeleri 
faalinde yapılacak işlemler, 7 inci maddede de seçilenlerin göreve başlamadan önce andiçmeleri hükme bağla
mıştır. 

— 8 inci madde başkan ve başkanvekili seçimini düzenlemektedir. Bu hükme göre, başkan ve başkanve
kili asıl üyeler arasından asıl üyelerce seçilecektir. Aacak seçilebilmek için, asıl üye toplam sayısı olan 11 
esas alınarak salt çoğunluğu sağlamak yani enaz altı oy almak gerekecektir. 

— 9 uncu madde yönetim ve temsil ile ilgilidir. 
— 10 uncu madde üyeliklerde iher ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu takdirde yapılacak işlemleri 

göstermektedir. 
— ili inci maddede üyelikle bağdaşmayan haller, 12 nci maddede emeklilik ve görevden çekilme, 13 üncü 

maddede de hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık hallerinde üyeliğin sona ermesi hükme bağlanmıştır. 
—• 14 üncü madde Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin içtüzükte düzenlenecek özlük -işlerinden 

sözetmektedir. Anayasa mahkemesi başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri ile sosyal hak ve yardımlara 
24.2.19813 tari'h ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmiş olduğundan içtüzükte yer alacak 
özlük işleri aylık ve ödeneklerle sosyal hak ve yardımlar dışında kalan hususlara inhisar edecektir. 

—• 15 inci madde başkan ve üyelerin yıllık izinlerinden, 16 ncı madde ise uygulanacak emeklilik hüküm
lerinden söz etmektedir. 

—• fl'7 nci madde mahkemede görevlendirilecek raportörleri düzenlemektedir. iBu maddeyle daha önce 
mevcut geçici raportörlük müessesesine son verilmekte kadroları ilgisine göre Adalet Bakanlığı ve Danıştay' 
da bulunan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılanyla yükseköğrenlim kurumlarıının hukuk, iktisat ve siyasal 
bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görevlilerinin raportör olarak gö
revlendirilmeleri mümkün kılınmaktadır. Maddeyle raportörlere, görevin özelliği dikkate alınarak aylık ve 
ödeneklerine, ilaveten (1100) ek gösterge üzerinden ödeme yapılması da öngörülmüş tür. 

— 18 inci madde genel sekreterliği düzenlemektedir. 
—• 19 uncu maddede, mahkemenin, Anayasanın $9, 85, 148, 150, 152 ve 158 inci maddelerinde göste

rilmiş bulunan görevleri sayılmıştır. 
— 20 nci madde, olağanüstü hallerde, savaş ve sıkıyönetim hallerinde çıkarılacak kanun hükmünde ka

rarnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamayacağı gibi mahkemelerde de Anayasaya 
aykırılık iddiasında bulunulamayacağını hüküm altına almaktadır. 

— (2(1 inci maddede iptal davası açmaya yetkili olanlar belirlenmiştir. 
— 22 nci maddede şekil bozukluğuna dayalı iptal davası ve sınırı gösterilmiştir. Madde, Anayasana 

148 inci maddesine uygun olarak sadece kanunlarla Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetiminin 
sınırını düzenlemektedir. 

Anayasanın 148 ve 150 nci maddelerindeki hükümler karşısında, Kanun Hükmünde Kararnamelerle Tür
kiye ıBüyük Millet Meclisi İçtüzüğünün şekil bakımımdan denetiminde bir sınır konulmadığı sonucuna varıl
dığından madde bu yolda düzenlenmiştir. Maddede ayrıca, şekil bakımından Anayasaya aykırılık iddiasının 
mahkemelerde ileri sürülemeyeceği, Anayasa değişikliklerine karşı sadece şekil bozukluğu iddiasıyla iptal da
vası açılabileceği ve şekil bozukluklarına ilişkin iptal davalarının öncelikle incelenerek karara bağlanacağı 
hükme bağlanmıştır. 

— 23 üncü madde iptal davası açma süresini göstermektedir. Maddede, Anayasanın 148, 150 ve (151 inu 
maddelerindeki hükümler diıkkate alınarak Anayasa değişiklikleri ile kanunların şekil yönünden Anayasaya 
aykırılıkları iddiasıyla iptal davası açma hakkının, bunların Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 
on gün geçmekle düşeceği; kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün şekil 
ve esas bakımından, kanunların ise esas bakımından Anayasaya aykırılık iddiasıyla dava açma hakkının, 
bunların. Resmî Gazete'de yayımlandıkları tarihten başlayarak altmış gün sonra düşeceği belirlenmiştir. 

—• 24 üncü maddede, milletlerarası antlaşmaların aleyhine Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaya-
cağı, Anayasanın 90 inci maddesinde uygun şekilde düzenlenmiştir. 
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— 25 inci maddede, înkilâp (Kanunlarının, 1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Kasım 1982 
günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhine, mahkemelerce itirazen başvurulamayacağı ifade edilmiştir. 
1982 Anayasası, yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan' hükümler aleyhine Anayasaya aykırılık 
iddiasıyla iptal davası açılmasına cevap vermediğinden madde, sadece itirazen başvurmayı önleyecek şekilde 
kaleme alınmıştır. 

— 26 ncı madde, iptal davasının açılmasında temsili düzenlemektedir. 
— 27 nci maddede, iptal davası dilekçesinin Anayasa Mahkemesine verilmesinden itibaren yapılacak 

usulî işlemleri göstermektedir. 
— 28 inci maddede, itiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işlere dair hükümlere yer verilmiştir. 
— '29 uncu madde, Anayasa Mahkemesinin, taleple bağlı kalınmak kaydıyla, talepteki gerekçeye bağlı 

olmadan Anayasaya aykırılık kararı verebilmesini öngörmektedir. 
— 30 uncu maddeyle, Anayasa Mahkemesine, dosya üzerinde inceleyeceği işlerde ilgilileri ve bilgisi olan

ları çağırıp bilgilerine başvurması imkânı tanınmaktadır. Maddede ayrıca Cumhurbaşkanlığınca bilgi veril
mesi gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanının tensip edeceği görevliden bilgi alınması, siyasî partilerin 
malî denetimlerinin ise özel kanununda gösterilen usule göre yapılması öngörülmüştür. 

— 31 inci madde, sözlü açıklama yapmasına gerek görülenlere (mahkemece yapılacak tebligata ilişkindir. 
Maddede ayrıca, kanuna göre iptal davası açma hakkına sahip bulunan siyasî parti gruplarının açılan bir 
iptal davasında aksi görüşte oldukları takdirde Anayasa Mahkemesine yazılı mütalaa verebilmeleri imkânı 
tanınmıştır. 

—• 32 nci maddede, Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını haiz olanların kendilerini vekâletnameîi 
avukatla temsil edebilecekleri belirlenmiş, Cumhurbaşkanını temsilde vekâletname aranmayacağı ifade edil
miştir. 

— 33 üncü madde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılacak siyasî partilerin, kapatılmasına 
ilişkin davaların Anayasa Mahkemesince dosya üzerinde incelenip karara bağlanacağı hüküm altına alınmış
tır. Bu davalarda da Anayasanın 150 nci maddesine göre, lüzum gördüğü ilgilileri ve konu üzerinde bilgi
si bulunanları mahkemenin celbederek dinlenmesi tabii bulunmaktadır. 

— 34 üncü madde, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararlarına karşı açılan iptal davalarına ilişkin hükümleri içermektedir. 

— 3'5 inci maddede, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla duruşma yaparken ve hüküm verirken 
yürürlükteki tüm kanunların hükümlerinden yararlanabileceği ve Yüce Divan sıfatıyla verdiği kararların ke
sin olduğu ifade edilmiştir. Her ne kadar Anayasanın 153 üncü maddesinde, Anayasa Mahkemesi kararla
rının kesin olduğu belirlenmiş ise de Yüce Divan sıfatıyla verilecek kararların ceza mahkûmiyetlerine ilişkin 
olduğu dikkate alınarak, tereddütlere yer vermemek için bu husus maddede ayrıca belirtilmiştir. 

— 36 ncı madde, Yüce Divanda savcılık görevini düzenlemektedir. Madde, Anayasanın 148 inci madde-' 
sine uygun şekilde kaleme alınmıştır. 

— 37 nci madde, Yüce Divanda daha önce sorgusu yapılmış sanığın müteakip duruşmalara gelmemesi 
halinde gıyabında duruşmaya devam edilerek karar verilebilmesine imkân vermektedir. 

— 318 inci madde, Yüce Divanda üyelerin sanığa soru sorabileceklerini, 39 uncu madde Devlete ait araç, 
gereç, stenograf ve teknik personelden Yüce Divanın yararlanabileceğini, 40 inci madde ise duruşma safaha
tının davaların süratle sonuçlandırılmasını temin bakımından teknik araçlarla tespit olunabileceğini hükme 
bağlamaktadır. 

— İnceleme ve yargılama usullerine ilişkin müşterek hükümler bölüm başlığı altında yeralan 41 inci 
maddede, mahkemenin başkan ve on asıl üye ile toplanacağına, mazereti olan asıl üye yerine kıdem esasına 
göre yedek üyenin toplantıya katılacağına ilişkin hükümler yer almıştır. 

— 42 nci madde, Anayasa Mahkemesinde müzakerelerin gizli olduğunu, kararların salt çoğunlukla veri
leceğini, Anayasa değişikliklerinde ise iptale karar verilebilmesi için üçte iki oy çokluğu gerektiğini belirle
mektedir. Madde ayrıca Anayasa Mahkemesi üyelerinin kıdemlerinin nasıl hesaplanacağını da göstermektedir. 

— 43 üncü maddede, Anayasa Mahkemesinin kurum, kuruluş ve kişilerden istediği bilgi ve belgelerin 
verilmesindeki zorunluk ile bunun istisnaları belirlenmiştir. 
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— 44 üncü madde, Anayasa Mahkemesince hazırlanacak içtüzükten söz etmektedir. 
— 45 inci maddede, Anayasa Mahkemesinin görevine girmeyen konularda verilen dilekçeler hakkında 

yapılacak işlem gösterilmiştir. 
— 45 inci maddede, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin bakamayacakları dava ve işler, 47 nci 

maddede başkan ve üyelerin reddi, 48 inci maddede ret dilekçesinin reddi, 49 uncu maddede Başkan ve 
üyelerin dava ve işlere bakmaktan çekinmeleri, 50 nci maddede ise yersiz ret istemleri üzerine verilecek 
para cezası düzenlenmiştir. 

—• 51 inci maddede, Mahkemenin tanık ve bilirkişi dinlemesine ilişkin hükümler yer almıştır. 
— 512 nci madde, Harç, vergi ve resme tabi olmayan istem ve işlemleri göstermektedir. 
— 53 üncü maddede, Anayasa Mahkemesinin kararlarının niteliği ve sonuçları ayrıntılı biçimde düzen

lenmektedir. 
— 54 üncü maddede, Anayasa Mahkemesi kararlarının ıResmî Gazete'de yayımlanacağı ve Devletin ya

sama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri ve kuruluşları bağlayacağı ifa
de edilmiştir. 

— 55 inci madde, başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçlan hakkında uygulanacak hükümleri 
kapsamaktadır. 

— 56 nci maddede, Anayasa Mahkemesinin bütçesine, 57 nci maddede de genel sekreterin seçimiyle di
ğer personelin atanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

— 58 inci maddede, kuruluş günü ve kutlamalara dair hükümleri içermektedir. Madde, 4.2.19813 tarih 
ve '2797 sayılı Yargıtay Kanununun 65 inci maddesine paralel şekilde düzenlenmiştir. 

— 59 uncu madde, Anayasa Mahkemesi başkan, başkanvekili ve üyeleri ile raportörlerin keşif ve bilir
kişi incelemesi veya buna benzer tetkikatı yapmak üzere görevlendirildikleri takdirde kendilerine ödenecek yol 
giderleri, tazminat ve gündelikleri Yargıtay Kanununun 67 nci maddesine uygun şekilde belirlemektedir. 

— 60 inci maddede, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin kazanılmış hak aylık derecelerinin tespi
tinde esas alınacak yükselme süresi ile yükselmenin ne şekilde yapılacağı, üyeliğe avukatlıktan seçilenlerin 
avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte ikisinin Anayasa Mahkemesi üyeliğinde geçmiş sayılacağı ve kazanılmış 
hak aylık derecesinin tespitinde bu hususun değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. 

— Onuncu bölümde geçici hükümler yer almıştır. Geçici 1 ve 2 nci maddeler Anayasanın Geçici 11 ve 
15 inci maddeleri gereğince kaleme alınmıştır. Geçici 3 üncü madde, 44 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmış olması sebebiyle Anayasa Mahkemesinde görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin yeniden atanmalarının 
gerekmediği, Geçici 4 üncü madde mevcut üyelerin kıdemlerinin hesabında 44 sayılı Kanundaki hükümlerin 
geçerli olduğu ifade edilmiştir. Geçici 5 inci madde, Anayasa Mahkemesi kadroları arasında yer alan Geçici 
raportörlük kadrolarının kaldırıldığının, bunların yerine ise ilgisine göre Adalet Bakanlığı ve Danıştay kadro
larına adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı kadrosu eklendiği, bu kadroların Anayasa raportörlüğü için kullanı
lacağı, halen Anayasa Mahkemesi geçici raportörlüğü görevlerinde bulunanların başkaca bir işleme gerek olmak
sızın Anayasa raportörlüğüne atanmış sayılacaklarını ve bu görevlerini yapmaya devam edecekleri hüküm 
altına alınmıştır. 

Geçici 6 nci madde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş 
olanlar hakkında da kanunun 62 nci madde hükmünün uygulanacağını, böylece daha önce kazanılmış hak 
aylık derecelerinin tespitinde dikkate alınmayan iki yıllık yükselme süresi ve avukatlıkta geçen sürelerin değer
lendirilmesi hususlarının bu üyeler hakkında yeniden dikkate alınacağı öngörülmektedir. Geçici 7 nci madde 
muhasebe teşkilatı kuruluncaya kadar muhasebe işlerinin Adalet Bakanlığı Muhasebe müdürlüğünce yerine getiril
mesini hükme bağlamaktadır. 

Geçici 8 inci madde başkâtiplik unvanının yazı işleri müdürü olarak değiştirilmesine, Geçici 9 uncu madde 
ise Anayasa Mahkemesinin mevcut kadrolarına ihtiyaç sebebiyle eklenen kadrolara ilişkindir. 

— 61 inci madde, yürürlükten kaldırılan hükümlere, 62 nci madde yürürlük ile 63 üncü madde yürütmeye 
ilişkindir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 725) 



— 5 — 

Anayasa Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 1/642 9 Kasım 1983 

Karar No. : 7 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza 'havale edilmiş bulunan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun Tasarısı»na ilişkin Bakanlar Kurulu Tasarısının (genel gerekçesinde «ilk defa 1961 Anayasa
sıyla öngörülmüş bulunan Anayasa Mahkemesi 22.4.1962 tarihli ve 44 sayılı Kanunla kurulmuş, 1982 Ana
yasasında da yüksek mahkemeler arasında yer almıştır. Kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğuna 
ilişkin davaları 'görmekle görevli olan Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatıyla yargılama görevi yap
ması, Siyasî Partilerin malî denetimi ile kapatılmalarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 
açılan davalara 'bakmak gibi son derece önemli görevler yüklenmiş olması sebebiyle kuruluşundan itibaren 
geçen yirmi yıllık süre zarfında duyulan ihtiyaçlar da dikkate alınarak 1982 Anayasasında yer alan yeni hü
kümler karşısında 22.4.İ962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna ve yargılama usullerine 
dair Kanun yeniden ele alınmış, aksıyan hükümleri yeniden incelenerek 'ihtiyaca cevap verecek mahiyette 
hükümlerin yer aldığı bu tasarının hazırlandığının» belirtildiği göz önünde bulundurularak tasarının tümü 
prensip olarak benimsendikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. Tasarı maddeleri tetkik edilirken Ana
yasanın, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146 ncı, üyeliğin sona ermesi hakkındaki 147 nci, 
görev ve yetkilerine ilişkin 148, çalışma ve yargılama usulü kenar başlıklı 149, iptal davasını düzenleyen 
150, dava açma süresi hakkındaki 151, anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi kenar baş
lıklı 152, ve Anayasa Mahkemesinin kararlan kenar başlıklı 153 üncü maddelerinin hükümleri göz önünde 
bulundurulmuştur. 

1. — Kanun Tasarısının 1 ve 2 nci maddeleri komisyonca aynen benimsenmiştir. 
2. Tasarının 3 üncü maddesi komisyonca yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılırken Anayasanın 

146 ncı maddesi hükümlerine göre 2 asıl ve 2 yedek üyenin yargıtaydan, 2 asıl ve 1 yedek üyenin danış-
taydan, 1 er asıl üyenin Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca 
kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterilecek 3 er aday içinden seçileceği şeklindeki hü
küm göz önünde bulundurulmuştur. Bu duruma göre 11 asıl ve 4 yedek üyeden kurulan Anayasa Mahke
mesinin 7 asıl ve 3 yedek üyesini Cumhurbaşkanı yukarda belirtilen organların başkan ve üyeleri arasından 
seçecektir. 1 asıl üyeyi de Yüksek öğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumlan öğ
retim üyeleri içinden göstereceği 3 er aday arasından seçecektir. Bu duruma göre Anayasa Mahkemesinin 
8 asıl ve 3 yedek üyesi büyük kısmı yargı organları üyeleri arasından olmak üzere seçilmektedir. Geriye 
kalan 3 asıl ve 1 yedek üyenin ise üst kademe yöneticileriyle avukatlar arasından seçilmesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan üst kademe yöneticileri kapsamına gireceklerin bu yönden de değerlendirilmesi gerekir. Bir 
yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi Üyelerinin yargı mesleğinden seçilen kişilere ağırlık verilerek 
belirlenmesi esas olmakla birlikte ve Anayasa bu esası benimsemiş olmakla beraber mahkemenin görev ve 
yetkilerini dikkate alarak yukarda da açıklandığı üzere 3 asıl ve 1 yedek üyenin bu organlar dışında kalan 
üst kademe yöneticileriyle avukatlar arasından seçilmesi esasım getirmiştir. O halde üst kademe yöneticileri 
tayin ve tespit edilirken hükümet tasarısında belirtildiği şekilde yargı organları mensuplarına yeniden yer ve
rilmesi Anayasanın 146 ncı maddesinin düzenlemesine uygun düşmemektedir. Komisyon bu konuda 146 ncı 
madde esaslarına uygun bir düzenleme yapmış ve Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini dikkate alarak 
üst kademe yöneticisi sayılabileceklerin hepsini değil üst kademe yöneticilerinden hangilerinin Anayasa 
Mahkemesine üye olarak seçilebileceklerim ayrı ayrı belirtmek suretiyle maddeyi düzenlemiştir. Diğer ta
raftan tasarıda yer alan «bunlar seviyesindeki makamlarda üst kademe yöneticisi» ibaresi uygulamada du
raksamalara neden olabileceği ve komisyonun tek tek belirtmek suretiyle madde düzenleme şeklindeki ka
bulüne uygun düşmediği dçin bu ibare madde metninden çıkarılmıştır. 
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Aynı maddenin 3 numaralı bendi de yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılırken kanun tasarısının 
46 ncı maddesinin 6 ncı bendinin madde metninden çıkarılması gereği göz önünde bulundurulmuştur. Ger
çekten Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde Siyasî Partilere üye olanların yeniden memuriyete 
dönemeyecekleri detaylarıyla belirtildiği gibi Hâkimler Kanununun 51 inci maddesinin son fıkrasında da 
«•Hâkimler ve Savcılar, Siyasî Partilere giremezler, girenler meslekten çekilmiş sayılırlar. Siyasî Partiye gi
renler bir daha mesleğe kabul edilmezler.» şeklinde yer alan hüküm göz önünde bulundurularak bu konuda 
ve bu amaçla Hâkimler Kanununa atıf yapılmıştır. 

3. Tasarının 4, 5, 6, 7 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 8 inci maddesi Gerekçesine uygun olarak «Asıl Üye Tamsayısının salt çoğunluğuyla...» 

denmek suretiyle uygulamaya açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
5. Tasarının 9 ve 10 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
6. Tasarının 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası aynen benimsenmiş 2 nci fıkrası ise Seçim Yasalarını il

gilendiren bir konu olup Anayasanın 77 nci maddesine uygun olarak Seçim Yasalarında düzenlenmesi gerek
tiğinden uygulamada Anayasa Mahkemesi Üyeleri için özel hüküm getirildiği şeklindeki duraksamalara ne
den olunmaması için madde metninden çıkarılmıştır. 

7. Tasarının 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benimsenmiştir. 
8. Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonca yeniden düzenlenmiştir bu düzenlemede 'Hâkimler Kanu

nunun 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının getirdiği esaslar göz önünde bulundurulmuş ancak kesintisiz 10 
gün göreve gelmeme 15 gün olarak belirlenmiştir. 

9. Kanun Tasarısının 14 ve 15 inci maddeleri birleştirilmek ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 14 
üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

10. Tasarının 16 ncı maddesi 15 inoi madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Tl. Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede madde

nin 1 inci fıkrasına «Kanuna ekli kadroya göre» ibareleri eklenmiş ve raportörlere her ay verilmesi gere
ken ek ödenek rakamının bulunmasına ilişkin gösterge rakamı (250) olarak düzenlenmiştir. 

12. Tasarının 18 inci maddesi 17 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
13. Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak düzenllenımiş ve maddeye «Anayasayla verilen di

ğer görevleri yerine getirmek» şeklinde 8 inci bent olarak bir bent eklenmiştir. 
14. Tasarının 21 inci maddesi Anayasanın 150 inci maddesine uygun olarak redaksiyona tabi tutul

muş ve 20 nci madde olarak benimsenmiştir. 
15. Tasarının 22, 23 ve 24 üncü maddeleri sırasıyla 21, 22 ve 23 üncü maddeler olarak aynen benimsen

miştir. 
16. Tasarının 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan 9 Kasım 1982 tarihi Anayasanın halkoyuyla kabul 

edildiği tarihin 7 Kasım 1982 tarihi olması itibariyle madde buna göre düzenlenip 24 üncü madde olarak 
düzenlenmiştir., 

17. Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesi Komisyonca 25 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

18. Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin son fıkrasındaki «en çok» ibareleri madde metninden çıkarılmış
tır. Kendilerine mahkemece tebligat yapılmak üzere ikiden fazla üye gösterilemeyecektir, bu madde metninden 
anlaşılmaktadır. Ancak, «en çok» ibareleri metinde kaldığı takdirde bir üye gösterilmesiyle de yetinilebilir an
lamı çıktığı için bu ibareler bu amaçla metinden çıkarılmıştır. 

19. Tasarının 27 ve 28 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
20. Tasarının 29 uncu maddesine yürürlükteki kanuna uygun olarak 2 nci fıkra eklenmiştir. Ancak, bu fık

ra eklenirken Kanun Hükmünde Kararname deyimine de yer verilmiştir. 
21. Kanun Tasarısının 30 uncu maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kapul edilmiştir. 
22. Tasarının 31 ve 32 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
23. Kanun Tasarısının 33 üncü maddesi Anayasanın ilgili hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. 
24. Kanun Tasarısının 34 ila 40 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
25. Tasarının 41 inci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «kabul şekli» ibareleri İçtüzükle düzenlenmesi esa

sen gerekli ve mümkün olan bir husus olduğundan kanun tekniği açısından madde metninden çıkarılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 725) 
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26. Tasarının 42 ila 45 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
27. Kanun Tasarısının 46 ncı maddesinin 6 ncı bendi tasarının 3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe iliş

kin olarak Raporda yazılan gerekçeyle madde metninden çıkarılarak madde benimsenmiştir. 
28. Tasarının 47 ila 52 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
29. Tasarının 53 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benimsenmiştir. 
30. Tasarının 54 ve 55 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
31. Tasarının 56 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benimsenmiştir. 
32. Tasarının 57 ila 60 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
33. Kanun Tasarısına 61 inci madde olarak lojman konusunu düzenleyen yeni bir madde eklenmiştir. 
34. Kaldırılan ve «ihdas edilen kadrolar Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerine göre geçici madde 

yerine 62 nci madde şeklinde yeniden düzenlenmiş ve kaldırılan kadrolara ilişkin cetveller ile yeniden dhdas 
edilen kadrolara ilişkin cetveller metne eklenmiştir. 

35. Komisyonca düzenlenen madde metinleri göz önünde bulundurularak geçici maddeler yeniden düzen
lenmiş ve numaralandırılmıştır. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin de bu görevlerinin devamı 
süresince Anayasa Mahkemesi Üyelerinin and içme törenlerine davet edileceklerine ilişkin bir geçici madde 
düzenlenmiştir. 

36. Tasarının yürürlükten kaldırılan ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri madde numaraları komis
yon metnine göre teselsül ettirilmek suretiyle aynen benimsenmiştir. 

Kanun Tasarısı ve Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Feridun BALATLIOĞLU 

Hâk. Tümgeneral Hâk. Kd. Albay Hâk. Kd. Albay 

Üye Üye 
Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN 

Hâk. Albay Dz. Hâk. Binbaşı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kuruluş 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere 
Ankara'da bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

Üye sayısı 

MADDE 2, — Anayasa Mahkemesi, onbir asıl ve dört yedek üyeden oluşur. 

Seçilme yeterliği 

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şartları haiz' bulun
mak gerekir. 

1. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Başkan veya üyesi, 
2. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış ve yükseköğrenim görmüş olmak şartıyla, 
a) En az onbeş yıl süre ile yüksek öğrenim kurumlarında hukuk iktisat ve siyasal bilimler dallarında öğ

retim üyeliği yapmış öğretim üyesi, 
b) Yüksek mahkeme başkam, ba$kanvekili, daire başkanı, başsavcısı veya Yükseköğretim Kurulu Baş

kan veya üyesi veya yükseköğretim kurumu rektör veya dekanı veya onbeş yıl süre ile kamu hizmetlerinde 
fiilen çalışmış müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi, vali, general, amiral, genel ve katma bütçeli daireler
de veya kamu kuruluşlarında genel müdür veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurulu başkanı, 

c) En az onbeş yıl süre ile mesleğinde fiilen çalışmış avukat, 
Olmak ve 
3. Hâkimlik mesleğine alınmayı gerektiren bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak veya bu gibi suçlar

dan ceza kovuşturması altında bulunmamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelerin, Başkan ve Başkanvekilinin Seçimi 

Üyelerin seçimi 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, 
birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca kendi 
başkan ve üyeleri; bir aşıl üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları-

v nın hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarındaki öğretim üyeleri arasından; üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; üç asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü maddenin (2/b) 
ve (2/c) bentlerinde sayılanlar arasından doğrudan seçer, 

Bu maddede geçen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkan 
ve üyeleri deyimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Danıştay, As
kerî Yargıtay ve Askerî Yüksek tdare Mahkemesi Başsavcılarını da kapsar. 
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(M. G. K.) 
ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kuruluş 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere 
Ankaraida bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

Üye sayısı 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesi, onbir asıl ve dört yedek üyeden oluşur. 

Seçilme yeterliği 

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şartları haiz bu
lunmak gerekir : 

1. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay'da başkan ve üye ol
mak; veya 

2. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış, yükseköğretim görmüş ve kamu hizmetlerinde en 
az onbeş yıl fiilen çalışmış veya Yükseköğretim Kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak 
şartıyla : 

a) Yükseköğretim Kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyesi; veya 
b) Yüksek öğretim Kurulu başkan veya üyesi veya yükseköğretim kurumu rektör veya dekanı veya müs

teşar, müsteşar yardımcısı, general, amiral, büyükelçi, bölge valisi veya vali, 
Olarak görev yapmak; veya 
c) Mesleğinde avukat olarak fiilen onibeş yıl çalışmış olmak; ve, 
3. Hâkimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm giymemek veya bu gibi suçlardan dolayı 

ceza kovuşturması altında bulunmamak ve hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelerin, Başkan ve Başkanvekilinin Seçimi 

Üyelerin seçimi 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, 
birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdaie Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca kendi baş
kan ve üyeleri; bir asıl üyeyi Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının 
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarındaki öğretim üyeleri içinden; üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile 
her boş yer için gösterecekleri üçer aiday içinden; üç asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü maddenin (2/b) ve 
(2/c) bentlerinde sayılanlar arasından doğrudan seçer, 

Bu maddede geçen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkan ve 
üyeleri deyimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Danıştay, Askerî Yar
gıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılarını da kapsar. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Üye seçilenlere tebligat 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenleri, Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına bildirir. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder. 

Seçilenlerin ad ve soyadları Resmî Gazetede yayımlanır. 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 

MADDE 6. — Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerden bu görevi kabul etmeyenlerin adlan, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı tarafından Cumhurbaşkanlığına ve aday gösterilmesi söz konusu ise ilgili kurula bildiri
lir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde 4 üncü maddedeki usule göre yenileri seçilir. Aday gösterecek kurulların 
tatilde bulunması halinde aday gösterme ve üye seçimi, tatilin bittiği günden itibaren bir ay içinde yapılır, 

Andiçme 

MADDE 7. — Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerine başlamadan önce, mahkeme başkanının davet 
edeceği Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Yüksek Mahkeme Başkanları, 
Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başsavcıları, Sayıştay Başkanı, Yükseköğretim K urulu Başkanı, Üniversite rektörleri, hukuk, iktisat ve 
siyasal bilimler fakülteleri dekanları ve Anayasa Mahkemesinin emekli başkan ve üyeleri huzurunda, Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin oluşturacağı kurul önünde aşağıdaki andı içerler : 

«Türk Milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi 
olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; görevimi, doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duy
gusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum üzerine andiçerim». 

Başkan ve Başkanvekili seçimi 

MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
dört yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Süresinden önce boşalan Başkan veya Başkanvekilliğine dört yıl için, yukarıdaki fıkra gereğince yeniden 
seçim yapılır. 

Yönetim ve temsil 

MADDE 9. — Anayasa Mahkemesinin yönetimi ve temsili başkana aittir. Başkanlığın boş veya başkanın 
özürlü veya izinli olması hallerinde başkana ait görev ve yetkiler başkanvekili tarafından yerine getirilir ve 
kullanılır. Başkanvekilinin de bulunmaması durumunda mahkemeye en kıdemli asıl üye başkanlık eder. 

i»: 

Üyeliklerde boşalma 

MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeliklerinde her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu takdirde, 
4 ve 6 ncı maddelerde gösterilen şekilde işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üyeliğin Sona Ermesi 

Üyelikle bağdaşmayan haller 

MADDE 11. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiç bir gö
rev alamazlar, görev alanlar çekilmiş sayılırlar. Bu husus Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. 
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M. G. K. 
ı(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Üye seçilenlere tebligat 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenleri, Anayasa Mahke-, 
mesi Başkanlığına bildirir. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder. 

Seçilenlerin ad ve soyadları Resmî Gazetede yayımlanır, 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 

MADDE 6. — Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerden bu görevi kabul etmeyenlerin adları, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı tarafından Cumhurbaşkanlığına ve aday gösterilmesi söz konusu ise ilgili kurula bildirilir. 
Bu tarihten itibaren bir ay içinde 4 üncü maddedeki usule göre yenileri seçilir. Aday gösterecek kurulların 
tatilde bulunması halinde aday gösterme ve üye seçimi, tatilin bittiği günden itibaren bir ay içinde yapılır. . 

Andiçme 

MADDE 7. — Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerine başlamadan önce, mahkeme başkanmın davet ede
ceği Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, (Başbakan, Yüksek Mahkeme Başkanları, Ada
let Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başsavcıları. Sayıştay Başkanı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Üniversite Rektörleri, hukuk, iktisat ve siya
sal bilimler fakülteleri dekanları ve Anayasa Mahkemesinin emekli başkan ve üyeleri huzurunda, Anayasa 
Mahkemesi asıl ve yedek üyelerinin oluşturacağı kurul önünde aşağıdaki andı içerler: 

«Türk milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının valtan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olu
nan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu 
içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

Başkan ve Başkanvekili seçimi 

MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Süresinden önce boşalan Başkan ve Başkanvekili iğine dört yıl için, yukarıdaki fıkra gereğince yeniden 
seçim yapılır. 

Yönetim ve temsil 

MADDE 9. — Anayasa Mahkemesinin yönetimi ve temsili başkana aittir. Başkanlığın boş veya Başkanın 
özürlü veya izinli olması hallerinde Başkana ait görev ve yetkiler Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve 
kullanılır. Başkanvekilinin de bulunmaması durumunda mahkemeye en kıdemli asıl üye başkanlık eder. 

Üyeliklerde boşalma 

MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeliklerinde her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu takdirde, 
4 ve 6 ncı maddelerde gösterilen şekilde işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM . * 
Üyeliğin Sona Ermesi 

Üyelikle bağdaşmayan haller 

MADDE 11. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir 
görev alamazlar, görev alanlar çekilmiş sayılırlar. Bu husus Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bu sıfatlarını muhafaza ettikleri müddetçe, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve mahallî idareler seçimlerinde aday olamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler, 

Emeklilik ve seçilme 

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, dilekçe ile emekliliklerini isteyebilecekleri gibi; 
müddet ve kabule bağlı olmaksızın, görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde başkanlık, durumu derhal 
Cumhurbaşkanlığına ve yenisinin seçimi için aday gösterilmesi gerekiyorsa ilgili kurula bildirir. 

Hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık 

MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeliği, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı haller dışında; 
1. Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suç

tan dolayı kesin hüküm giyme halinde kendiliğinden; 
2. Görevin sağlık bakımından yerine getirilemeyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılma

sı veya göreve izinsiz veya* özürsüz ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilmemesi hallerinde Anayasa 
Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararıyla; 

Sona erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özlük İşleri 

özlük işleri 

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve sağlık du
rumları ile ilgili hükümler ve duruşmalı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler ve sair özlük işleri Anayasa 
Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenir. 

Yıllık izin 

MADDE 15. — Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasa gereğince süreye tabi olan işlerin yürütülmesi
ni engellememek şartı ile, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine kırkbeş günlük yıllık izin verilebilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tabidir. 
Yıllık izin Başkan tarafından verilir. 

Emeklilik 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, altmış<beş yaşını doldurunca emekliye ayrı
lırlar, 

Emeklilik hakları bakımından, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır. 

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilen üye
lerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik ile ilgili bütün haklan saklıdır. 
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Emeklilik ve çekilme 

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca istekleri olmasa da
hi emekliye ayrılırlar. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, yazılı ola rak emekliliklerini isteyebilecekleri gibi, müddet ve 
kaibule 'bağlı olmaksızın görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde 'başkanlık, durumu derhal Cumhurbaşkan
lığına ve yenisin'in seçimi için aday gösterilmesi gerekiyorsa ilgili kuruma 'bildirir. 

Hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık 

MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı haller dışında; 
1̂  Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren 'bir suç

tan dolayı kesin hüküm giyilmesi halinde kendiliğinden; 
2. Görevin sağlık bakımından yerine getirilemeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşıl

ması veya göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak onbeş gün veya 'bir yılda toplam otuz gün süre ile 
devam edilmemesi hallerinde Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararıyla; 

Sona erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
özlük İşleri 

Özlük işleri 

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve sağlık durum
ları ile ilgili hükümler ve duruşmalı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler ve öteki özlük işleri Anayasa 
Mahkemesi içtüzüğü ile düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine Yüce Divan sıfatıyla 'bakılan veya Anayasaya göre süreye tabi 
olan işlerin yürütülmes'ini engellememek kaydıyla kırk beş günlük yıllık izin verilebilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tabidir. 
Yıllık ve mazeret izinleri başkan tarafından veri lir < 

Emeklilik hakları 

MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır. 

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkeme si tarafından gösterileeck adaylar veya Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin üst kaideme yöneticileri arasından seçilen üyenin, Ordu mensubu olmaktan doğan emeklilikle 
ilgili bütün hakları saklıdır. 
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BEŞÎNCİ BÖLÜM 
Yardımcı (Teşkilat 

Raportörler 

MADDE 17. — Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere, başkanın takdir edeceği 
sayıda raportör görevlendirilir. 

Raportörler, hâkimlik ve savcılıkta veya Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık 
mesleğinden sayılan görevlerde, Danıştay tetkik hâkimliğinde veya Danıştay savcılığında, Sayıştay denetçili
ğinde, başdenetçiliğinde veya uzman denetçiliğinde en az beş yıl fiilen başarı ile çalışmış olanlar arasından 
ilgilinin isteği, Anayasa Mahkemesi başkanının bu isteği uygun bulması üzerine bağlı oldukları kurumun yetkili 
mercileri tarafından geciktirilmeksizin görevlendirilirler. Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal 
bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görevlileri de aynı koşullarla raportör 
olarak görevlendirilebilirler. 

Raportörlerin özlük işlerinde, mensup oldukları mes leklere ait hükümler uygulanır ve raportör olarak 
geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak bunların terfilerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı ta
rafından verilecek yazılı bilgi esas olur. Kanunî izin haklarına ve sağlık işlerine ilişkin işlemler Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığınca yürütülür ve sicillerine işlenmek üzere kurumlarına bildirilir. 

Raportörler, aslî görevlerine ek olarak Başkan tarafından verilen görevleri de yürütürler ve bilimsel araştır
malara katılırlar. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak, her ay (100) gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile 
kabul edilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar da ek ödenek verilir. 

Genel sekreterlik 

MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi başkanlığına bağlı olarak genel sekreterlik teşkilatı bulunur. 
Genel sekreterliğin kuruluş ve görevlerine ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, inceleme ve Yargılama Usulleri 

Görev ve yetki 

MADDE 19. — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır: 
1. Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi, içtüzüğünün veya bun

ların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla açılan iptal 
davalarına bakmak; 

2. Mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan sıfatıyla çalışırken veya siyasî partilerin 
kapatılmasına ilişkin davalarda ön mesele olarak bakması gereken işleri karara bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlarından dolayı Yüce 
Divan sıfatıyla yargılamak; 

4. Siyasî partilerin kapatılması halindeki davalara bakmak; 
5. Siyasî partilerin malî denetimini yapmak; 
6. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliğinin düştüğüne veya Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet Meclisince karar veril-
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BEŞİNCİ 'BÖLÜM 
Yardımcı Teşkilat 

Raportörler 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Başkanın ekli kadroya 
göre takdir edeceği sayıda rapoıHör görevlendirilir. 

Raportörler, hâkimlik ve savcılıkta veya Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık mes
leğinden sayılan görevlerde, Danıştay tetkik hâk'imliğin de veya Danıştay savcılığında, Sayıştay denetçiliğinde, 
başdene'tçiliğinde veya uzlman denetçiliğinde en az beş yıl fiilen 'başarı ile çalışmış olanlar arasından ilgilinin 
isteği, Anayasa Mahkemesli Başkanının bu isteği uygun bulması üzerine 'bağlı oldukları kurumun yetkili mer
cileri tarafından geciktirilmeksizın görevlendirilirler. Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal 
bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görevlileri de aynı şartlarla raportör 
olarak görevlendirilebilirler. 

Raportörlerin özlük işlerinde, mensup Oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportör olarak 
geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak bunların yükselme ve kademe ilerlemelerinde Anaya
sa Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur. Kanunî izin haklarına ve sağlık işlerine iliş
kin işlemler Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca yürü tülür ve sicillerine işlenmek üzere kurumlarına bildiri
lir. 

Raportörler, aslî görevlerine ek olarak Başkan tarafından verilen görevleri 'de yürütürler ve 'bilimsel araş
tırmalara katılırlar. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak, her ay (250) gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile ka
bul edilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ek ödenek verilir. 

Genel Sekreterlik ' 

MADDE 17. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bağlı olarak genel sekreterlik teşkilatı kurulur. 
Genel sekreterliğin kuruluş ve görevlerine ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesin'in Görev ve Yetkileri, İnceleme ve Yargılama Usulleri 

Görev ve yetki 

MADDE 18. — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır. 
L Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bun

ların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas 'bakı mından Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla açılan iptal da
valarına bakmak; 

2. Mahkemelerce ken'disine Anayasanın 152 nci maddesine göre intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan 
sıfatıyla çalışırken veya siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda aynı madde gereğince ön mesele ola
rak bakması gereken işleri karara 'bağlamak; 

3ı Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce 
DıVan sıfatıyla yargılamak; 

4. Siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalara 'bakmak; 
5. Siyasî partilerin malî denetimini yapmak; 
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mesi faallerinde, ilgililerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara 
bağlamak; 

7. Uyuşmazlık mahkemesine başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görevlendirmek. 

İptal davasının açılamaması 

MADDE 20. — Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri 
gereğince çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve 
mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 

İptal davası açmaya yetkili olanlar 

MADDE 21. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğünün 
veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası 
açabilecek olanlar şunlardır: 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. İktidar ve anamufaalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları; (İktidarda birden çok siyasî 

partinin bulunması halinde, iktidar partisinin dava açma hakkını, bunlardan en fazla üyeye sahip olan partinin 
meclis grubu kullanır.) 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası ve sınırı 

MADDE 22. — Anayasa Mahkemesinin şekil bakımından denetimi kanunlarda son oylamanın öngörülen 
çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görü
şülemeyeceği şartına uyup uyulmadığı hususlarıyla sınırlıdır. 

Şekil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılık iddiası mahkemelerde ileri sürülemez. 
Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bozukluğu iddiası ile açılabilir. 
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenerek karara bağlanır. 

tptal davası açma süresi 

MADDE 23. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların fikir yönünden Anayasaya aykırılıkları iddiası ile 
doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunlann Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak on 
gün; kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belli mad
de ve hükümlerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas yönlerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla 
doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak altmış 
gün; sonra düşer. 

Milletlerarası andlasmalar hükümlerinin Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 24. — Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlasmalar aleyhine, Anayasaya aykırı
lık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 
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6i Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliğin düşltüğüne veya Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet 
Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgililerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılık iddiasına daya
nan iptal istemlerini karara bağlamak; 

7. Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görevlendirmek; 
8. Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

İptal davasının açılamayacağı haller 

MADDE 19. — Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri 
gereğince çıkarılan Kanun hükmünde kararnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz 
ve mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 

İptal davası açmaya yetkili olanlar 

MADDE 20. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye (Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası 
açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. İktidar ve Anamuhalefet Partisi Meclis Grupları; 

' 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye tamsayısının en az beşte ıbiri tutarındaki üyeleri; 
İktidarda 'birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla 

üyeye sahip olan parti kullanır. 
İktidar ve anamuhalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupları Anayasa değişikliklerinin ve 

kanunların şdkil 'bozuklukları iddiasıyla iptalleri için dava açamazlar. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası ve sınırı 

MADDE 21. — Anayasa Mahkemesinin şekil bakımından denetimi kanunlarda son oylamanın öngörülen 
çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerin de ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görü
şülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlıdır. 

Şekil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılığı id diası mahkemelerde ileri sürülemez. 
Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bozukluğu İddiası ile açılabilir. 
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenerek karara bağlanır. 

İptal davası açma süresi 

MADDE 22. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların şekil yönünden Anayasaya aykırılıkları iddiası ile 
doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak on 
gün; kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belli madde 
ve hükümlerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas yönlerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğ
rudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak altmış 
gün; sonra düşer. 

Milletlerarası Andlaşmalar hükümlerinin Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 23. — Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar aleyhine, Anayasaya aykı
rılık iddiasıyle Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : .725) 



— 18 — 

(Hükümetin Teklifi) 

İnkılap kanunlarının Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 25. — 1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile 

Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, evlenme aktinin evlen

dirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmünün; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanunun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına 

dair Kanunun; 
8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun; 
9 Kasım 1982 günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhinde, Anayasa Mahkemesine itirazın başvurula

maz. 

İptal davasının açılmasında-temsil 

MADDE 26. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal davası 
21 inci maddenin (2) numaralı bendinde yazılı siyasî parti gruplarının genel kurallarının en az üye tamsa
yısının salt çoğunluğu alacakları karar üzerine, grup başkanları veya vekilleri tarafından açılır. 

Dava, 21 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından açıl
dığı takdirde dilekçede, kendilerine mahkemece tebligat yapılmak üzere, en çok iki üyenin gösterilmesi gerek
lidir. 

İptal davasınm açılmasında uyulması gereken esaslar 

MADDE 27. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların, kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasını ve bun
ların iptalini içeren dava dilekçesinin Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince kaleme havale edildiği tarihte 
iptal davası açılmış sayılır ve Genel Sekreterlikçe, davayı açanlara, davanın açıldığına dair bir belge verilir. 

Dava; Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından 
açılmakta ise dava dilekçesinde, davayı açan üyelerin ad ve soyadlarının, seçildikleri bölgelerin ve imzalarının 
sıra numarası altında yer alması ve bu dilekçenin, imzaları muhtevi her sayfasının, o sayfada ad ve soyadları 
ile imzaları bulunanların milletvekili ve imzalarının da kendilerine ait olduğunun, ayrı ayrı, Millet, Meclisi 
Başkanı veya Başkanca belirlenecek (görevli tarafından imza ve mühür konularak onaylanmış olarak Genel 
Sekreterliğe verilmesi; siyasî parti grupları tarafından açılmakta ise grup genel kurulu kararının tasdikli ör
nekleri ile dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı veya vekili olduklarını belirleyen onaylı belge 
örneklerini dava dilekçesiyle birlikte genel sekreterliğe vermeleri zorunludur. 
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M. G. K. 
(Anayasa Komisyonunum Kabul Ettiği Metin) 

İnkılâp Kanunlarının Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 24. — 1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 

ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme aktinin evlendir

me memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmünün; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanunun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına 

Dair Kanunun; 
8< 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun; 
7 Kasım 1982 gününde yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilemez. 

Anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecek diğer hususlar 

MADDE 25. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk Genel Seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanı oluşturuluncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk 
milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin yönetim dönemi içinde çıkarı
lan, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan 
karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

İptal davasının açılmasında temsil 

MADDE 26. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal davası 
20 nci maddenin (2) numaralı bendinde yazılı siyasî parti gruplarının genel kurullarının, üye tam sa
yısının salt çoğunluğu ile alacakları karar üzerine, grup başkanları veya vekilleri tarafından açılır. 

Dava, 20 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri tarafından 
açıldığı takdirde dilekçede, kendilerine mahkemece tebligat yapılmak üzere, iki üyenin gösterilmesi gerekli
dir. 

İptal davasının açılmasında uyulması gereken esaslar 

MADDE 27. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile 
iptalini ihtiva eden dava dilekçesinin Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince kaleme havale edildiği ta
rihte iptal davası açılmış sayılır ve Genel Sekreterlikçe, davayı açanlara davanın açıldığına dair bir belge 
verilir. 

Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından 
açılmakta ise dava dilekçesinde, davayı açan üyelerin ad ve soyadlarmın, seçildikleri bölgelerin ve imzaları
nın sıra numarası altında yer alması ve bu dilekçenin, imzaları muhtevi her sayfasının o sayfada ad ve so
yadları ile imzaları bulunanların milletvekili ve imzallarının da kendilerine ait olduğunun, ayrı ayrı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başkanca belirlenecek görevli tarafından imza ve mühür konul
mak suretiyle onaylanmış olarak Genel Sekreterliğe verilmesi; siyasî parti grupları tarafından açılmakta 
ise grup genel kurulu kararının tasdikli örnekleri ile dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı veya 
vekilli olduklarını belirleyen onaylı belge örneklerini dava dilekçesi ile birlikte Genel Sekreterliğe vermeleri 
zorunludur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal davası açanla*, Anayasaya aykırılıklarını ileriye sürdükleri hükümlerin 
Anayasanın hangi maddesi veya maddelerine aykırı olduğunu ve iddialarını dayandırdıkları gerekçenin neden 
ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesince, dava dilekçesinin, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilen hususları 
ihtiva edip etmediği, kayıt tarihinden itibaren on gün içinde incelenir; varsa noksanlıklar kararla saptanarak 
onbeş günden az olmamak üzere verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur. Dava, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından açılmışsa noksanların 
tamamlanmasına ilişkin tebligat, 26 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen üyelere, dava dilekçesinde bu fık
ranın öngördüğü gösterme yapılmamışsa, dava dilekçesinin en başında ad ve soyadları yazılı olan iki üyeye 
yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde noksanlıkların tamamlanması halinde iptal davası açılmamış sayılır. 
Davanın açılmamış sayılması hakkındaki karar Anayasa Mahkemesince verilir. Bu karar, ilgililere tebliğ olunur 
ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İtiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işler 

MADDE 28. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme: 
1. O dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veyakanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa

ya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; veya, 
2. Kararlardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa tarafların bu 

konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı; 
Dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anayasa 

Mahkemesi Başkanlığına gönderir. 
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, gelen evrakı kaleme havale eder ve keyfiyeti ilgili mahkemeye bir 

yazı ile bildirir. 
Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde noksanlıkları olup olmadığı incelenir. Anayasa Mah

kemesince yapılan bu incelemede, eksikleri olduğu anlaşılan işlerin geri çevrilmesine, mahkemenin yetkisiz ol
duğu tespit edilen başvurmaların da reddine karar verilir. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başiamak üzere beş ay içinde kararını verir 
ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandı
rır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, maihkeme buna 
uymak zorundadır. 

'Mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmemesi halinde bu iddia temyiz merciince esas hükümle 
birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin İşin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından son
ra on yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. 

Gerekçe ile bağlı olmama 

MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere da
yanmaya mecbur değildir. Anayasa Mahkemesi, taleple bağlı kalınmak kaydıyla başka gerekçe ile de Ana
yasaya aykırılık kararı verebilir. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettijği Metin) 

Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal davası açanlar, Anayasaya aykırılıklarını ileri sürdükleri hükümlerin 
Anayasanın hangi maddesi veya maddelerine aykırı olduğunu ve iddialarını dayandırdıkları gerekçenin neden 
ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesince, dava dilekçesinin, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilen husus
ları ihtiva edip etmediği, kayıt tarihinden itibaren on gün içinde incelenir, varsa noksanlıklar kararla sap
tanarak onbeş günden az olmamak üzere verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur» Dava, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından açılmışsa, 
noksanların tamamlanmasına ilişkin tebligat, 26 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen üyelere, bu üyeler be
lirtilmemişse dava dilekçesinin en başında ad ve soyadları yazılı olan iki üyeye yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde noksanlıkların tamamlanmaması halinde iptal davası açılmamış 
sayılır. Davanın açılmamış sayılması hakkındaki karar Anayasa Mahkemesince verilir. Bu karar, ilgililere 
tebliğ olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İtiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işler 

MADDE 28. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme : 
}. O dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Ana

yasaya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; veya, 
2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa tarafların bu konu

daki iddia ve savunmalarım ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı; 
Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anaya

sa Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, gelen evrakı kaleme havale eder ve keyfiyeti ilgili mahkemeye 

bir yazı ile bildirir. 
Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde noksanlıkları olup olmadığı incelenir. Anayasa Mahke

mesince yapılan bu incelemede, eksikleri olduğu anlaşılan işlerin geri çevrilmesine, mahkemenin yetkisiz ol
duğu tespit edilen başvurmaların da reddine karar verilir. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını 
verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine gö
re sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, 
mahkeme buna uymak zorundadır. 

Mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmemesi halinde bu iddia temyiz merciince esas hü
kümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararımn yayımlanmasından sonra on yıl geçme
dikçe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Gerekçe ile bağlı olmama 

MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere da
yanmaya mecbur değildir Anayasa Mahkemesi, taleple bağlı kalmak kaydıyla başka gerekçe ile de Anaya
saya aykırılık kararı verebilir. 

Ancak, başvuru kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün sadece belirli madde veya hü
kümleri aleyhinde yapılmış olup da, bu belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde ka
rarnamenin veya içtüzüğün bazı hükümlerinin veya tamamının uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Ana
yasa Mahkemesi, keyfiyeti, gerekçesinde belirtmek şartıyla, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya 
içtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya tümünün iptaline karar verebilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İlgililerin çağrılması ve inceleme usulü 

MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya 
üzerinde inceler; gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

Cumhurbaşkanlığınca bilgi verilmesi gerekli görülen hallerde, Cumhurbaşkanının tensip edeceği görev
liden izahat alınır. 

Siyasî partilerin malî denetimi, özel kanunda gösterilen usule göre yapılır. 

Tebligat " ':, Y-'.' ^i^:z''Ç-/:7^^^İ 
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MADDE 31. — Anayasa Mahkemesi 30 uncu madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamalarının din
lenmesine karar verdiği takdirde, ilgililere, tayin edilecek günde mahkemede hazır bulunmalarını veya tem
silci göndermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse gerekli incelemenin dosya üze
rinde yapılacağını belirten bir davetiye gönderilir. 

21 inci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı milletvekillerinden 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında gös
terilen üyeler, sözlü açıklamalarda hazır bulunabilirler. 

19 uncu maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı hallerde, 21 inci maddenin (2) numaralı ben
dinde zikredilen ve iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün veya bunların belli 
madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı kanaatinde bulunan, iptal davası açma hakkına sahip 
siyasî parti grupları, 26 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca Anayasa Mahkemesine yazılı mü
talaa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, lüzum gördüğü takdirde, bu siyasî parti gruplarının sözlü açıklama
larını dinlemek üzere iki temsilci isteyebilir. 

Vekâletname 

MADDE 32. — Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını haiz olanlar, kendilerini, noterden tasdikli 
özel vekâletnameli bir veya birkaç avukat tarafından temsil ettirebilirler. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası 
hükmü saklıdır. 

Siyasî partilerin kapatılması davaları 

MADDE 33. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin 
davalar, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve 
karara bağlanır. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde ip
tal istemleri 

MADDE 34. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararlarına karşı, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi olmayan bakan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri tarafından yapılan 
iptal istemleri, Anayasa Mahkemesince onbeş gün için de karara bağlanır. 

İptal istemlerine konu teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi
ne başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren bir hafta sonra düşer. 

27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarının, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının, 31 inci maddenin bi
rinci fıkrasının ve 32 nci maddenin hükümleri, bu halde de uygulanır. 

Söz konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini beklemeksizin ge
rekli evrakı doğrudan getirtir. 
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İnceleme usulü ve ilgililerin çağırılması 

MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üze
rinde inceler; gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanının tensip edeceği görevli sözlü açıklamada bulunur. 
Siyasî partilerin malî denetimi bu Kanunda ve özel kanunda gösterilen usullere göre yapılır.. 

Tebligat 

MADDE 31. — Anayasa Mahkemesi 30 uncu madde uyarınca sözlü açıklamaların dinlenmesine karar 
verdiği takdirde, ilgililere, tayin edilecek günde mahkemede hazır bulunmalarını veya temsilci göndermeleri 
lüzumunu ve hazır bulunma veya temsilci göndermez lerse gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağını 
belirten bir davetiye gönderilir. 

20 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı milletvekillerinden 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında gös
terilen üyeler, sözlü açıklamalarda hazır bulunabilirler. 

18 inci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı hallerde, 20 nci maddenin (2) numaralı bendin
de zikredilen ve iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün veya bunların belli mad
de veya hükümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı kanaatinde bulunan, iptal davası açma hakkına sahip si
yasî parti grupları, 26 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca Anayasa Mahkemesine yazılı mütalaa 
verebilirler. Anayasa Mahkemesi lüzum gördüğü takdirde, bu siyasî parti gruplarının sözlü açıklamalarını din
lemek üzere iki temsilci isteyebilir. 

Vekâletname 

MADDE 32. — Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını haiz olanlar, kendilerini, noterden tasdikli özel 
vekâletnameli bir veya birkaç avukat tarafından temsil ettirebilirler. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hük
mü saklıdır. 

Siyasî partilerin kapatılması davaları 

MADDE 33. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin 
davalar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve ka
rara bağlanır. Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarım dinlemek için ilgilileri ve 
konu hakkında bilgisi olanları çağırır. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde iptal 
istemleri 

MADDE 34. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararlarına karşı, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi olmayan bakan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri tarafından yapılan iptal 
istemleri, Anayasa Mahkemesince onbeş gün içinde karara bağlanır. 

îptal istemlerine konu teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları aleyhine Anayasa Mahkemesine 
başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren bir hafta sonra düşer. 

27 nci maddenin birinci ve ikinci, 30 uncu ve 31 inci maddelerin birinci fıkraları ve 32 nci madde hüküm
leri, bu halde de uygulanır, 

Söz konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini beklemeksizin ge
rekli evrakı doğrudan getirir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan işlerde Usûl 

Duruşma ve hüküm 

MADDE 35. — Anayasa, Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken, yürürlükteki kanunlara göre du-
ruşma yapar ve hüküm verir. 

Yüce Divanın kararlan kesindir. 

Savcılık görevi 

MADDE 36. — Yüce Divanda savcılık, görevini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cum
huriyet Başsavcıvekili yapar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından bir veya birkaçı da Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı veya Başsavcıvekiliyle birlikte duruşmaya iştirak edebilir. 

Duruşmada sanığın hazır bulunmaması 

MADDE 37. — Yüce Divanda sorgusu yapılmış olan sanığın sonraki oturumlara gelmemesi ve Yüce 
Divanca da duruşmada hazır bulunmasına gerek görülmemesi hallerinde, duruşmadan vareste tutulma is
temi bulunmasa dahi gıyabında duruşmaya devam edilerek kamu davası sonuçlandırılabilir. Müdafi her za
man duruşmada hazır bulunabilir. 

Sanığın sorgusunda üyelerin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının soru sorması 

MADDE 38. — Yüce Divanda sanığın sorguya çekilmesi sırasında, üyeler ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı veya Başsavcıvekili, başkanın izni ile sanığa soru sorabilirler. 

Araç, gereç ve personelden yararlanma 

MADDE 39. — Başkan, Yüce Divandaki duruşmanın gerekli kıldığı durumlarda Devlet kurum ve kuru
luşlarına ait araç, gereç, sitenograf ve teknik personelden yararlanmak için istemde bulunabilir. Bu istemler, 
ilgili makamlarca hemen yerine getirilir. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla kaydolunması 

MADDE 40. — Duruşma safahatı, başkanın uygun göreceği teknik araçlarla kaydolunabilir. Bu kayda 
dayanılarak düzenlenen duruşma tutanaklarının her sayfası başkan ile tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi ta
rafından imzalanır. Bu tutanakların duruşma safahatına uygun olmadığına ilişkin iddialar, Yüce Divanca 
incelenip karara bağlanır. 

P 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İnceleme ve Yargılama Usullerine İlişkin Müşterek Hükümler 

Mahkemenin toplanması 

MADDE 41. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on asıl üye ile toplanır. Başkan, asıl üyelerden maze
reti olanların yerini kıdem esasına göre yedek üyelerle tamamlar. 

Mazeretlerin sebep ve mahiyeti ile kabul şekli, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde düzenlenir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşlerde Usul 

Duruşma ve hüküm 

MADDE 35. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken, yürürlükteki kanunlara göre du
ruşma yapar ve hüküm verir. 

Yüce Divan kararları kesindir. 

Savcılık görevi 

MADDE 36. — Yüce Divanda savcılık görevini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cum
huriyet Başsavcı vekili yapar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından bir veya birkaçı da Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı veya Başjsavcıvekilylle birlikte duruşmaya iştirak edebilir. 

Duruşmada sanığın hazır bulunmaması 

MADDE 37. — Yüce Divanda sorgusu yapılmış olan sanığın sonraki oturumlara gelmemesi ve Yüce 
Divanca da duruşmada hazır bulunmasma gerelk görülmemesi hallerinde, duruşmadan vareste tutulma istemi 
bulunmasa dahi gıyabında duruşmaya devam edilerek kamu davası sonuçlandırılabilir. Müdafi her zaman 
duruşmada hazır bulunabilir. 

Sanığın sorgusunda üyelerin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının soru sorması 

MADDE 38. — Yüce Divanda sanığın sorguya çekilmesi sırasında, üyeler ve Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili, Başkanın izni ile sanığa soru sorabilirler. 

Araç, gereç ve personelden yararlanma 

MADDE 39. — Başkan, Yüce Divandaki duruşmanın gerekli kıldığı durumlarda Devlet kurum ve ku
ruluşlarına ait araç, gereç, sitenograf ve teknik personelden yararlanmak için istemde bulunabilir. Bu istem
ler, ilgili makamlarca hemen yerine getirilir. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla kaydolunması 

MADDE 40. — Duruşma safahatı, Başkanın uygun göreceği teknik araçlarla kaydolunabi'lir. Bu kayda 
dayanılarak düzenlenen duruşma tutanaklarının her sayfası Başkan ile tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi tan 
rafından imzalanır. Bu tutanakların duruşma safahatına uygun olmadığına ilişkin iddialar, Yüce Divanca 
incelenip karara bağlanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İnceleme ve Yargılama Usullerine İlişkin 
Müşterek Hükümler 

Mahkemenin toplanması 

MADDE 41. — Anayasa Mahkemesi, Balkan ve on asıl üye ile toplanır. Başkan, asıl üyelerden ma
zereti olanların yerini kıdem esasına göre yedek üyelerle tamamlar. 

Mazeretlerin sebep ve mahiyeti Anayasa Mahkemesi 'Üçlüğünde düzenlenir. 
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Müzakere gizliliği ve karar nisabı 

MADDE 42. — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Anayasa 
değişikliklerinde iptale karar verilebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır. 

Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 
Kıdem, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme gü nüne göre belli edilir. Aynı günde seçilenlerden yaşça 

büyük olanlar, aynı yaşta olanlar arasında ad çekme ile saptananlar kıdemli sayılır. 

Bilgi, evrak ve belge gönderme ödevi 

MADDE 43. — Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamları ve bütün gerçek ve tüzelki 
siler ve kuruluşlar Anayasa Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tayin edilen süre içinde vermekle 
.ödevlidirler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde saklanması gereken bilgi
lerin verilmesinden, evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam kaçınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat isteyebilir. Bu 
yoldaki açıklamalar tutanağa geçirilmez. 

Söz konusu bilgi, evrak ve 'belgelerin istenmesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki çoğunlukla karar 
verildiği takdirde istenen 'bilgi, evrak ve belgelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak sır, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin 
ise, ilgili makamın söz konusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususundaki kararı kesindir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralar gereğince bir sırrın verilmesi halinde, bu sırla alakalı hususlar aleyhte delil 
teşkil etmez. 

İçtüzük 

MADDE 44. — Anayasa Mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki iş bölümü, mahkemenin 
yapacağı içtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük Resmî Gazete'de yayınlanır. 

Dilekçenin reddi 

MADDE 45. — Anayasa Mahkemesinin görevine girmeyen konulara ilişkin dilekçeler reddolunur. Ret 
kararı, dilekçe sahibine tebliğ edilir. 

Dava ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller 

MADDE 46. — Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri : 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, dördün

cü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü dere
ceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan kim
selerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 
4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya tanık ya da bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu dava 

ve işlere; 
5. îstişâri mütalâa ve kanaat beyan etmiş okluğu dava ve işlere; 
6. İMalî denetimi yapılan veya kapatılması istenen siyasî partiyle, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeden 

önceki beş yıl içinde üyelik ilişiği bulunuyorsa, bu dava ve işlere; 
Bakamazlar. 
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Müzakere gizliliği ve karar nisabı 

MADDE 42. — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Anayasa 
değişikliklerinde iptale karar verilebilmesi için Üçte iki oy çokluğu şarttır. 

Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 
Kıdem, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme gününe göre belli edilir. Aynı günde seçilenlerden yaşça 

büyük olanlar, aynı yaşta olanlar- arasında ad çekme ile saptananlar kıdemli sayılır. 

Bilgi, evrak ve belge gönderme yükümlülüğü 

MADDE 43. — Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamları ve bütün gerçek ve 
tüzelkişiler ve kuruluşlar Anayasa Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tayin edilen süre içinde 
vermekle yükümlüdürler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde saklanması gereken 
bilgilerin verilmesinden, evra'k ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam kaçınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat isteyebilir. Bu 
yoldaki açıklamalar tutanağa geçirilmez. 

Söz konusu bilgi, evrak ve belgelerin istenmesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki çoğunlukla 
karar verildiği takdirde istenen bilgi, evrak ve belgelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak sır, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin 
ise, ilgili makamın söz konusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususundaki kararı kesindir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralar gereğince bir sırrın verilmemesi halinde, bu sırla alâkalı hususlar aleyhte 
delil teşkil etmez. 

İçtüzük 

MADDE 44. — Anayasa Mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki iş bölümü, mahkemenin 
yapacağı içtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. [ 

Dilekçenin reddi 

MADDE 45. — Anayasa Mahkemesinin görevine girmeyen konulara ilişkin dilekçeler reddolunur. Ret 
kararı, dilekçe sahibine tebliğ edilir. 

Dava ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller 

MADDE 46. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri : 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, dördün

cü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü de
receye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan kim
selerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 
4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya tanık ya da bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu da

va ve işlere; 

5. Istişarî mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere; 
Bakamazlar. 
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Başkan ve üyelerin reddi 

MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri tarafsız hareket edemeyecekleri kanısını haklı kılan 
hallerin dava açılmadan veya iş mahkemeye gelmeden önce mevcut olduğu iddiasırida reddolunabilirler. 

Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin karar verir. 
Ret şahsîdir. Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlenmez. 

Ret dilekçesinin reddi 

MADDE 48. — Ret dilekçesinde, ret sebeplerinin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat vasıtalarının hep 
birlikte bildirilmesi gereklidir. İBu şartları kapsamayan dilekçeler reddolunur. 

Yemin delil teşkil etmez. 

Çekinme 

MADDE 49. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 46 ncı maddede yazılı sebeplere dayanarak da
vaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, Anayasa Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan Başkan veya 
üyenin de iştirakiyle konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan oylamaya katılamaz. 

Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

Yersiz ret istemleri 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin istemlerin reddi halinde, ret iste
yenden mahkemece, relt isteminin mahiyetine göre, onbin liradan yüzbin liraya kadar para cezası alınır. 

Yukarıdaki fıkraya göre Ihükmolunacak para cezası, Amme Alacaklılarının Tahsil Usul Hakkındaki Kanu
na göre tahsil edilir. 

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi 
> 

MADDE 51. — Anayasa Mahkemesinde bakılan dava işler dolayısıyla bilgisine başvurulan bilirkişi veya 
tanığın dinlenmesi, usul kanunları gereğince resmî bir makamın iznine bağlı bulunup da Devlet menfaatlerine 
zararlı olacağı mülahazasıyla izin verilmediği takdirde; mahkeme, izin vermeye yetkili kimsenin sözlü veya 
yazılı mütalaasını aldıktan sonra, izin vermemenin yersizliğine üçte iki çoğunlukla karar verirse, bilirkişi veya 
tanık sır saklama ödevine dayanamaz. 

Ancak, izin vermeme keyfiyeti, açıklanmasında mahzur ibulunan sırrın Türkiye Cumhuriyetinin gü
venliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de ilişkin bulunması sdböbine dayanıyorsa, yetkili 
makamın bu husustaki kararı kesindir. 

Harç, vergi ve resimden muafiyet 

MADDE 52. — Bu Kanunun 19 uncu maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri uyarınca kanunların, kanun 
•hükmünde kararnamelerin ve (Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle ya
pılan başvurular ile 28 inci maddesi uyarınca mahkemelerden gelen istekler ve bunlara bağlı tasdikli örnekler 
ve Anayasa Mahkemesince bu konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlemler ile 19 uncu maddenin (6) nu
maralı bendi gereğince yapılacak istem ve işlemler harç, vergi ve resme tabi değildir. 

Anayasa Mahkemesi kararları 

MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya yargı
lamaya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalanlar, kararda muhalefet sebeplerini açıklar
lar. 
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Başkan ve üyelerin reddi 

MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri tarafsız hareket edemeyecekleri kanısını haklı kı
lan hallerin dava açılmadan veya iş mahkemeye gelmeden önce mevcut olduğu iddiası ile reddolunabilirler. 

Bü takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin karar verir. 
Ret şahsidir. Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlenmez. 

Ret dilekçesinin reddi 

MADDE 48. — Ret dilekçesinin, ret sebeplerinin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat vasıtalarının hep bir
likte bildirilmesi gereklidir. Bu şartları kapsamayan dilekçeler reddolunur. 

Yemin delil teşkil etmez. 

Çekinme 

MADDE 49. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 46 ncı maddede yazılı sebeplere dayanarak dava
ya veya, işe bakmaktan çekinmeleri halinde, Anayasa M ahkemesi, çekinme isteğinde bulunan Başkan veya üye
nin de iştirakiyle konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde bulunan oylamaya katılamaz. 

Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

Yersiz ret istemleri 

MADDE 50. — Anyasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin istemlerin reddi halinde, ret iste
yenden mahkemece, ret isteminin mahiyetine göre, on bin liradan yüzbin liraya kadar para cezası alınır. 

Yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak para cezası Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka
nuna göre tahsil edilir. 

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi 

MADDE 51. — Anayasa Mahkemesinde bakılan dava veya işler dolayısıyla bilgisine başvurulan bilir
kişi veya tanığın dinlenmesi, usul kanunları gereğince resmî bir makamın iznine bağlı bulunup da Devlet 
menfaatlerine zararlı olacağı mülahazasıyla izin verilmediği takdirde; mahkeme izin vermeye yetkili kimse
nin sözlü veya yazılı mütalaasını aldıktan sonra, izin vermemenin yersizliğine üçte iki çoğunlukla karar ve
rirse, bilirkişi veya tanık sır saklama ödevine dayanamaz. 

Harç, vergi ve resimden muafiyet 

MADDE 52. — Bu Kanunun 18 inci maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri uyarınca kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle yapı
lan başvurular ile 28 inci maddesi uyarınca mahkemelerden gelen istekler ve bunlara bağlı tasdikli örnekler 
ve Anayasa Mahkemesince bu konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlemler ile 18 inci maddenin (6) nu
maralı bendi gereğince yapılacak istem ve işlemler harç, vergi ve resme tabi değildir. 

Anayasa Mahkemesi kararları 

MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya yargıla
maya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. M uhalif kalanlar, kararda muhalefet sebeplerini açıklar
lar. Kararlar ilgililere bu şekliyle tebliğ olunur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kararlar ilgililere, karşı oy yazılarıyla birlikte tebliğ olunur. 
Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. İptal kararlan, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde ka

rarname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal ka
rarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaş-
tırabilir. Bu tarih, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün veya bunların belirli hükümlerinin' iptali halinde meydana gelecek olan hukukî boşluğu, kamu düze
nini tehdit edici mahiyette görürse, yukarıdaki fıkra hükmünü uygular ve boşluğun doldurulması için Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlığı durumdan haberdar eder. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal 
ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

İptal kararlan geriye yürümez. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımlanması ve bağlayıcılığı 

MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve Devletin yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri ve kuruluşları bağlar. 

Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçları 

MADDE 55. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında 
işledikleri suçlarla şahsî suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesinin kararına bağlıdır. Başkan 
gereken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden önce bir üyeye soruşturması da yaptırabilir. İmza
sız, adressiz yahut takma adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, de
lilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler Başkanlıkça işleme konulmaz. 

Anayasa Mahkemesince, soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, Ce
za Muhakemeleri Usulü- Kanununa göre gereken kararı vermek ve söz konusu kanunun sorgu hâkimine ta
nıdığı yetkileri kullanmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir. Hazırlık soruş
turması yaptırılmasına, kurul üyelerinin seçilmesine, soruşturmanın yapılmasına ve gereken kararların veril
mesine dair esaslar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabidir. 
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsî suçlarına ilişkin hü

kümler uygulanır. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri açısından Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen izin mercii Anayasa Mahke

mesidir. Anayasa Mahkemesinin, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin vermemesi ha
linde o üye hakkında yapılacak işlemler içtüzükte gösterilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Malî İşler, Personel İşleri, Kadrolar 

Bütçe 

MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Başkan; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekreter yapar. 

Muhasebe işleri, Anayasa Mahkemesi nezdinde kurulacak muhasebe teşkilatı, masraf tahakkuk işleri ise 
Mahkemenin malî işler müdürlüğü tarafından yürütülür. 
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M. G. K. 
(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. İptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde ka

rarname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal ka
rarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, İptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştı-
rabilir. Bu tarih, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek olan hukukî boşluğu kamu düzeni
ni tehdit veya kamu yararını dhlal edici mahiyette görürse, yukarıdaki fıkra hükmünü uygular ve boşluğun 
doldurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlığa bilgi verir. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal 
ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

iptal kararları geriye yürümez. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımlanması ve bağlayıcılığı 

MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve Devletin yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri ve kuruluşları bağlar. 

Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçları 

MADDE 55. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında iş
ledikleri suçlarla şahsî suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesinin kararına bağlıdır. Başkan ge
reken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden önce bir üyeye öninceleme de yaptırabilir, imzasız, adres-
siz yahut takma adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve 
dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler Başkanlıkça işleme konulmaz. 

Anayasa Mahkemesince, soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gereken kararı vermek ve sözkonusu kanunun sorgu hâkimine tanıdığı 
yetkileri kullanmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir, öninceleme yaptırıl
masına, kurul üyelerinin seçilmesine, soruşturmanın yapılmasına ve gereken kararların verilmesine dair esaslar 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabidir. 
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsî suçlarına ilişkin hü

kümler uygulanır. . 
Anayasa Mahkemesi üyeleri açısından Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen izin mercii Anayasa Mahke

mesidir. Anayasa Mahkemesinin, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin vermemesi halin
de o üye hakkında yapılacak işlemler İçtüzükte gösterilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Malî tşler, Personel İşleri, Kadrolar 

Bütçe 

MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi, genel bütçe içinde kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Başkan; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekreter yapar. 

Muhasebe işleri Anayasa Mahkemesi nezdinde kurulacak muhasebe teşkilatı; masraf tahakkuk işleri ise 
mahkemenin malî işler müdürlüğü tarafından yürütülür. 
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(Hükümetin Teklifi) 

I 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili görüşmelerde Adalet Bakanı veya tensip ettiği takdirde 

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu görüşmelere Başkan ve üyeler açıklama yapmak üzere 
davet edilemezler. 

Genel sekreterin seçimi ve personelin atanması 

MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi Başkanının uygun gördüğü bir raportör, aslî görevine ek olarak, 
genel sekreterlik görevini de yapar. 

Genel İdare, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına giren personel Genel Sekreterin önerisi üzerine Baş
kan, yardımcı 'hizmetler sınıfına giren personel genel sekreter tarafından atanır. 

Kuruluş günü 

MADDE 58. — Her yıllın Nisan ayının yirmibeşinci günü Anayasa Mahkemesinin kuruluş günüdür. Ku
ruluş günü törenlerle kutlanır, seminerler ve konferanslar tertiplenir ve ayrıca o dönem içinde emekliye ay
rılmış olan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin onuruna düzenlenecek gecede törenle onur belgeleri ve geç
miş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ve armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Anayasa Mahkemesi büt
çesine yeterli ödenek konulur. 

Yol giderleri, tazminatlar, gündelikler 

MADDE 59. — Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkanvekili, üyeleri ile raportörlerinden keşif, bilirkişi 
incelemesi veya buna benzer tetkikatı yapmak üzere görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri ile görevde 
geçen günler için ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının Başkan ve üyeler için yirmide biri, raportör
ler için otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu gideri karşılamazsa, aradaki fark bel
gelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Şu kadar ki, bu suretle yapılan ödemeler gündeliklerin yüzde 
ellisini geçemez. 

Yükselme süresi > 

MADDE 60. — Anayasa Mahkemesi üyelerinin kazanılmış haklarının hesabında esas alınacak yüksel
me süreleri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanılmış haklan bir üst dereceye kendiliğinden yükseltilir. 

Avukatlıktan Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçenlerin kazanılmış hak aylıklarına esas alınacak derece 
ve kademeleri, serbest avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi Anayasa Mahkemesinde geçmiş sayılarak belli 
edilir. 
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l(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe lile ilgili görüşmelerde Adalet Bakanı veya tensip ettiği tak
dirde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu görüşmelere Başkan ve üyeler açıklama yap
mak üzere davet edilemezler. 

Genel Sekreterin seçimi ve personelin atanması 

MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi Başkanının uygun gördüğü bir raportör, aslî görevine ek olarak, ge
nel sekreterlik görevini de yapar. 

Genel tdare, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına giren personel Genel Sekreterin önerisi üzerine Baş
kan, yardımcı hizmetler sınıfına, giren personel Genel Sekreter tarafından atanır. 

Kuruluş günü 

MADDE 58. — Her yılın Nisan ayının 25 (inci günü Anayasa Mahkemesinin kuruluş günüdür. Kuruluş 
günü törenlerle kutlanır, seminerler ve konferanslar tertiplenir ve ayrıca o dönem içinde emekliye ayrılmış 
olan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin onuruna düzenlenecek gecede törenle onur belgeleri ve geçmiş hizmet
lerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ve armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Anayasa Mahkemesi bütçesine 
yeterli ödenek konulur. 

Yol giderleri, tazminatlar, gündelikler 

MADDE 59. — Anayasa Mahkemesi - Başkanı, Başkanvekili, üyeleri ile raportörlerinden keşif, bilirkişi in
celemesi veya buna benzer tetkikatı yapmak üzere görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri dle görevde geçen 
günler için ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının Başkan ve üyeler için yirmide biri, raportörler için otuzda 
biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu gideri karşılamazsa, aradaki fark belgeleri dayalı ol
mak şartı ile ayrıca ödenir. Şu kadar ki, bu suretle yapılan ödemeler gündeliklerin yüzde ellisini geçemez. 

Yükselme süresi 

MADDE 60. — Anayasa Mahkemesi üyelerinin kazanılmış haklarının hesabında esas alınacak yükselme 
süreleri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanılmış hakları bir üst dereceye kendiliğinden yükseltilir. 

Avukatlıktan Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçenlerin kazanılmış hak aylıklarına esas alınacak derece ve 
kademeleri serbest avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi Anayasa Mahkemesinde geçmiş sayılarak belli edilir. 

Lojman ihtiyaçlarının karşılanması 

MADDE 61. — Anayasa Mahkemesi üyeleri ile raportör ve memurlarının lojman ihtiyaçlarmı karşılamak 
üzere Anayasa Mahkemesi Bütçesine yeterli ödenek konulur. 

Kaldırılan ve ihdas edilen kadrolar 

MADDE 62. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ekli (I) sayılı cetvelin (a) ve (b) bölümlerinde 
gösterilen Anayasa Mahkemesi geçici raportör kadroları kaldırılmış, bunların yerine bu Kanuna ekli (II) sa
yılı cetvelin (a) bölümünde gösterilen adlî yargı hâkim ve savcı sınıfı kadroları Adalet Bakanlığı kadrolarına 
(b) bölümünde gösterilen idarî yargı (hâkim ve savcı sınıfı kadroları Danıştay kadrolarına eklenmiştir, 
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ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 9 Kasım 1982 tarihinde Anayasa'Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kad
roları ile görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle 
kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır. 

Anayasa MaJhkmesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye 
sayısı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin 
yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları topla
mının onbeşten aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu kanunun 4 üncü maddesindeki esas ve sı
raya uyulur. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar, dava ve işlerde, 22.4.1962 gün ve 44 sayılı 
Kanunun öngördüğü toplanma yeter sayısı uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetki
lerini Türk Milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin yönetim dönemi 
içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun 
uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinde görevli Başkan ve üyeler dışındaki personelin de ye
niden atanmaları gerekmez. Bunlar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilinin yoklukları halinde en kıdemli 
asıl üyenin Anayasa Mahkemesine başkanlık edeceğine dair hükümler dışında, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Anayasa Mahkemesinde görevli bulunan asıl ve yedek üyelerin, yürürlükten kaldırılan 22.4.1962 
tarih ve 44 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiş olan kıdemleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasa Mahkemesi kadroları arasında bulunan 'geçici raportörlük kadroları 
kaldırılmış, bunların yerine; Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde kullanılmak üzere; Adalet Bakanlığı 
kadrolarına altı adet birinci derece ve bir adet ikinci derece adlî yargı hâkim ve savcı sınıfı kadrosu, Da
nıştay kadrolarına da üç adet birinci derece ve bir adet ikinci derece idarî yargı hâkim ve savcı sınıfı 
kadrosu eklenmiştir. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve '(2) sayılı cetvellere Anayasa Mahkemesi rapor
törlüğü unvanı eklenmiştir, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi geçici raportörü 
olarak çalışmakta olan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları, başkaca bir işleme gerek olmaksızın Ana
yasa Mahkemesi raportörü olarak atanmış sayılırlar ve kazanılmış hak aylık dereceleriyle görevlerine de
vam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 60 ncı madde hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇÎOİ MADDE 7. — Muhasebe teşkilatı kuruluncaya kadar muhasebe işleri Adalet Bakanlığı Mu
hasebe Müdürlüğünce yerine getirilir. 
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M. G. K. 
(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinde geçici raportör olarak görev yapanlar, hiçbir 
işleme gerek olmaksızın ihdas edilen bu kadrolara atanmış sayılırlar. Bunlar, bu Kanunun 16 ncı maddesi ge
reğince, yeni bir görevlendirme işlemi yapılmaksızın Anayasa Mahkemesindeki raportörlük görevlerine yeni 
kadro unvanlarıyla devam ederler. 

iB) 'Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesine ait Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı 
Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıflarına ait ekli (III) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış, yerine bu Ka
nuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kadrolar konulmuştur. Bu düzenleme sonucu, kadroları değişenlerin 
durumlarına uygun yeni kadrolara atanmaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olarak yapılır. Durum
larında değişiklik olmayanlar aynı görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 7 Kasım 1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları 
ile görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmış ol
dukları sıfatları saklı kalır. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye 
sayısı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni dü
zenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının on-
beşten aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde 4 üncü maddede yer aldığı halde hiç temsil edilmeyenlere 
öncelik verilmek suretiyle aynı maddedeki esas ve sıraya uyulur. Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı 11'e inince
ye kadar, dava ve işlerde, 22.4.1962 gün ve 44 sayılı Kanunun öngördüğü toplanma yeter sayısı uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 42 nci madde hü
kümlerine göre üye kıdemleri yeniden belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 60 inci madde hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Anayasa Mah
kemesi üyeliğine seçilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Muhasebe teşkilatı kuruluncaya kadar muhasebe işleri Adalet Bakanlığı Muhasebe 
Müdürlüğünce yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinde görevli başkâtip 
unvanı «Yazı İşleri Müdürü» olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle ilgililerin yeniden atanmaları ge
rekmez. Bunlar, yeni unvanları yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerinden yan 
ödeme almaya devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Anayasa Mahkemesi Üyelerinin andiçme törenine, Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyeleri de davet edilirler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 725) 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇtCt MAİDDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesince görevli baş
kâtip unvanı «Yazı işleri müdürü» olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle ilgililerin yeniden atanma
ları gerekmez. Bunlar, yeni unvanları yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerinden 
yan ödeme almaya devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Anayasa Mahkemesinin mevcut kadrolarına;, 
14 Genel İdare Hizmetleri Sınıfından; 
a) Sivil savunma uzmanı için bir adet dördüncü derece kadro, 
b) Daire müdürü için bir adet dördüncü derece kadro, 
c) Daire müdür yardımcısı için sekiz adet (beşinci derece kadro. 
2* Teknik Hizmetler Sınıfından; bir adet altıncı, bir adet yedinci, 'bir adet sekizinci, bir adet dokuzun

cu ve bir adet onuncu derece teknisyen kadrosu, 

3* Yardımcı Hizmetler Sınıfından; iki adet onikinci, iki adet önüçüncü derece kaloriferci kadrosu, 
Eklenmiştir., 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 61. — 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin (Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun yürürlükten kaldınlimıştır. 

Yürürlük 

MADDE 62. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 63. -

Başbakan 
Bülend Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S, R. Pasin 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t öztrak 

Adalet Bakanı 
R, Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr, A, Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr, A, Samsunlu M. R. Güney 

2.5.1983, 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 725) 
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{M. Gy K.) 
(Afesyasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 63. — Tasarının 61 inci maddesi 63 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 64. — Tasarının 62 nci maddesi 64 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 65. — Tasarının 63 üncü maddesi 65 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

M l î Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 725) 
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(M. G, K.) 
(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I SAYILI CETVEL 

Kadro Unvanı 

Anayasa Mahkemesi 
Geçioi Raportörü 
Geçioi Raportörü 
Geçici Raportörü 
Geçici Raportörü 

<a) 
Sınıfı 

Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 

Derecesi 

1 
2 
3 
4 

TOPLAM 

Adedi 

6 
2 
2 
1 

11 

« 

Kadro Unvanı 

Anayasa Mahkemesi 
Geçici Raportörü 
Geçici Raportörü 
Geçici Raportörü 

(b) 

Sınıfı 

Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 

Derecesi 

1 
2 
3 

TOPLAM 

Adedi 

2 
1 
1 

4 

II SAYILI CETVEL 
ADALET BAKANLIĞI KADROLARINA 

EKLENEN KADROLAR 
(a) 

Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Hâifcim 
Savcı 
Hâkim 
Hâkim 
Hâkim 

Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 

1 
1 
2 
3 

4 

TOPLAM 

4 
2 
2 
2 
1 

11 
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(M. G, K.) 
(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(b) 
DANIŞTAY KADROLARINA 

EKLENEN KADROLAR 

Kadro Unvanı 

Danıştay Savcısı 
Danıştay Tetkik Hâkimi 
Danıştay Tetkik Hâkimi 
Danıştay Tetkik Hâkimi 

Sınıfı 

Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 
Hâkim ve Meslek Mensupları 

Derecesi Adedi 

1 
1 
2 
3 

TOPLAM 

1 
1 
1 
1 

4 

İptal Edilenler 

III SAYILI CETVEL 
EK GÖSTERGELER 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Daire Tabibi 
Kararlar Müdürü 
Malî İşler Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Personel Müdürü 

Derecesi 

1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 

Ek Gösterge 

+ 400 
+ 200 
+ 200 
+ 300 
+ 100 
+ 50 
+ 50 
+ 50 

Kadro Unvanı 

IV SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Genel Sekreter Yardımcısı 
Kararlar Müdürü 
Personel Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
ıSivil Savunma Uzmanı 
Daire Tabibi 

Sınifı 

G.Î.H. 
» 
» 
» 
»> 
» 

S.H.S. 

'Derecesi 

31 
3 
4 
4 
4 
4 
11 

TOPLAM 

Adedi 

• l l ; 

ıl! 

H 

7! 

Ek Gösterge 

+ 20Q 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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(M, G, K.) 
(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özel Kalem Müdürü 
Malî İşler Müdürü 
Levazım Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Daire Müdürü 
Müdür Yardımcısı 

D E R E C E L E R 

5 6 7 8 9 10 111 12 13, 14 15 Toplamı 

G.t.H. 1' — — — _ — _ _ - - — — i; 

» l _ _ _ _ _ _ _ - _ — — ı, 
» 1 2 — — — — — — — — — 3, 
» ! _ . _ _ _ _ _ _ i 
» _ . ıo _ _ _ _ _ _ — — — 10 

Kadro Unvanı 

Zabıt kâtibi 
Şoför 
Santral memuru 
Hemşire 
Laborant 
Teknisyen 
Başodacı 
Mübaşir 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Çamaşırcı 
Kaloriferci 

D E R E C E L E R 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

T.H.S.— 
Y.H.S.— 

1 

G.Î.H.— 3 3 
* 2 

3 
2 

S.H.S, 1 — — 1 
» — — — ı 

6 6 — — — — 
2 4 6 — — — 

1 1 1 

— 1 
2 4 6 6 5 — — 

i! — __ 
2 — — 

TOPLAM 6 16 12 11 15 16 19 14 

27 
18 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
4 

29 
1 
4 

115 

(1 - 4) GENEL TOPLAM 
(5 - 15) GENEL TOPLAM 

7 
115 

*mm* 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 719 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu 
Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/725; M. G. Konseyi : 

1/612) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 561) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-3975 (1/725)4765 

Konu : Kanun Tasarısı. 30 Eylül 1983 

MİLLÎ GÜVENLtK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Eylül 1983 tarihli 167 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunul
muştur. \ 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 26, 27, 28, 29 Eylül 1983 tarihli 164, 165, 166 ve 167 nci Bir
leşimlerinde görüşülmüştür. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 13 Haziran 1983 
Başbakanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1538/05121 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde kararlaştırı
lan «15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek 
Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine dair Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

5680 SAYILI BASIN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE IBtR EK MAD
DENİN KALDIRILMASINA VE BU IKANUNA EK MADDELER İLAVESİNE DAİR KANUN 

TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Demokratik sistemlerde Devleti idare edenler vatandaşların oyları ile belirlenir. Vatandaşların Devletin 
nasıl idare edildiğini, Devlet bayatında cereyan edea olayları yakından bilmeleri ile seçimler anlam kazanır. 
Kimin ne yaptığı bilinmeyen bir yerde seçmenlerin Devlet idaresini yönlendirdiğinden ve halkın gerçek tem
silcilerini seçtiğinden söz edilemez. Diğer taraftan idare edenlerin de temsil ettikleri kitlenin düşüncelerini 
bilmeden onların irâdelerini Devlet iradesinde egemen kılmaları mümkün değildir. 

Düşüncelerin açıklanmasında en etkili araç olan basının bu bakımdan son derece gerekli ve etkili bir görev 
yaptığı açıktır. 

'Basın yukarıda belirtildiği gibi demokratik ülkeler için önem taşır. Yöneticilerin, yönetilenlere hesap ver
me durumunda olmadığı totaliter idarelerde etkili bir basından söz etmeye imkân yoktur. Diğer bir deyişle 
basın hürriyeti demokratik idarelerin en belirgin özelliğidir. 

Belirtilen nedenlerle basın hürriyeti demokratik Anayasaların üzerinde en fazla durduğu bir hürriyet 
olarak karşımıza çıkmaktadır., 

5680 sayılı Basın Kanunu 24 Temmuz 1950 tarihinden beri yürürlükte bulunmaktadır. Bu Kanunla basın 
hürriyeti özüne dokunulmadan hür ve demokratik ülkelerin Basm Kanunu nazara alınarak geniş bir serbesti 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kanun, açıklanan özelliği itibariyle 1961 Anayasasının yürürlüğünden 
sonra da bu Anayasa ile bağdaşmayan bir yönü bulunmadığından esasta bir değişikliğe uğramadan günümüze 
kadar gelmiştir. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da Basrı hürriyetine büyük önem vermiş diğer hürriyetleri çok 
genel ilkelerle düzenlerken; Basın hürriyetinin daha geniş bir şekilde ve bunu zedelemeden ve ancak 1961 yı
lından sonraki 20 yılı aşkın bir sürede cereyan eden olayları ve ülkemizde geçen dönemde anarşi tahrikçiliği 
yapan korsan basını da nazara alarak düzenlemişitir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 719) 
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Tasarı esasta 1982 Anayasası ile Basın Kanunu arasında uyum ve Anayasanın getirdiği hükümlere uy
gulanma gücü sağlamak amacına yöneliktir. Bunun yanısıra 1950 tarihinden sonra paranın değerinde önemli 
düşmeler olduğundan ve mevcut para cezaları caydırıcılığını önemli ölçüde yitirdiğinden bunların artırılma
sı yoluna gidilmiştir. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Kanunun mevkute sorumlu müdürlerinde bulunması gereken nitelikleri belirleyen 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının altı numaralı bendi değiştirilmektedir. 

Sözkonusu değişiklik yapılırken, bent sistematiği ile bugün sorumlu müdürlüğün yapılmasına engel olan 
suçlar aynen muhafaza edilmekle beraber, «Sorumlu müdürlük» müessesesinin büyük önemi, sorumlu mü
dürlerde bulunması gereken üstün nitelikler göz önünde tutulmuş, bu sebeple Anayasanın, «Milletvekili seçil
me yeterliği» başlıklı 76 nci; 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun «Siyasî partilere üye 
olma» başlıklı 11 inci maddelerinde yer alan suçlar da metne dahil edilmiş, ayrıca istimal ve istihlak kaçakçı
lığı suçu dışındaki kaçakçılık suçları ile Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevine giren ve bu mahkemelerin 
görevine giren suçlara tahrik ve teşvik fiillerinin de bent kapsamına alınmasında yarar görülmüştür. 

'Madde '2. — Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmekte ve bir fıkra ilave edilmektedir. 
Değiştirilen fıkra, yabancıların, Türkiye'de mevkute çıkarabilmeleri için uymak zorunda oldukları kurallar» 
göstermektedir. 

Yürürlükteki 7 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan «Yabancı» deyimiyle neyin amaçlandığı açıkça 
anlaşılamamakta, özellikle son yıllarda bazı yabancı büyükelçiliklerin yaptıkları yayımlarda, sözkonusu fık
ranın taşıdığı yükümlülüklere uymadıkları görülmektedir. Keyfiyet, beşinci fıkranın yeterli açıklıkla kaleme 
alınmamış olmasından ve yoruma müsait bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Halbuki, ülkemizde bulunan yabancı diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar ile bunlara bağlı kuruluş
lar ve uluslararası teşkilat temsilcilikleri tarafından yapılan yayınların etkin bir şekilde denetlenmesinde, 
Devletimizin yüksek menfaatleri bakımından zorunluk. bulunmaktadır. 

Diğer taraftan konunun özelliği ve hassasiyeti bakımından, gerek yabancıların ve gerekse uluslararası 
kuruluşlar ile yabancı Devletlerin temsilcilerinin, konsolosluklarının ve bunlara bağlı kuruluş temsilcilerinin, 
mensup oldukları teşekkül adına mevkute çıkarmalarından önce Dışişleri Bakanlığının bu hususta görüşünün 
alınması yararlı görülmektedir. 

Yapılan değişiklikle, fıkraya açıklık getirilerek uygulamada ortaya çıkan aksaklık giderilmiş ve yürürlük
teki metinde yer alan ön şartlara, Dışişleri Bakanlığının görüşünün de alınması şartı ilave edilmiştir. 

Maddeye ilave edilen yeni fıkrada yukarıdaki düşünceler doğrultusunda hazırlanmış ve Türkiye'de faaliyet. 
gösteren ve maddenin 5 inci fıkrası kapsamına girmeyen yabancı Devletlerin diplomasi temsilcilikleri \â 
konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilâtın mevkute ve mevkute kapsamı dışındaki 
basılı diğer eserlerin yayınlamaları da Dışişleri Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur. 

Madde 3. — Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Kanunun beyanname ve eklerinin tevdi edileceği mercii gösteren birinci fıkrasında herhangi bir değişik

lik öngörülmemektedir. 
Ancak 9 uncu maddenin beyanname ve eklerinin tevdi şekline dair üçüncü fıkrasının, ikinci fıkra; beyan

namelerin, kanunî şartlan kısmen veya tamamen taşınmamaları halinde yapılacak işlemi gösteren ikinci fıkra
sının ise, üçüncü fıkra olarak düzenlenmesinin, fıkralar arasında intizam ve ahenk sağlayacağı düşünülmüş bu 
yolda bir değişiklik yapılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (İS. Sayısı: 719) 
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Maddeye eklenilen son fıkra, 1982 tarihli Anayasanın 29 uncu maddesinin 2 noi fıkrasında yer alan «Sü
reli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilme
si yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması için 
mahkemeye başvurur.» şeklindeki amir hüküm uyarınca düzenlenmiştir. 

Eklenen bu fıkrada, yetkili merciin Cumhuriyet savcılığı; yayının durdurulmasınla karar verecek mahkeme
nin ise asliye ceza mahkemesi olduğu vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan uygulamada görülen aksaklıkları da gidermek amacıyla, sorumlu müdürün beyannamede 
gösterilen adresinden ayrılıp da yeni adresini bildirmemiş olması veya tutuklanması veya hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başlanıp da yerine yeni bir sorumlu müdür getirilmemesi hallerinde 
de aynı usulün takibiyle yayının durdurulması öngörülmüştür. 

Madde 4. — Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmektedir. 
Kanunun yürürlükte bulunan 12 nci maddesi, tabilere, mevkutenin her nüshasında ikişer tanesini, neşri 

takip eden çalışma gününde çıktığı yerin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülkiye amirine tevdi etme yüküm
lülüğünü getirmektedir. Maddeye ilave edilen fıkrayia, bu yükümlülüğü yerine getiren tabi'e bir makbuz ve
rilmesi öngörülmekte böylece, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında beyanname verilmesi halinde uygulanan 
makbuz verme mecburiyetiyle paralellik sağlamakta, ayrıca tabi'e yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair 
savunma imkânı yaratılmaktadır. 

Madde 5. — Kanunun 16 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bu maddenin birinci bendinde yapılan değişiklikle, karikatürü yapan veya haberi yazan kimse de metni 

dahil edilmiş, ayrıca, sorumlu müdüre bu bende göre verilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların, süresine bakıl
madan 647 sayılı Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde gösterilen miktarın 
aşağı haddinin esas alınarak para cezasına çevrileceği vurgulanarak, Ihükmolunan cezanın esasta para cezası 
olduğu, belirtilmiştir. Böylece uygulamaya açıklık getirilmiştir. 

Maddenin ikinci bendinde yapılan değişiklikte Yargıtay içtihatları göz önünde bulundurulmuş, sorumlu 
müdüre bu durumda para cezası verilmeyeceği, doğrudan doğruya hürriyeti bağlayıcı ceza hükmolunacağı 
belirtilerek uygulamadaki tereddütlerin giderilmesiamaçlanmıştır. 

Maddenin üçüncü bendi mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle suçun işlenmesi haline münhasır
dır. Yapılan değişiklikle ceza sorumluluğunun, eserin yazarı, çevireni, çizeniyle birlikte yayınlatanına ait 
olduğu belirtilmekte yayınlatan için verilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrileceği aynen so
rumlu müdürler için öngörüldüğü şekilde hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin dördüncü bendinde, sahibi belli olmayanyazı, haber, resim veya karikatürden dolayı sorumlulu
ğun üçüncü bent hükmüne bakılmaksızın yayınlatana ait olduğu ve yayınlatan hakkında hükmolunacak hür
riyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmeyeceği, doğrudan doğruya hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanaca
ğı belirtilmektedir. 

Yukarıda yazılı kişilerin belli olmamaları halinde veya Türk mahkemelerinde bu kişiler aleyhine dava 
açılamadığı durumlarda sorumluluğun basana, basan belli olmazsa satana ve dağıtana ait olduğu açıkça gös
terilmiştir. 

Madde 6. — Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmektedir, 
a) Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasında, cevap ve düzeltme hakkının hangi hallerde kullanılabile

ceği belirtilmektedir. Buna göre, bir şahsın, haysiyet ve şerefine dokunan; menfaatini bozan; kendisiyle il
gili hakikate aykırı; hareketler, düşünceler ve sözler izafe edilerek, mevkutelerde yayın yapılması halle
rinde cevap ve düzeltme hakkı kullanılmaktadır. 

1982 Anayasa'sının 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, «Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin hay
siyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde taşınır 
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ve kanunla düzenlenir.» denilmekte olduğu göz önünde tutularak birinci fıkrada bulunan «Menfaati bozan» 
kelimeleri, metinden çıkartılmıştır. 

Bundan ayrı olarak, mevkutelerin birden fazla yerde basılmaları halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan 
yazının yîyınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının bütün nüshalarında, cevap ve düzeltmeye yer verilme
diği, 'böylece cevap ve düzeltme müessesesinin amacının tam anlamıyla gerçekleştirilemediği, uygulamada 
çok zaman izlenmektedir. Bu noksanlığı gidermek için maddenin birinci fıkrasına bir cümle ilave edilmiş ve 
mevkutelerin birden fazla yerde basılması halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve 
dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarında, cevap ve düzeltmeye yer verilmesi gerekeceği, hiç bir tered
düt yaratmayacak şekilde ve açık biçimde belirtilmiştir. Diğer taraftan maddenin ikinci fıkrasında herhangi 
bir değişiklik yapılmadan taşıdığı hükmün niteliği göz önünde tutularak, birinci fıkra bünyesine dahil edil
miştir. 

b)_ Maddenin üçüncü fıkrasında, bugün, sulh ceza hâkiminin cevap ve düzeltmeyi ne yönlerden incele
neceği belirlenirken, hâkime bu incelemeyi yapması için yirmidört saatlik bir süre tanınmaktadır. 

Halbuki uygulamada, bu sürenin ihtiyacı karşılamadığı artık anlaşılmış bulunmaktadır. Nitekim, Anaya-
sa'nın 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında «Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayının yapılmasının gerekip 
gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar ve
rilir.» denilmektedir. 

Gerek Anayasa hükmü ve gerekse uygulamanın ortaya çıkardığı zaruret karşısında, konunun müstaceli
yeti de göz önünde tutulmak suretiyle hâkimin tetkikatı en geç üç gün içinde tamamlayarak bir sonuca ulaş
ması gerekeceği düşünülmüş ve üçüncü fıkrada bu süre üç gün olarak belli edilmiştir. 

d) 'Maddenin üçüncü fıkrasında, sulh ceza hâkiminin kararına karşı sorumlu müdüre tanınan yirmi dört 
saatlik itiraz süresi ile itirazı inceleyecek asliye ceza hâkimine tanınan yirmi dört saatlik inceleme sürele
ri de, yuikanda belirtilen uygulamanın zorunlu kıldığı, uzatılması gereken süreler olarak düşünülmüş ve fıkra 
metninde bu yolda bir düzenlemeye gidilerek yirmidörtsaatlik sürelere ilişkin hüküm, üç gün şeklinde değişti
rilmiştir. 

e) Maddenin değiştirilen dördüncü fıkrasından sonra düzenlenen beşinci fıkrasında sulh ceza hâkiminin 
cevap ve düzeltme talebini reddeden kararlarına karşı da aynı şekilde ilgilisi tarafından itiraz olunabileceği 
belirlenmiştir. , 

f) Altı, yedi ve sekizinci fıkralar, yürürlükteki 19 uncu maddenin beş, altı ve yedinci fıkralarından, me
tinlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen alınmıştır, 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 20 nci maddesi bütünüyle değişti
rilmektedir. 

Kanunun 20 nci maddesi bugün için, «4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları gös
termeyen tabi yirmîbeş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler onbeş günden üç aya kadar hapse ve yüz liradan beşyüz 
' liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» hükmünü taşımaktadır. 

Maddede sözü edilen 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ise «'her basılmış eserde o eserin yayın 
yeri, yılı ve tabiin, varsa naşirin adları ve iş yerleri gösterilir. 

tlan, tarife, sirküler ve emsali hakkında bu hüküm uygulanmaz. Mevkutelerde ayrıca basılmış tarih ile 
sahibinin ve yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu müdürün ve bunlar müteaddit ise idare ettikleri kısım ile 
birlikte her birinin adları gösterilir.» hükümlerini muhtevidir, 

20 nci maddede sözü edilen para cezası 22 Ocak 1983 gün ve 17936 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesini öngören 2790 sayılı kanun ile otuz misli yükselti
lerek ağır para cezasının asgarî haddi de üç bin lira olarak belirlenmiştir. Aynı kanunla hafif para cezası 
ise bin beşyüz liraya yükseltilmiştir. Sonuç olarak bu gün için birinci fıkradaki para cezası binbeşyüz lira
dan üç bin liraya kadar hafif para cezası; ikinci fıkradaki para cezası ise üç bin liradan onbeşbin liraya ka
dar ağır para cezası şeklini almıştır. 
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Tasarıyla yapılan değişiklik günümüzde para değerindeki düşüşler nazara alınarak yeniden belirlenmiş; 
ancak maddedeki hürriyeti bağlayıcı cezalarda herhangi bir yükseltme yoluna gidilmemiştir. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesi ile kanunun 21 inci maddesi bütünüyle değiştirilmektedir. 
Bu gün için 20 nci madde, «Dokuzuncu ve onbirinci maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler onbeş 

günden üç aya kadar hapse ve ikiyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» hük
münü taşımaktadır. 

Maddede sözü edilen dokuzuncu madde, «beyanname ve ekleri, mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en 
büyük mülkiye amirliğine verilir. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen ve kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimselere sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verislmemiş sayılır ve keyfiyet 
beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname mülkiye amirliğine doğrudan doğruya verileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. 
Mülkiye amirliği verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir makbuz vermeye mecburdur. Beyanname 
noter aracılığı ille tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şekli makbuz yerine geçer.» 

11 inci madde ise, «Mevkute sahibinin hakkını başkasına devri yahut ölümü halinde yeni sahip bir ay 
içinde yeniden beyanname vermeye mecburdur.» 

hükümlerini taşımaktadır. 
Maddedeki para cezası yukarıda da işaret edildiği gibi 2790 sayılı kanunla otuz misli artırılmıştır. 

Tasarı ile, eylemin niteliği göz önünde tutularak hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da, etkin
lik sağlamak amacıyla yükseltilmiştir. 

Diğer taraftan, tasarı ile kanunun 9 uncu maddesine eklenen son fıkrayla yayının durdurulmasının ön
görüldüğü hallerde, yayına beyanname vermeden başlayanlar için, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte, ağır 
para cezası da getirilmektedir. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi ile kanunun 22 nci maddesi bütünüyle değiştirilmektedir. 
Bu gün için 22 nci madde, «hakikate aykırı beyanname veren kimse üç aydan altı aya kadar hapse ve 

beşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» hükmünü taşımaktadır. 
Maddede sözü edilen para cezası 2790 sayılı kanunla 5435 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yapılan de

ğişiklikle kanunun yayım tarihine göre otuz misli artırılmıştır. 
Tasanda, eylemin vahameti göz önünde tutulmuş, hürriyeti bağlayıcı ceza ile ağır para cezasının alt ve 

üst sınırları artırılmıştır. Ayrıca maddeye «fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç teşkil etmediği takdirde» 
ifadelerine de yer verilerek, eylemin daha ağır bir suçu oluşturması halinde o hükmün uygulanacağı vur
gulanmıştın 

Bu duruma göre, tasarı kanunlaştığında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, 
hakikate aykırı beyanname veren kimseye, altı aydan iki yıla kadar hapis ve kırkbin liradan yüzbin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilecektir. 

Madde 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 23 üncü maddesi bütünüyle 
değiştirilmektedir. 

Bu gün için kanunun 23 üncü maddesi, «10 uncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmeyen
ler hakkında yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» şeklinde düzenlenmiştir. 

Maddede geçen 10 uncu madde ise «beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklikler beş gün 
içinde 9 uncu maddede yazılı mercie aynı usulle bildirilin 

Mesul müdür değiştirildiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını taşıyan bir vesikanın beş gün içinde 
aynı mercie verilmesi lazımdır. 

Bu müddet zarfında bu kanuna giren mesul müdürlere terettüp eden mesuliyet yazı işlerini fiilen İdare 
edene aittir.» hükmünü taşımaktadır. 

23 üncü maddede geçen ağır para cezası 2790 sayılı kanunla 5435 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yapı
lan değişiklikle otuz misline yükseltilmiştir. 

Tasarıyla ağır para cezasının alt sınırının yirmi bin lira; üst sınırının ellibin lira olarak belirlenmesi yo
luna gidilmiştir. 
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Madde 11. — Tasarının 11 inci maddesi ise 5680 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi bütünüyle değişti
rilmektedir. 

Bu gün için 24 üncü madde, «12 nci madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında yayınlanan her nüs
ha için on liradan yirmibeş liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.» şeklinde düzenlenmiştir. 

Maddede geçen 12 nci madde ise, «tabi, mevkutenin her nüshabından ikişer tanesini neşri takip eden 
çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülkiye amirine tevdie mecburdur.» hük
münü taşımaktadır. 

24 üncü maddede geçen para cezası 2790 sayılı Kanunla 5435 'sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ya
pılan değişiklikle otuz misli artırılmıştır. 

Tasarıyla, 12 nci maddeye aykırı davrananlar için üç aydan bir yıla kadar hapis cezası getirilmekte ve 
her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hülkmolunacağı belirlenmiştir. 

Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesi ile Kanunun 25 inci maddesi bütünüyle değiştirilmektedir. 

8.6.1956 gün ve 6733 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci madde bugün için; «13 üncü maddede yazılı şart 
ve vasıflara haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar bir aya kadar hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.» hükmünü taşımaktadır 

25 inci maddede ıgeçen 13 üncü madde ise 29.11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve «Mev
kutelerde çalıştırılacak muhabirlerin bu Kanunun 5 inci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentleri hükümleri müs
tesna diğer bentlerinde yazılı nitelik ve şartları haiz olmaları icap eder.» şekline dönüştürülmüştür 

25 inci maddede geçen para cezası diğerleri gibi 2790 sayılı Kanunla. yükseltilmeye tabi tutulmuştur. 
Tasarıyla ağır para cezasının alt sınırı ellibin lira olarak tespit edilmiştir. Maddedeki hürriyeti bağlayı

cı ceza miktarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır, 
Madde 13. — Tasarının 13 üncü maddesi ile Kanunun 26 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bugün için 26 net madde, «15 inci madde hükümlerine riayet etmeyenler ikiyüz liradan beşyüz liraya ka

dar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» hükmünü taşımaktadır* 
26 nci maddede geçen 15 inci madde ise, «Bir mevkutenin hususî fedakârlık ihtiyarı ile elde edip yayın

ladığı haber, yazı ve resimler mevkute sahibinden müsaade alınmadıkça neşirlerinden yirmidört saat geçme
den başka mevkuteler tarafından yayınlanamaz. Hususî fedakârlık itibariyle elde edilen yazı ve resimler için 
mevkute sahibinden izin almak mecburidir.» hükmünü 'taşımaktadır, 

26 nci maddede geçen para cezaları 2790 sayılı Kanunla otuz misli yükseltilmiştir. !Bu duruma göre Ka
nunda ikiyüz lira olarak gösterilen ağır para cezası altibin; beşyüz lira olarak gösterilen üst sınır oribeşbin lira 
olarak hükmedilmektedir. 

Tasarıyla 15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zası getirilerek cezanın alt ve üst sınırları artırılmış bulunmaktadır. 

'Madde 14. — Tasarının 14 üncü maddesi ile Kanunun 28 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Söz konusu 2)8 inci madde «18 inci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği tarihten başlamak 

üzere, günlük gazetelerde üç gün içinde, diğer mevkuteler bu müddet gözeitilmek şartıyla çıkacak en geç 
ikinci nüsıhasında yerine getirmeyenler hakkında, neşringeciktiği her nüsha için yüz liradan ikiyüz liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» denilmektedir. 

Bugün, 2790 sayılı Kanun uygulanarak yüz lira olan ağır para cezasının alt sınırı üçbin lira; ikiyüz lira 
olan ağır para cezasının üst sınırı altibin lira olarak hükmedilmektedir. 

Tasarıyla para cezasının alt ve üst sınırları artırılmış ve her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunacağı vurgulanmıştır. 

Madde 15. — Tasarının 15 inci maddesi ile Kanunun 29 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
7.6.1956 tarih ve 6733 sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddede 19 uncu maddeye atıf yapılarak, 19 

uncu maddedeki neşir mecburiyetine riayet etmeyenler hakkında oribeş günden üç aya kadar hapis ve ikibin 
liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla birlikte neşrinden imtina olunan cevap ve teksibin aynı mev
kutede 19 uncu maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesinde neşrine de hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında, mahkemenin hükmüne rağmen neşirden imtina olunması halinde yukarı-
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daki fıkra gereğince verilecek cezaların bir misli artırılarak hükmolunacağı ve ayııca neşrin geciktiği her 
nüsha için bin lira ağır para cezası ilave edileceği belirtilmektedir. 

2790 sayılı Kanunla 5435 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklik üzerine bugün ikibin lira olan 
ağır para cezası yerine altmışbin lira; beşbin lira olan üst sınır için yüzellibin lira ağır para cezası hükme-
dilmektedir. 

Tasarıyla 29 uncu maddenin birinci fıkrasındaki hürriyeti bağlayıcı cezanın eylemin ağırlığı karşısında ar
tırılmasının uygun olacağı düşünülmüş diğer taraftan bu fıkradaki ağır para cezası da diğer ceza maddele
rinde yapılan artırmalarla orantılı şekilde yükseltilmiştir, 

Buna göre hürriyeti bağlayıcı cezanın alt sınırı bir aya üst sınırı ise altı aya çıkarılmış para cezasının alt 
sınırı ellibin lira üst sınırı ise yüzbin lira ojarak belirlenmiştir. 

Tasarıyla 29 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle «Mahkeme hükmüne rağmen neşirden 
imtina olunması halinde yukarıdaki fıkra gereğince ver-i'lecek cezaların bir misli artırılarak hükmolunacağı» 
belirtilmiştir. 

Madde 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ile kanunun30 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
30 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları aynen muhafaza edilmiştir. 

Cezaya ilişkin 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasında «yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket eden
ler bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» hük
mü bulunmaktadır. Bu madde 29.11.1960 tarih ve 143 sayılı kanunla değişikliğe tabi tutulduğundan bugün 
2790 sayılı Kanun hükümleri gereğince alt sınırı bin lira olan ağır para cezası onbeşbin lira; onbin lira olan 
üst sınır ise yüzellibin lira olarak hükmedilmektedir. 

"Tasarıyla cezaların etkinliği sağlanmak istendiğinden hürriyeti bağlayıcı ceza miktarı aynen muhafaza edil
mekle beraber ağır para cezasının alt sınırı yüzbin lira, üst sınırı ise ikiyüzbin lira olarak belli edilmiştir. 

Diğer taraftan; 
a) Tasarıyla,, kanuna eklenen ek ikinci maddede, ek birinci maddenin'ikinci fıkrasında belirtilen ve ara

larında Türk ceza Kanununun 142 ve 163 üncü maddelerinin de bulunduğu suçlardan mahkûmiyet halle
rinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin mahkemece kapatılabileceğinin belirtildiği; 

b) Ek üçüncü maddede ise bu kapatma kararına rağmen, kapatma süresince yayma devam edenler hak
kında cezai müeyyide getirildiği; 

Göz önünde tutulmuş ve 30 uncu maddenin son fıkrasındaki «Türk Ceza Kanununun 142 ve 163 üncü 
maddelerinin uygulanması suretiyle hükümlülük halinde tekerrür varsa, mevkute bir aydan üç aya kadar ya
yından men olunur. Yayından men olunan mevkutenin sahip ve sorumluları bu süre içinde başka bir adla 
mevkute çıkaramazlar.» hükmünün, uygulanmasına imkân ve gerek kalmadığı için bu fıkra tümüyle metinden 
çıkartılmıştır. 

Ayrıca maddeye eklenen son fıkrayla, bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde cezaların yarı nisbe-
tinde artırılarak hükmedileceği belirtilmiştir. 

Madde 17. — Kanunun 31 inci maddesi tasarının 17 nci maddesi ile değiştirilmektedir. 
Yürürlükte bulunan 31 inci maddenin birinci fıkrasında yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin, 

Türkiye'ye sokulması ve dağıtılmasının Bakanlar Kurulu kararıyla men olunabileceği belirtilmiş ise de, men 
edilebilecek bu eserlerin niteliklerinin neler olacağı konusunda yetkili merciin tereddütüne sebep olmayacak 
ve uygulamada yeknesaklık ve Anayasa mutabakat sağlayacak biçimde daha geniş kapsamlı olarak belirtilme
sinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bu görüş doğrultusunda birinci fıkrada kısmen değişiklik yapılarak yabancı memleketlerde çıkan ve Tür
kiye'ye sokulması veya dağıtılması men olunabilecek eserlerin nitelikleri, Anayasanın 28 inci maddesindeki 
genel ilkeler esas alınarak açık bir şekilde belirlenmek suretiyle bu tür eserlerin ülkeye sokulmaları ve dağı
tımlarının Bakanlar Kurulu kararıyla men edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası aynen muhafaza edilmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle fıkra Ikapsamı genişletilmiş ve menedilmiş alan bu eser

lerin tercüme edilerek yayanlara da ceza sorumluğu getirilmiştir. Bu şekilde bir düzenlemeye gidilirken de, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 719) 



bu fıkrada sayılan kişilerin eylemlerinin da'ha ağır birsuçu oluşturması halinde o suça ait ceza ile ayrıca ce
zalandırılmaları öngörülmüştür. 

Bundan ayrı olarak fıkrada mevcut hürriyeti bağlayıcı ceza ile ağır para cezasının alt sınırı ellibin lira 
üst sınırı ise yüzbin lira, olarak artırılmıştır. 

Bugün yürürlükte olan kanunun 31 inci maddesinin son fıkrasında «Menedilmiş olmasına rağmen bunları 
Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar, veya bu gibi eserieri kısmen veya tamamen iktibas ederek yayanlar 
hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandı
rılırlar.» hükmü bulunmaktadır. 

2790 sayılı Kanunun uygulanması sonucu beşyüz lira, onbeşbin lira olarak; beşbin lira ise yüzellibin lira 
olarak tatbik edilmektedir. 

Tasarıda ayrıca hürriyeti bağlayıcı cezalarda da artırım yapılmış üç aylık alt sınır altı aya, bir yıllık üst 
sınır ise iki yıla çıkarılmıştır. 

Madde 18. — Tasarının 18 inci maddesiyle Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. 
29.11.1960 tarih je 143 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci madde dntihar vakaları hakkında haber çerçe

vesini aşan ve okuyanları tesir altında bırakacak mahiyette olan tafsilat veya vakaya müteallik resimlerin 
yayınlanması yasaktır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler yüz liradan 'bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar.» 

Hükmünü taşımaktadır. Bu para cezaları 2790 sayılı Kanunla onbeş misline çıkarılmıştır. 
Tasarıyla ağır para cezasının alt ve üst sınırları yükseltilmekte ve yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır 

para cezasına hükmolunacağı hükme bağlanmıştır. 
Madde 19. — Tasarının 19 uncu maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesinin son fıkrası değiştirilmiştir. 
Değiştirilen bu fıkra Kanunun 33 üncü maddesinin bir ve iki numaralarındaki eylemlere atıf yapmakta

dır, 
33 üncü maddenin bir numaralı 'bendi «Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki oinsi mü

nasebetlere dair habkr ve yazıların»; iki numaralı bendi, «Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 
429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442 nci maddelerinde yazılı cürümlere müteallik haber ve yazıların yayın
lanması halinde mağdurların hüviyetlerini açıklayan malumat ve resimlerin neşri yasaktır.» hükmünü taşı
maktadır. 

Cezaya ilişkin ve| 
ağır para cezasıyla 

olan ve 2790 sayılı 
2790 sayılı Kanuna! 

değişiklik konusu son fıkrada «hilafına hareket edenler üçyüz liradan bin liraya kadar 
cezalandırılır. Fiilin tekerrürü halinde bin liradan üçbin liraya kadar ağır para cezası 

veya yedi günden üç aya kadar hapis cezası verilir.» denilmektedir. 
Son fıkrada yap lan yeni düzenlemede ceza kanunlarımızdaki sistematik esas alınmış ve öncelikle hük-

medilmesi öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi, daha sonra da ağır para cezasının miktarının belirlen
mesi yoluna gidikniştjlr. 

ağır para cezasının sınırları, para değerindeki düşüşler göz önünde tutulmuş ve üçyüz 
lira olan ağır para iezası yirmibin liraya, bin lira olan ve bugün 2790 sayılı Kanun gereği olarak otuzbin 
lira olarak verilen ^ğır para cezası ellibin liraya çıkartılmıştır. Diğer taraftan fiilin tekerrürü halinde bin lira 

Kanuna göre otuzbin lira olarak uygulanan para cezası ellibin liraya, üçbin lira olan ve 
göre doksanbin lira olarak uygulanan üst sınır yüzbin liraya çıkartılmıştır. 

Ayrıca son fıkraldaki yedi günden üç aya kadar olduğu belirlenen hürriyeti bağlayıcı ceza tasarıyla üç 
aya kadar hapis şeklinde tespit edilmiştir. 

Madde 20. — Tfasannın 20 inci maddesiyle Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte
dir. 

Kanunun 34 ünki maddesinin birinci fıkrasında siyasî, iktisadî, ticarî mevkutelere ilişkin bingilerden han
gilerinin ne gibi şartlarla tutulacak deftere kaydedileceği belirtilmekte; bu defterleri tutmayan veya noksan 
veya yanlış bilgi geçiren yahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususların gizlen
diği hallerde, mevkute sahibi ile onun mümessiline uygulanacak cezalar ikinci fıkrada göstermektedir. 
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Ancak, 'bugünkü metinde geçen (onun mümessili) ifadesi, mevkute sahibine her alanda temsil eden mü

messilleri kapsamaktadır. Halouki bu fıkrada amaçlanan, mevkute sahibinin, defterlerini tutmakla görevli 
olan mümessilidir. 

Fıkraya bu yönden açıklık getirmek uygulamadaki tereddütleri gidermek üzere, onun bu hususta görevli 
mümessili ifadesinin Okra metnine dahil edilmesinde yarar görülmüştür. 

Diğer taraftan, fıkradaki hürriyeti bağlayıcı ceza süresinde değişiklik yapılmadan, ağır para cezasının sı
nırları cezaya ilişkin diğer maddelerde yapılan artırımlarla orantılı bir şekilde yükseltilmiştir. 

5680 sayılı Basın Kanununun 34 üncü maddesi daha önce 29.11.1960, tarih ve 143 sayılı Kanunla değiş
tirilmiştir. 

Bu defa değiştirilen 2 nci maddenin bugünkü şekli; «bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış 
malumat geçirildiği veyahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususlar gizlendiği tak
dirde mevkutenin sahibi veya onun mümessili 'bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» hükmünü taşımaktadır. 

Diğer maddelerde olduğu gibi ibu maddedede yer alan ağır para cezası bilahare çıkarılan 2790 sayılı Ka
nunla 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle onlbeş kat artırılmış ve netice itibariyle 34 
üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ağır para cezası on beş bin liradan yüzellibin liraya kadar ıbir miktara yük
seltilmiştir. 

işte tasarıda bütün bu hususları nazara alınarak maddenin ikinci fıkrası yeni baştan düzenlenmişıtir. 
Madde 21. — Kanunun 35 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Günlük ve diğer mevkutelerle işlenen suçlarda, sorumlular hakkında dava açılabilmesi 5680 sayılı Basın 

Kanununun 35 inci maddesinde üç ve altı aylık hak düşürücü süreye bağlanmış bulunmaktadır. Son yular
da yayın organlarındaki artış ve hazırlık soruşturmalarının çeşitli nedenlerle tamamlanamaması ekseri halde 
Basın Kanununun 35 inci maddesindeki üç ve altı aylık sürenin sona ermesine neden olmakta, bu yüzden 
de basın yolu ile işlenmiş millî güvenliği, birliği ve menfaatleri zedeleyici pek çok suç hakkında dava açıla
madığı gibi süresi geçtikten sonra açılmış olan davalarda hak düşürücü sürenin geçmiş bulunması nedeniyle 
ortadan kaldırılmak suretiyle bunlar cezasız kalmaktadır. 

işte hu nedenlerle, Basın Kanununun 35 inci maddesinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç hissedilmiş ve 
madde yeniden bir düzenlemeye taJbi tutulmuş bulunmaktadır. 

Madde 22. — Kanunun 36 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bugün, toplu 'basın asliye ceza mahkemeleri, birçok yerde, yeterli sayıda ceza hâkimi bulunmaması sebe

biyle, hukuk 'hâkimlerinin katılmalarıyla oluşturulmaktadır. Bu maihkemelerdeki hâk'imlerin asli görevleriyle 
ilişkilerinin devam etmesi, hukukî ve fiilî nedenlerle devamlı olarak basın davalarına bakamamaları, mah
keme kurulunun sık sık değişmesi, işlerin gecikmesine ve birikimlere sebep olmakta, toplu basın asliye ceza 
mahkemelerinin kuruluş amacının gerçekleşmesini engellemektedir^ 

Nitekim, istanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde 28.3.1983 tarihi itibariyle derdest bulunan 104 
dava dosyasından, 6 adedi 1976; 2 adedi 1977; 10 adedi 1978; 4 adedi 1979; 11 adedi 1980; 15 adedi 1981; 
37 adedi 1982 yıllarından devretmiştir. 1983 yılına ait 19 adet dava dosyasına bunlardan ayrı olarak bakıl
maktadır. 

izmir Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde 28.3.1983 tarihi itibariyle derdest bulunan 28 dava dosya
sından, 3 adedi 1979; 3 adedi 1980; 3 adedi 1981; 13 adedi 1982; yıllarında devretmiştir. Halen 1983 yılı
na ait 6 dava dosyası elde bulunmaktadır. 

Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde ise, 1976 yılından 1; 1977 yılından 2; 1978 yılından 5; 
1979 yılından 5; 1980 yılından 3; 1981 yılından 17; 1982 yılından 19; dava dosyası 1983 yılına devretmiştir. 
25.3.1983 tarihi itibariyle, 1983 yılında açılmış bulunan 10 davaya bakılmaktadır, 

Verilen bu istatistik bilgilerden de anlaşılacağı üzere, toplu basın asliye ceza mahkemelerinin kuruluş ne
denlerinden birini oluşturan basın davalarında sürat ve etkinlik kazandırma amacı, bugüne kadar gerçekleşti
rilememiştir. 

Tasarıyla öncelikle, Kanunun 36 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmakta, basın yoluyla iş
lenmiş bulunan ve ağır cezayı gerektiren davalardan, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren 
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suçlara ilişkin olanların, yine Devlet Güvenlik Mahkemelerinde (bakılması esası getirmektedir. Bunun dışında 
kalan ve ağır cezayı gerektiren davaıara, ağır ceza maiiKemeıerınde bakılacaktır. 

Diğer taraftan, asl'ıyenık mevattan olan basın davalarına, normal asliye ceza mahkemelerinde bakılması
nın istenen etkinlik ve sürati sağlayacağı görüşünden nareKetie toplu basın asliye ceza mahkemelerinin kuru
luşuna ilişkin hükümleri ıtaşıyan 36 ncı maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları madde metininden çıkarılmakta
dır. 

Bu surede basın davalarında görülen gecikme ve birikimler önlenmiş olacaktır. 
Madde 23. — Tasarının 23 üncü maddesiyle Kanuna ailtı Ek Madde ilave edilmekte ve 4.7.1960 tarih ve 

9 sayılı Kanunla eklenen ikinci Ek Maddenin geçici nıteiığı ve bugün için uygulanma 'imkânı bulunmadığı 
göz önünde tutularak kaldırılmaktadır. 

Ek Madde 1. — 5680 sayılı Basın Kanununa ilave edilen bu ek maddenin birinci fıkrası, Anayasanın 28 
inci maddesinin beşinci fıkrasında ibelli edilen şartların doğması hallerinde, her türlü haber ve yazının, dağı
tımının, Kanunun açıkça yetlkılı kıldığı merciin emriyle önlenebileceğinle dair anailke doğrultusunda düzen-
lenmuştıır. 

Anayasanın, sözü edilen 28 inci maddesinin 'beşinci fıkrası, dağıtımın önlenebilmesi için, Devletin iç ve 
dış güvenliğini, ülkesi ve miüetiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma 
veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli 'bilgilere ilişkin bulunması gerekmektedir. Yine 
aynı fıkraya göre sorumluluk, bu tür yazı veya haberi yazana, bastırana, aynı amaçla basana, başkasına ve
rene ait olan söz konusu sorumluluk, hu suçlara ait Kanun hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. 

Görülüyorki 1982 Anayasası bu fıkrasıyla, bugüne kadar öngörülmeyen yeni bir sorumluluk getirilmekte
dir. Bu sorumluluk, henüz neşredilmemiş başka hir deyişle dağıtıma geçilmemiş ancak dağıtım aşamasına gel
miş her türlü mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserleri kapsamaktadır. 5680 sayılı 
Basın Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasındaki «basın suçu neşir ile vücut bulur.» şeklinde ifade edi
len kurala da bir istisna oluşturmaktadır. Kanunun son fıkrasında yer alan «fiilin ayrıca suç teşkil etmesi ha
li müstesna» ifadesi esasen Anayasanın kabul ettiği esasla da uyum içinde 'bulunmaktadır. 

İşte Ek birinci madde 'bu anlayış içinde kaleme alınmış ve Anayasanın 'kullandığı genel nitelikteki ifadeye 
müşakkar bir görünüm vermek ve uygulamaya açıklık getirmek amacıyla suçlar madde metni içinde Türk 
Ceza Kanunu ile ilgili diğer kanunlara atıf yapılmak suretiyle belirlenmiştir. 

Ayrıca Anayasanın, dağıtımın hâkim kararıyla önlenebileceğine dair hükmü aynen metne aktarılırken, ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde aynı yetkinin Cumhuriyet savcılığınca kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

Yine Anayasaya uygun olarak Cumhuriyet savcılığınca alınan önleme kararının hâkimin onayına sunul
ması hâkimin de bu kararı kırksekiz saat içinde inceleyerek onaylanıp onaylanmama konusunda karar verme
si gerektiği fıkra metninde açıkça beli edilmiştir. 

Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması için de dağıtımın önlenmesine ilişkin hâkim kararlarının o 
yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı yerlerdeki diğer savcılıklara en seri vasıtayla »bildirilmesi 
zorunluğu getirilmiştir. 

Ek 1 inci maddenin ikinci fıkrası Anayasanın 28 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki ilkelere sadık ka
lınarak mevkute tanımına giren veya girmeyen 'basılı eserler hakkında kanunun gösterdiği suçların soruştur
ma veya kovuşturmasına geçilmiş olması şartıyla hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
ise Cumhuriyet savcılığınca toplattırılmasına imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. Cumhuriyet 'savcılığının 
bu konudaki kararı, en geç 24 saat içinde ve bininci fıkrada olduğu gibi sulh ceza hâkiminin onayına su
nulacaktır. Hâkim tarafından verilen toplatma kararları, aynı şekilde o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından 
tüm Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıta ile duyurulacaktır. Uygulamaya açıklık getirilmesi için hangi 
suçların işlenmesi halinde toplatma kararı verilebileceği sayılmak suretiyle gösterilmiş bulunmaktadır. 

Bk 1 inci maddenin üçüncü fıkrası, Anayasanın 30 uncu maddesindeki «Kanuna uygun şekilde basın iş
letmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuri
yetin temel ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan mahkûm olma hali hariç, suç aleti olduğu 
gerekçesiyle zabt ve müsadere edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz.» şeklindeki ilkeye uygun olarak dü
zenlenmiştir. Fıkrada, atıf yoluyla gösterilen suçlardan mahkûm olma halinde, suçlulardan bir veya birkaçı-
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na ait olmaları şartıyla suçu ihtiva eden mevkute veyamevkute sayılmayan 'basılmış eserlerin basımında kul
lanılan makineler ile diğer basım adetlerinin müsaderesine karar verileceği hükme 'bağlanmıştır. 

Bk 1 anci maddesinin son fıkrasında, tahkikatın her aşamasında, eserlerin basımında kullanılan makinele
rin ve diğer (basın aletlerinin kaçırılmasını, değiş:tirilmesini, ziyaa uğramasını ve tahribini önlemek için ge
rekli görülen tedbirlerin alınacağı vurgulanmıştır. 

Bk Madde 2, — Bu ek maddede, ek 'birinci maddenin ikinci fıkrasında, Igili kanunlara atıf yapılarak sa
yılmak suretiyle 'belli edilen suçlardan mahkûmiyet hallerinde» suç teşkil eden yazının yayımlandığı mevkute
nin geçici olarak kapatılabileceği, Anayasanın 28 inci maddesinin son fiikrasındakı hükme paralel olarak dü
zenlenmiş ve geçici kapatmanın en çok üç aylık süreyle sınırlandırılması uygun görülmüştür. Geçioi kapatma
nın alt sının gösterilmemiş 'böylece mahkemenin bir gün ile üç ay arasında, takdir yetkisini kullanabilmesi
ne imkân tanınmıştır. 

Bk Madde 3. — Bu ek maddenin 'birinci fıkrası, Anayasanın 28 inci maddesinin son fıkrasında yer alan 
«Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla 
toplattırılır.» hükmüne uygun olarak düzenlenmiştir. 

İkinci fıkra ise, birinci fıkrada öngörülen yasak eyleme aykırı davrananlar için uygulanacak cezayı be
lirlemektedir. Bu tür davranışta 'bulunanlar hem hürriyeti bağlayıcı cezaya hem de ağır para cezasına çarp
tırılacaklardır. 

Bk Madde 4. — Bu ek madde ile, basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleş
miş kararların aynı mahkemece Cumhuriyet savcılığına duyurulması ve Cumhuriyet savcılığının da ıbu bildi
rimi Resmî Gazetede derhal lan ettirmesi zorunluluğu getirilmekte, böylece ülke düzeyinde hangi basılmış 
eserin mahkemece müsadere edildiğinin ilgililere 'bildirilmesi 'sağlanmaktadır. 

Yapılan bu düzenleme ile uygulayıcılara kolaylık getirilmesi amaçlanmıştır. 
Bk Madde 5. — Bu ek madde, Tasarının çerçeve 23 üncü maddesiyle 5680 sayılı Basın 'Kanununa ekle

nilen Bk 1 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen şartların mevcut olması sebebiyle mah'kemece dağıtı
mın önlendiği hallerde, bu fıkrada belli edilen suçları basın yoluyla işlemek amacıyla yazı yazanların, resim 
yapanların, aynı amaçla 'bu tür yazı ve resimleri başkalarına verenlerin veya aynı amaçla bastıran veya 
basanların cezalandırılmasını öngörmektedir. 

Bu durumda, kişi basın yolu ile suç işlemeye karar vermiş, zihni faaliyet aşamasını geçmiş, yazıyı yazmak, 
resmi yapmak suretiyle hazırlık hareketlerine başlamıştır. Keza kişi aynı amaçla, bu tür yazı veya resmi baş
kasınla vermiş ve yazı basılmıştır veya kendisi yazıyı 'bastırmış veya 'basmıştır. 

Filhakika, Türk Ceza Hukukunda eylemin nitelik ve vahameti göz önünde tutularak 'bazı durumlarda ha
zırlık hareketleri cezalandırılmaktadır. 

Kaldı ki Anayasanın 28 inci maddesinin 'beşinci fıkrası da Tasarımn Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası
na ait gerekçede etraflıca açıklandığı üzere" 'bu tür bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. 

Bu fukrada cezalandırılmaya gidilirken suçun icrai hareketinin ilk aşaması olan nakıs teşebbüs durumu
nun söz konusu olduğu düşün'ülmemiekte, sadece eylemin valhim niteliği karşısında, Anayasa ilkesine de uy
gun olarak hazırlık hareketlerinin müeyyideye bağlanmasını sağlayacak 'bir düzenleme yapılmaktadır. 

Ek 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası yukarıdalk'i açıklamayı vurgulamak uygulamada or
taya çıkması muhtemel tereddütleri gidermek -için düzenlenımiştir. 

Ayrıca 'bu ek maddenin üçüncü fıkrasında sorumlu müdürlerin esas Olarak Kanunun 16 ncı maddesinde
ki esaslar dairesinde sorumlu olacakları belirtilmiştir. 

Ek Madde 6. — Bu ek madde, yeni Anayasada yer alan süreli ve süresiz yayın deyimlerinin, Basın Ka
nunu kapsammda ne şekilde anlaşılacağını, hiçibir tereddüte yer vermeden açıklamak 'amacıyla Tasarı met
nine lave edilmiştir. 
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Geçici Madde — 5680 saynlı Basın Kanununun 36 ncı maddesi, Tasarının 22 noi maddesiyle değiştirildi
ğinden ve bu değişiklik Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemelerinin kaldırılmasını öngördüğünden Tasarının ya
salaşması halinde, Toplu Basın Asl:ye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyalarının ne gibi işle
me tabi tutulacakları konusuna açıklık getirmek üzere, bu geçici madde Tasarı metnine dahil edilmiştir. 

Buna göre, Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar, sonuçlandırılıncaya ka
dar, bu mahkemelerin görevleri devam edecektir. 

Tasarı yasalaştığında, mahkemece karara bağlanmış olmakla beralber, Yargıtayda inceleme aşamasında bu
lunan dava dosyalarının, Yargıtayda bulundukları veya Yargıtayca mahkemeye gereği yapılmak üzere gön
derildikleri durumlarda dahi, Ikarar kesinleşinceye kadar toplu basın asliye ceza mahkemelerinin görevleri
min süreceği bu maddede açıkça belli edilmiştir. 

Madde 24. — Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 25. — Yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 7 Kasım 1983 
Esas No. : 1/612 
Karar No. : 123 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Eylül 1983' 'tarihli 167 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, «15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı», Danışma 
Meclisi Başkanlığının 06-3975 (1/725) - 4765 sayı ve 30 Eylül 1983 tarihli yazısıyla Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğine gönderilmiş, Genel Sekreter 1 flflte Tasarıyı 3 Ekim 1983 Tarih ve 2014 sayı ile Ko
misyonumuza havale etmiştir. 

Komisyonumuz, Tasarı ile Danışma Meclisi Genel Kurulunun kaibul ettiği metni, gerekçeleri, Tasarının 
yer aldığı Tutanak Dergisini, 

1. Başbakanlığa, 
2. Yargiftay Birinci Başkanlığına, 
3. Cumhuriyet Başsavcılığına, 
4. Adalet Bakanlığına, 
5. Basın Yayın Genel Müdürlüğüne, 
6. Ankara Hukuk Fakül'tesii Dekanlığına, 
7< Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına, 
8. İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığına, 
9, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığına, 

10. Türk Basın Birliği Genel Başkanlığına, 
11. Ankara Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığına, 
12. Ankara Gazeteciler Cemiyetine, 
13. Türkiye Gazeteciler Sendikasına, 
14. Anadolu Basın Birliğine, 
15. İzmir Gazeteciler Derneğine, 
Göndererek, Tasarının bütünü ve maddeleri hakkında yazılı görüş almış ve bu görüşleri ayrı, ayrı de

ğerlendirmeye talbi tutmuştur. 
îstanlbul Hukuk Fakültesinin 12 Ekim 1983 Tarih ve 4109 sayılı yazısına ekli olarak gönderilen ve Fa

kültenin Ceza ve Usul Hukuku öğretim üyelerinden Ord. Prof. Dr. Sullhi Dönmezer, Prof. Dr. Sahir Er
man, Prof. Dr. Ayhan önder'den oluşan Komisyonun hazırlamış olduğu raporda, 

«'Kanun Tasarısı; Hukukî esaslara uygun, uygulamadaki aksaklıkları giderici, 1982 Anayasasının getir
diği yenilikleri, basın hürriyetini koruyacak şekilde Tasarı metnine intikal ettirilmiş, nitelikte olduğunu, 
suç teşkil eden eylemler için öngörülecek cezalar ve tesniti bir ceza politikası ve tercih problemi olduğundan, 
siyasî tercih konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenlerle bu konularda görüş bildirilmesfinin doğru o'lmayacağı 
ileri sürülmüştür.» 

Anlkara Hukuk Fakültesi Dekanlığının 17.10.1983 Tarih ve 3094 sayılı yazılarına ekli olarak gönderilen 
rapor ise Analbilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eralp özgen tarafından hazırlanmıştır. Raporda, 

Tasarıda, gerek hürriyeti bağlayıcı cezalar ve gerekse para cezaları çok ağır bulunmuştur, Para Cezala
rının çok yüksek tutulması onların para cezası ile ö denememesi sonucu hapis cezasına dlönüşeceğini, bu 
yolun da uygulamanın gerekçesine ters düşeceği ileri sürülmüştür.» 

Ankara Siyasal Bilgiler Dekanlığının gönderdiği raporda ise, 
«Tasarı ile getirilen değişikliklerin tamamen 1982 Anayasasının Devleti koruyucu, temel hürriyetleri te

minat altına alan felsefeye uygun olduğu kabul edilmiştir.» 
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Türkiye Gazeteciler Sendikası, Hükümet tasarısındaki aşırı şekilde artırılan cezaların Danışıma Mecli
sinde indirilmesinden başka 'bir değişiklik görülmediği. Danışma Meclisinin kabul ettiği metin de çağdaş ba
basının sorunlarına cevap verecek nitelikte olmadığını, cezaların artırılmış olmasının neticeyi değiştirmeye
ceğini, Tasarıda öngörülen sistemin en çok demokratik ve olağan basını etkileyeceği ileri sürülmüştür.» 

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası, Basın Kanununun düşünce özgürlüğünü sınırlayacak kadar ağırlaştır
mak yerine, Basın Ahlak Yasası hükümlerinin infaz ve ta'tibiîk şeklini kanunda göstermek suretiyle basın kon
seyinin vereceği kararları bir müeyyideye sahip kılarak Basın Ahlak Yasasını taitibi'k edilir hale getirmenin da
ha yerinde olacağı Heri sürülmüşitür.» 

Ankara Gazetecileri Cemiyeti de, Basın Ahlak Yasasının çıkarılmasına işaret edilmiş, hapis cezasının 
caydırıcı olmayacağı, aylık ücret esas alınarak belli oranlarda ceza uygulamasının daha yerinde olacağını, 
hapis cezalarının paraya çevrilmesi yerine, ödenmeyen para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesinin daha 
uygun olacağı belirtilmiştir. 

Anadolu Basın Birliği, Tasarının aynen kabulü halinde, Türk Basının kamu oyunda gösterilen saygıyı 
yitireceğini, Tasarıdaki maddelerin basına karşı baskı aracı olarak kullanılacağını, korsan basın için getiri
len hükümlerin Anadolu basınına karşı şiddetle kullanılabileceği endişesini taşıdıklarını, hür basının orta
dan kalkmasına neden olacağını, basın odası veya benzeri bir yasanın çıkarılması gereğine inandıklarını, sa
bah gazetelerinin bir gün önceden basılıp yayınlanmasının önlenmesi gerektiğine işaret edilmiştir. 

tzmir Gazeteciler Derneği de, Tasarı korsan basını göz önünde tutarak gerçek basın temsilcilerini suçlu 
gibi gösterdiğini, mühim olan mevcut mevzuatın işlerliğinin sağlanması olduğunu, Tasarıda öngörülen ted
birlerin basın özgürlüğünü zedeleyecek mahiyette olduğu ileri sürülmüştür. 

Komisyonumuz bütün bu görüşlerle birlikte Tasarı nın hazırlanması sırasında Adalet Bakanlığınca tespit 
edilen Cumhuriyet savcıları ile Sıkıyönetim Askerî Savcıların görüşleri ile Yargıtay kararlarını da değerlen
dirmeye tabi tutmuş, Dünyadaki gelişmeleri de incelemiştir. 

Bütünü üzerindeki görüşmeleri tamamladıktan sonra maddelere geçmiştir. 
Madde 1. — Tasarının birinci maddesi ile Kanunun sorumlu müdürlerin niteliklerini düzenleyen 5 inci 

maddenin 3 üncü fıkrasının 6 ncı bendi değiştirilmektedir. 
Komisyonumuzca düzenlenen bu bentle getirilen yenilikler, «taksirli suçlar hariç olmak üzere» şeklinde

ki ilavelerîe «irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya bu 
Kanunun Ek Birinci Maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm 
giymemiş olmak» deyimleridir. 

Komisyonumuz bu bendi düzenlerken, Hükümet ve Danışma Meclisi Genel Kurul metninde yer alan 
ve fakait Ankara Hukuk Fakültesi ile tzmir Gazeteciler Derneği tarafından tenkit edilen (Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görevine giren suçlar) deyimleri çıkarılarak, bendin atıf yaptığı Ek birinci maddenin ikinci 
fıkrasında, kapsatma giren madde numaraları gösterilmiştir. 

Getirilen bu düzenleme Hükümet metninin gerekçesinde de açıklandığî gibi Anayasanın 76, Siyasî Parti
ler Kanununun 11, Dernekler Kanununun ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası de
ğiştirilmekte ve maddeye yeni bir fıkra ilave edilmektedir. 

Yukarıda sıraladığımız kuruluşlardan bu madde ile ilgili bir görüş gelmemiştir. 
Hükümet mötni ile Danışma Meclisi Genel Kurulunun kalbül ettiği metinde yer alan «..mevkute hangi 

dilde çıkıyorsa o dili bilmesine bağlıdır.» deyimleri buradan çıkarılmış ve bu husus bu Tasarı ile Kanuna 
eklenen Ek Beşinci Madde de düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz tarafından yapılan bir değişiklikte, maddeye yeni ilave edilen fıkrada olmuştur. Komis
yonumuz izni Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından verilmesinin daiha yararlı 
olacağı ve genel uygulamaya da uyum sağlayacağım düşünmüştür. 

Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesi ile Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Düzenleme, 1982 Anayasasının 29 uncu (maddesinin 2 nci fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. 
Maddenin 1 inci fıkrasındaki değişiklik, (en büyük mülkiye amirliğine) deyimleri (en büyük mülki amir

liğe) şekline dönüştürülmüştür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 719) 



~ 16 — 

2 nci fıkradaki değişiklik, mülkî idare amirliği deyimleri yanında (alındı belgesi) vermeye ilişkindir. 
3 üncü fıkrada bir değişiklik söz konusu değildir. 
Son fıkra yeni bir düzenlemedir. Yukarıda da açıklandığı üzere Anayasanın ilgili maddesine göre kaleme 

alınmışıtır. Beyanname verilmeden yayın yapılması veya 'beyannamenin istenen hususları ihtiva etmemesi ve
ya doğru olmadığının anlaşılması halinde uygulanacak esasları düzenlemektedir. 

Komisyonumuz tarafından maddenin düzenlenmesi sırasında, asliye ceza mahkemesinin kaç günde karar 
vermesi gerektiği hususunda açıklık getirilmiştir. Mahkeme en geç 48 saat içinde karar verecektir. 

Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi ile Kanunun 12 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrasındaki değişiklik, Cumhuriyet savcısı deyimi (Cumhuriyet savcılığı) olarak değiş

tirilmiş, maddeye yeni bir fıkra ilave edilerek, teslimi sonucu (alındı belgesi) verilmesine ilişkin düzenleme ge
tirilmiştir. 

Madde hakkında görüşlerine müracaat eden kurumlar herhangi bir mütalaa ileri sürmemişlerdir. 
Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesiyle Kanunun 16 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrasının birinci bendinde sorumlu müdürün ceza mesuliyetini ortaya koymaktadır. Ben

de (haberi yazan) deyimleri ile (karikatürü yapan) sözcükleri ilave edilmiş, ayrıca sorumlu müdüre bu bende 
göre verilecek para cezasının uygulanmasında emsal uygulamada dikkate alınarak 647 sayılı Cezaların tnfazı 
Hakkındaki Kanunun ilgili maddesinin uygulanacağı belirlenmiştir. 

Maddenin 1 inci fıkrasının 2 nci bendi ikiye ayrılmış, mevkute sahibinin sorumluluğu yeni bir bent ola
rak düzenlenmiş, ayrıca 2 nci bentte Komisyonumuz tarafından yapılan düzenlemede, müştear adla, imzasız 
veya remizli imza ile yayınlanan yazı, haber, resim ve karikatürlerde sorumlu müdürler yönünden açıklama 
yönünden bir süre belirlenmesine gidilmiş ve bu suretle Kanunun bir boşluğu doldurulmuştur. 

3 üncü bent yukarıda da açıklandığı gibi yenidir. Mevcut Kanunu da 2 nci fıkrada düzenlenen bu husus 
mevkute sahiplerinin sorumluluğu yönünden ayrı bir bentte toplanmıştır. 

4 üncü bent mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerde sorumlulukla ilgilidir. Yapılan değişiklik, ceza 
sorumluluğunun, eserin yazarı, çevireni veya çizeni ile birlikte yayınlatana ait olduğunun belirlenmesi ve ya
yınlatanın sorumluluğunun, sorumlu müdürlere uygun para cezası şeklinde karşılanacağı hususudur. 

Maddenin 2 nci fıkrası mevkute tanımına girmeyen basılı eserlerin sahibinin belli olmamasına ilişkindir. Bu 
halde sorumluluk yayınlatana ait olacak, eser yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlandığı 
takdirde sadece yayınlatan eseri vücuda getiren gibi sorumlu olacaktır. Bu kişiler belli olmadığı ve bu kim
seler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamadığı takdirde sorumluluk satan ve dağıtana ait olacaktır. 

Komisyonumuz, mevcut boşluğu gidermek için maddeye yeni bir fiktra ilave etmiş ve sahibinin rızası olma
dıkça Türkiyede yayımlanan yayınlardan aynen yapılacak iktibaslarda sorumluluk, iktibas edene ait olduğu 
belirtilmiştir, tik yazının üzerinden dava mürürzamanı geçtikten sonra, iktibas sebebiyle doğacak suç yönün
den sorumluluk izin alınmamışsa, iktibas ödene ait-olacaktır. Aksi halde sorumluluk iktibasa izin veren asıl 
yazıyı yazan veya haberi veren, resmi yapan veya karikatürü çizene ait olacaktır. 

Maddenin son fıkrasında Komisyonumuz tarafından düzenlenmiştir. Anayasanın 28 inci maddesinde «Ka
nunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz» hükmü yer almaktadır. Maddenin son fıkrası 
Anayasanın bu düzenlemesine uygun bir mahiyet arz etmektedir. 

Madde düzenlenirken tstanbul Hukuk Fakültesinin redaksiyon yönünden ileri sürdüğü görüşten de yarar* 
lanılmıştır. 

Danışma Meclisinin kabul etltiği metnin son fıkrasına «bilerek» kelimesinin ilavesine dair görüşlere ise, 
maddede geçen suçun cürüm niteliğinde olması ve esasen kasıt unsurunu taşıması gerektiği düşüncesiyle itibar 
edilmemiştir. 

Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesi ile Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Komisyonumuz maddeyi yeni baştan düzenlemiştir. 1982 Anayasasının 32 nci maddesinde (düzeltme v e 

cevap hakkı) düzenlenmiştir. Düzenlemede birtakım yenilikler vardır. 1961 Anayasasında bulunan «menfaati 
bozan» kelimeleri metinden çıkarılmıştır. Ayrıca bu halde ilk müracaatın mahkeme yerine yayınevine yapılması 
kabul edilmiş, buradan bir sonuç alınamazsa mahkemeye müracaat esası getirilmiştir. İşte bütün bu durum
ları nazara alan Komisyonumuzda bu halde ilk müracaatın sorumlu müdüre yapılmasını, sorumlu müdürün 
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bu hususta 3 gün içinde karar vermesi gerektiği ayrıntıları ile madde metninde düzenlenmiş, sürelerin tespitin
de yine Anayasadaki hükümler esas alınmıştır. 

'Maddeyle ilgili olarak İstanbul Hukuk Fakültesinin raporunda, varisler deyiminin «kanunî mirasçılar» ola
rak değiştirilmesi yolundaki görüşüne itibar edilmemiş, ölen bir kimsenin haysiyet ve şerefine dokunulması ve
ya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde şu veya bu nedenlerden ötürü görevini ye
rine getirmeyen veya getiremeyecek olan kanunî mirasçılarla birlikte, bunun dışında kalan mirasçılara da 
bu hakkın tanınması daha yararlı görülmüştür. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi ile Kanunun 20 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Kanunun 4 üncü maddesinde, her basılı eserde bulunması lazım olan hususlarla ilan, tarife, sirküler ve 

emsali hakkında yer alması gereken hususlar açıklanmıştır. 20 nci madde bunun yaptırımına ilişkindir. 
'Komisyonumuz, suç ve ceza arasında bulunması gereken uyumu ve diğer emsal maddeleri nazara alarak 

maddeyi düzenlemiştir. 
Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesi ile Kanunun" 21 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Kanunun 21 inci maddesi, 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «beyanname ve ekleri, mevkute 

nerede çıkarılıyorsa o yerin en büyük mülkiye amirine verilir.» hükmü ile 11 inci maddede yer alan «mev
kute sahibinin hakkını başkasına devri yahut ölümü halinde yeni sahip bir ay içinde yeniden beyanname 
vermeye mecburdur.» hükümlerine ayrı hareket edenlere ilişkin yaptırımı düzenlemektedir. 

21 inci maddenin 2 nci fıkrası ise, 9 uncu maddenin son fıkrasında yer alan «Beyanname mülkiye ami
rine doğrudan doğruya verileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir?..» şeklinde düzenlenen ve devam 
eden fıkraya aykırı halde verilecek cezayı göstermektedir. 

Madde 9. — Kanunun 22 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Hakikata aykırı beyanname vermekle ilgilidir. Emsal kanun maddelerindeki yaptırımlar nazara alınarak 

düzenlenmiştir. 
Madde 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ite Kanunun 23 üncü maddeye değiştirilmek istenmesine 

rağmen, kanunlardaki para cezalarının yayım tarihlerine göre 1983 yılında çıkarılan Kanunla bütünü ile de
ğiştirilmiş olduğundan, madde Tasarıdan çıkarılmıştır. 

Madde 11. — Tasarının 11 inci maddesi ile Kanunun 24 üncü maddesi değiştirilmektedir. Komisyonu
muz maddeyi 10 uncu madde olarak düzenlemiş ve kabul etmiştir. 

Tabi mevkutenin her nüshasından ikişer adedini belli zamanda 12 nci maddede açıklanan iki makama 
teslime ve karşılığında alındı belgesi almaya mecburdur. Bu teslim keyfiyeti basın suçlarının başlangıcını 
ve sorumlu kişilerin bunları inceleme imkânını yaratacaktır. Bu sebeple ceza üst düzeyde tutulmuştur. Mad
de sözü edilen her nüsha, her ayrı basım için verilmesi gereken miktardır. Mevkute günlük yayımlanıyorsa 
günde ikişer adet, yok olayların önemine binaen o gün için birden fazla ayrı basım yapılmışsa, her ayrı ba
sım yetkili mercileri teslim edilecektir. 

Madde 1'2. — Tasarının 12 nci maddesi ile Kanunun 25 inci maddesi değiştirilmektedir. Komisyonumuz 
bu maddeyi 11 inci madde olarak düzenlemiştir. Kanunun 13 üncü madde mevkutelerde çalıştırılacak mu
habirlere ilişkindir. Kanunda yazılı şartlara uymayan muhabir çalıştırılması halinde verilecek cezaya ilişkin
dir. 

Madde 13. — Tasarının 13 üncü maddesiyle Kanunun 26 nci maddesi değiştirilmektedir. Danışma Mec
lisi Genel Kurulunun kabul ettiği metni Komisyonumuz 12 nci madde olarak kabul etmiştir. 

Madde 14. — Tasarının 14 üncü maddesi ile Kanunun 28 inci maddesi değiştirilmektedir. Komisyonumuz 
maddeyi Danışma Meclisinden geldiği gibi 13 üncü madde olarak aynen kabul etmiştir. 

Madde 15. — Tasarının 15 inci maddesi ile Kanunun 29 uncu maddesi değiştirilmektedir. Komisyonu
muz, cevap ve düzeltme hakkının yaptırımını düzenleyen bu maddeyi 19 uncu maddede bu defa yaptığı 
düzenlemeye uygun olarak yeniden düzenlemiştir. 

Madde 16. — Tasarının 16 nci madde ile Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrası değiştirilmektedir. 
Mevcut düzenlemede yer alan 142 ve 163 üncü maddeler Tasarının Ek îkinci Maddesinde yer aldığından, 
bütünü ile tekerrürle ilgili düzenlemeye gidilmiştir. 30 uncu maddedeki değişiklik 15 inci maddede düzenlen
miştir. 
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Madde 17. — Tasarının 17 nci maddesiyle Kanunun 31 inci maddesi değiştirilmektedir. Komisyonumuz 
maddeyi Anayasanın 28 inci maddesine uygun olarak yeniden düzenlemiş ve Tasarının 16 ncı maddesi ola
rak kabul etmiştir. 

Madde 18. — Tasarının 18 inci maddesi ile Kanunun 32 nci maddesinin değişikliğine gidilmişse de 
Komisyonumuz, para cezalarının bütünü üzerinde 2790 sayılı Kanunla 1983 senesinin başında yapılan değişik-̂  
ligi nazara alınarak, çok kısa bir süre sonra yeni bir düzenlemeye gidilmesini benimsememiş ve maddeyi 
tasarıdan çıkarmıştır. 

Madde 19. — Tasarının 19 uncu maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesinin son fıkrası değiştirilmektedir. 
Irza geçme, kaçırma ve zina suçlarıyla ilgili olarak kişilerin aie şeref ve haysiyetlerini kırıcı yayınlardan do
layı verilmesi gerekli cezalarda büyük artışlar yapılarak, madde Komisyonumuzda 17 nci madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesiyle Kanunun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmeye 
gidilmişse de, Komisyonumuz 2790 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeyi yeterli bularak, maddeyi tasarı
dan çıkarmıştır. 

Madde 21. — Tasarının 21 inci maddesi ile Kanunun 35 inci maddesi değiştirilmektedir. Tasarının Hü
kümet metnine ilişkin maddenin gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi maddedeki müddetler iki katına çı
karılmaktadır. 

istanbul Hukuk Fakültesi raporunda, «'Basının ne istisnaiyetlerden yararlanması ve ne de müşterek hu
kuktaki hükümlere nazaran aleyhte durumlar içine konulması, Basın Hürriyeti ilkesi ile bağdaşmaz. Basın 
suçlarında zaruret olmayan hallerde genel esasların uygulanması, Basın hürriyetin gereği olduğu açıklan
mış ve maddenin ilk fıkrasında gerçekleştirilmiş olan değişikliklerin ülkemizde yıllardan beri geçirilen tec
rübeler bakımından yerinde mütalaa edilmiştir.» 

Madde 22. — Tasarınım 22 nci maddesi ile Kanunun 36 ncı maddesi değiştirilmektedir. Yapılan en bü
yük değişiklik «Toplu Basın Mahkemeleri»nin kaldırılmasına yöneliktir. 

İstanbul Hukuk Fakültesinin raporunu düzenleyen Türkiye'nin en sayılı hukukçuları düzenledikleri ra
porda bu madde ile ilgili olarak da, 

«Değişikliği yerinde mütalaa etmiş, esasen İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Ensti
tüsünün geçen yıllardaki toplantılarında bu husus müteaddit kereler ifade edilmiş ve toplu basın mahkemele
rinin kaldırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, basın hürriyetinde ilke, mümkün oldukça basının genel kuralları çerçeve
sinde işleme tabi kılınmasıdır. 

Basın suçları veya basın yolu ile işlenen suçlar, yargılamaları ayrıca bir ihtisası gerektiren suçlardan de
ğildir, Basın, belirli suçların işlenmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Söz gelimi sözle yapılan komi
nizin propagandası ile, yazılı ve basılı olarak yapılan komin'izm propagandası arasında, bunların mahiyetle
rine nüfuz ederek hüküm uygulanması 'bakımından, herhangi bir fark olmadığı gibi, özel bir ihtisasa da 
gerek yoktur, 

Uvgulamada ayrıca, mahiyeten bir ihtisas mahkemesi olmayıp, istisnaî mahkeme niteliğinde bulunan Top
lu Basın Mahkemeleri, iyi işlememiştir. Üyelerin başka mahkemelerde aslen görevli bulunmaları bu mah
kemelerde işlerin aylarca sürüncemede kalmasına, hâkimlerin hata yapmalarına, davaların Yargıtayca bozul 
masına ve sonuç olarak basit bir hakaret davasının 4 - 5 sene devam etmesine neden olduğu açıklanarak, ağır 
ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda da böyle bir ayrımın yapılmadı...» belirtilmiştir. 

Bütün bu görüşler, maddenin gerekçesinde açıklaman istatistikî bilgiler değerlendirilerek, madde Komis
yonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 19 uncu madde olarak tasarıda yerini almıştır. 

Madde 23. — Tasarının 23 üncü maddesi ile 5680 sayılı Basın Kanununa yeni maddeler ilave edilmek
tedir. Komisyonumuzun kabul ettiği şekilde çerçeve ve maddenin numarası çıkarılan maddeler nedeniyle 
20 olarak belirlenmiştir. 

Kanuna ilave edilen maddelerden; 
Ek Madde 1. — 5680 sayılı Kanuna ilave edilen bu madde ile Anayasanın 28 inci maddenin 5 inci 

fıkrasında açıklandığı üzere, «Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
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tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait 
gizli bilgilere ilişjkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla ba
sanlar, başkasına verenler bu suçlara ait Ikanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım 
hâkini kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili 'kıldığı merciin emriyle 
toplatılaJbilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararın en geç yirmidört saat içinde yeitkili hâkime 
'bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.» hük
mü yer almaktadır. 

İlk defa 1982 Anayasası ile getirilen bu hükümle DAĞITIMIN ÖNLENMESİ konusu düzenlenmiştir. 
5680! sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, «Fiilin ayrısa cuç teşkil etmesi hali 

müstesna olmak üzere, basın suçunun neşir ile vücut bulur.» hükmü yer almaktadır. 
Neşir ise aynı maddede, «Basılmış eserlerin herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde gösterilmesi 

veya satılması veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması veya satışa arzı «neşir» sayılır.» Şeklinde 
açıklanmıştır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi Anayasanın 28 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan hüküm nazara alı
narak ancak, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında veya yine 
TCK.'nun 311 veya 312 nci maddelerinde yazılı suçları veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden her türlü 
mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer eserlerin dağıtımının önlenmesi yoluna gidilecektir. 

Fıkrada geçen mevkute tanımı da Kanunun yine 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında tarif edilmiştir. Bu
na göre, «Gazetelere, haber ajansları neşriyatına ve belli aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere 
bu Kanuna göre mevkute denir.» 

Ek Birinci Maddenin birinci fıkrasına göre suç oluşması için basılmış eserin dağıtım safhasına gelmiş 
olması gerekir. Gerek Anayasaya ve gerekse Kanuna eklenen maddeye göre bundan önce işlemler suç nite
liğinde sayılmayacaktır. 

Ek Birinci Maddenin ikinci fıkrasını toplama ile ilgili hüküm oluşturmaktadır. Maddenin birinci fıkra
sında sayılan suçlarla. TCK.'nun müstehcen neşriyatla ilgili 426 ve 428 inci maddelerdeki suçlara veya 5816, 
6187 sayılı Kanunlarda yer alan suçları veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eyledikleri iddiası ile aleyhlerine 
soruşturma veya kovuşturulmaya geçilmesi halinde toplatılmasına geçilecektir. Komisyonumuz soruşturma 
ve kovuşturma sırasında hangi adlî mercilerin görevli olduğuna dair açıklık getirmiştir. Düzenleme Anayasa
nın 28 inci maddesinin 7 nci fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasını basımda kullanılan makineler ile diğer basım aletlerinin faillere ait olması ha
linde müsaderesine aittir. Bu fıkrada Anayasanın 30 uncu maddesinden alınmıştır. Anayasa maddesinde, 
«Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü Cumhuriyetin temel ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan mahkum olma 
hali hariç, suç aleti olduğu gerekçesi ile zapt ve müsadere edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz.» 

Ek Birinci Maddenin son fıkrası ise yine Anayasanın yukarıya aynen alınan 30 uncu maddesi esas alınarak, 
alınacak tedbirlere ve aletlerin faaliyetlerine ilişkindir. 

Ek Madde 2. — Anayasanın 28 inci maddesinin son fıkrasında, «Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel 
ahlaka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararı ile geçici olarak kapatılabilir. Kapalı sü
reli yayının açıkça devamı niteliği taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararı ile toplatılır.» hükmü 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, birbirini tamamlayıcı nitelikte bulunan Tasarının ek ikinci ve ek üçüncü maddeyi bir 
arada düzenlemiştir. 

Ek Madde 3. — Basılmış eserlerin müsaderesine ilişkin kararların kesinleşmesinden sonra bunun yayımı 
ve duyurulmasına ilişkindir. 

Ek Madde 4. — Ek Birinci Maddenin birinci fıkrası gereğince dağıtımın önlenmesi sonucu açılan dava
nın mahkûmiyetle sonuçlanması halinde verilecek ceza miktarını düzenlemektedir . 
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Ek Madde 5. — Türkiye'de yabancı dille yayımlanan mevkutelerin sorumlu müdürlerin o dili bilmesine 
ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilmiş, yukarıda da açıklandığı gibi Tasarıda sadece yabancılar için getirilen 
bu şart kim tarafından çıkarılırsa çıkarılsın bütün mevkuteler için şart olarak getirilmiştir. 

Geçici Madde — Danışma Meclisinden geldiği gibi kabul edilmiştir. 
Madde 24. — Yürürlükle ilgili madde 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Yürütme ile ilgilidir. 23 madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına sunulur. 

Başkan Üye Üye 
Kemtûettın ALtKÂŞÎFOĞLU Aydın SARAÇOĞLU Engin DOĞU 

Yargıtay 9 uncu Dairesi Başkanı Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel Müdürü 

Üye Üye 
Erdem GÜYER Yüksel TALAYMAN 

Cumhuriyet Başsavcı Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Yardımcısı Genel (Müdürlüğünde 

Tetkik Hâkimi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Mad
denin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 6 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın teh
didiyle para veya menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şa
hadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmî mercileri iğfal, müstehcen veya hayasızca yayın, fuh-
şiyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçı
lık suçlarından veya Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar ile bu mahkemelerin görevine 
giren suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak.» 

MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 7. — Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mül
kiye amirinin mütalaası ve Dışişleri Bakanlığının görü şü alındıktan sonra içişleri Bakanlığının müsaadesine 
ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek sorumlu müdürün 5 inci maddedeki vasıf ve şartları haiz ol
masına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilmesine bağlıdır. 

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diplomasi temsil
cilikleri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın, mevkute ve mevkute tanı
mına girmeyen basılı diğer eserleri yayınlamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca Dışiş leri Bakanlığınca izin verilir. 

MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkiye amirliğine ve

rilir. 
Beyanname mülkiye amirliğine doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabi

lir. Mülkiye amirliği, verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir makbuz vermeye mecburdur. Beyan
name noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, teb liğ şerhi makbuz yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen ve kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet 
beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyanname verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş 
sayılması veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması veya sorumlu müdürün be
yannamede gösterilen adresinden ayrılıp da yeni adresini bildirmemiş olması veya tutuklanıp veya hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başlanıp, yerine yeni bir sorumlu müdür getirilmemesi hal
lerinde, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine asliye ceza mahkemesince yayının durdurulmasına karar ve
rilir. 

MADDE 4. — 5680 sayılı Basın Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
«Tabi'e, bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir makbuz verilir.» 

MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu : 
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi 

veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak sorumlu mü
dürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. 
Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendin-
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(Hükümetin Teklifi) 

de belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundurma 
cezası verilmez. * 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı veya ihaiber veya resim 
veya karikatür sahiplerinin adlarını, sorumlu müdür bildirmek zorunda değildir. Sahibi belli olmayan yazı 
veya haber veya resim veya karikatürden dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne bakılmaksızın, suçu vücu
da getiren yazıyı yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi, sorumlu müdüre aittir. Ancak, so
rumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya haber veya resim 
veya karikatürden sorumlu değildir. Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı veya haber veya resim veya karika
türü yayınlayana aittir. 

3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan ese
rin yazarı, çevireni ve çizeni ile birlikte yayınlatanına aittir. Ancak yayınlatanlar için verilen hürriyeti bağ
layıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının hesabında 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi 
esas alınır. Yayınlatanlar için emniyet gözetimi altında bulundurma cezası yerilmez, 

4. Sahibi belli olmayan yazı, haber, resim veya karikatürden dolayı sorumluluk üçüncü bent hükmüne 
bakılmaksızın suçu vücuda getiren yazı veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi ya
yınlatana aittir. Eser, yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlandığı takdirde sadece yayınlatan 
eseri vücuda getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamadığı 
takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtana aittir.» 

MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı hareketler, 

düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı, imza
sıyla üç ay içinde gönderilecek cevap ve düzeltmeyi, mevkutenin sorumlu müdürü metnine hiçbir mülahaza 
ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan etmeksizin aynen v& 
tamamen yayınlamaya mecburdur. Cevap ve düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili miktarından 
uzun olamaz. Ancak yirmi satırdan az olan yazıların cevabı yirmi satır olabilir. Mevkutenin birden fazla 
yerde basılması halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısı
nın tüm nüshalarında cevap ve düzeltmeye yer verilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüshasıyla birlikte cevap veya düzeltmeyi gönderinin bulunduğu 
wıahal sulh ceza hâkimliğine verilir veya gönderilir. Sulh ceza hâkimi en geç üç gün içinde cevap veya 
düzeltmeyi, suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve 
şartlara uygun olup olmadığı ve yayından itibaren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tetkik ederek bir ka
rar verir. Hâkim cevap ve düzeltmenin yayınlanmamasına karar verebileceği gibi aynen veya münasip göre
ceği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin kararının bir örneği cevap ve düzelt
me ile birlikte mevkutenin sorumlu müdürüne gönderilir. 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, alındığını takip eden iki gün içinde ve diğer mevkutelerde 
bu süre gözetilmek şartıyla ilk çıkacak nüshada aynı sayfada ve sütunda ve aynı şekilde ve aynı punto 
harflerle, cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar yapılmış veya resimler konulmuş ise cevap ve 
düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de yayınlanması lazımdır. Ancak, sorumlu müdür sulh ceza 
hâkiminin bu kararma en geç üç gün içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nezdinde sebep 
ve delil göstererek itiraz edebilir. Asliye ceza hâkiminin üç gün içinde bu itirazı inceleyerek vereceği karar 
kesindir. Bu kararın mevkute sorumlu müdürüne tebliğinden itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap ve 
düzeltmenin yayınlanması mecburidir. 

Cevap ve düzeltme talebini reddeden sulh ceza hâkimi kararlarına karşı da aynı suretle itiraz olunabilir. 
Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzeltmeler hak

kında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 
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Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kulla
nabilir. 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talep ettiği takdirde, memur marifetiyle yapılır. 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 20. — 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları göstermeyen tabi onbin 

liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 
Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler onbeş günden üç aya kadar hapse veya yirmibin liradan 

ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 8. r~ 5680 sayılı Basın Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 21. — 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler üç 

aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağrı para cezasına mahkûm edilirler. 
9 uncu maddenin son' fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname vermeden baş

layanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır.» 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 22. — Hakikate aykırı beyanname veren kimse, fiil daha ağır cezayı gerektiren suç teşkil etme

diği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapse ve kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir.» 

MADDE 10. — 5680 sayılı Basın Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 23. — 10 uncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmeyenler hakkında yirmibin lira

dan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 24. — 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler hakkında üç aydan bir yıla 

kadar hapis ve yayınlanan her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 12. — 5680 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 25. — 13 üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar bir aya ka

dar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 13. — 5680 sayılı Basın Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — 15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 

cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 14. — 5680 sayılı Basın Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 28. — 18 inci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere gün

lük gazetelerde üç gün içinde, diğer mevkutelerde bu müddet gözetilmek şartıyla çıkacak en geç ikinci nüs
hasında yerine getirmeyenler hakkında neşrin geciktiği her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.» 

MADDE 15. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 29. — 19 uncu maddedeki neşir mecburiyetine riayet edilmemesi halinde bir aydan altı aya ka

dar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla beraber neşrinden imtina olunan cevap 
ve düzeltmenin aynı mevkutede 19 uncu maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesinde neşrine de hükmolu
nur. 

Mahkeme hükmüne rağmen neşirden imtina olunması haünde yukarıdaki fıkra gereğince verilecek cezalar 
bir misli artırılarak hükmolunur. 
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MADDE 16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — Ceza kovuşturmalarına ait talep ve iddianamelerle kararların ve diğer her türlü vesika ve 

evrakın alenî duruşmada okunmasından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın meni, 
tatili veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanması yasaktır. 

Ceza kovuşturmasının başlamasıyla hüküm kesinleşinceye kadar hâkim ve mahkemenin hüküm, karar ve 
işlemler hakkında mütalaa yayınlamak yasaktır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve yüzlbin liradan 
ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. • 

Bu maddede yazılı fiillerin 'tekerrürü halinde cezalar yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

MADDE 17. — 5680 sayılı (Basın Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî gü

venliğe ve genel ahlaka aykırı olup yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması veya 
dağıtılması Bakanlar Kurulu Kararıyla men olunabilir. 

Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığınca karardan 
evvel dağıtılmaları men olunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 

Men edilmiş olunmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya bu gibi eserleri kısmen 
veya tamamen iktibas veya tercüme ederek yayanlar, basılmış eserin ihtiva eylediği daha ağır suçtan dolayı 
sorumluları hakkında verilecek cezalar saklı kalmak kaydıyla, ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
ellibin liradan yüzlbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm e'dilirler. 

MADDE 18. — 5680 sayılı Basın Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler yirmi bin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar.» 

MADDE 19. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Hilafına hareket edenler yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınlıırlar. Fiilin 
tekerrürü halinde üç aya kadar hapis veya ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir.» 

MADDE 20. — 5680 sayılı Basın Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«•Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış malumat geçirildiği veyahut Cumhuriyet savcılığınca 
talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi veya onun bu 
hususta görevli mümessili bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilir.» 

MADDE 21. — 5680 sayılı Basın Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 35. — Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, günlük mev

kuteler hakkında altı ay, diğer basılmış eserler hakkında bir yıl içinde açılmayan davalar dinlenmez. Bu süre 
mevkute ve diğer basılmış eserlerin Cumhuriyet savcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Ancak 16 ncı 
maddenin üçüncü bendi gereğince sorumlu müdür kendi aleyhine açılan bir davada dava konusu yazı veya resim 
veya karikatürün rızasına aykırı olarak yayınlandığını iddia ve ispat ederse, yazı veya resmi yayınlatan aley
hine açılacak davada süre, sorumlu müdür hakkındaki beraat kararının kesinleşmesiyle başlar. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için 
müracaat tarihi ile izlin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre hesaba katılmaz. Bu süre toplam iki 
ayı geçemez. 

Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda birinci fıkrada yazık süre, suçun kanun ile 
belli zamanaşımı haddini geçmemek şartı ile işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.» 
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MADDE 22. — 5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 36. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar hariç olmak üzere hu Kanunda yazılı 

olan veya basın yoluyla işlenmiş Ibulunan «uçlardan dolayı sivil şahıslar hakkında ağır cezayı gerektiren dava
lar, ağır ceza mahkemelerinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. 

MADDE 23. — 5680 sayılı Basın Kanununun 4.7.1960 tarih ve 9 sayılı 5680 sayılı Basın Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Geçici Kanunla eklenen ikinci ek madde kaldırılmış ve aşağıdaki ek maddeler 
ilave edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde veya Devlete ait gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan kanunlarda yer alan suç
ları ihtiva eden her türlü mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer (basılmış eserlerin dağıtımı, eser
lerin basıldığı yerlerdeki sulh ceza hâkiminin kararı ile ve gecikmesinde sakınca 'bulunan hallerde ise bu yer
lerdeki Cumhuriyet savcılığının yazılı kararı ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu kararını en geç yirmidört 
saat içinde sulh ceza hâkimine -'bildirir. Hâkim en geç kırksekiz saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması 
hakkında karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre 
verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı diğer yerlerdeki cumhuriyet savcılık
larına en seri vasıta ile 'bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 14i; 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 
158, 159, 161, 163, 311, 312, 426 ve 428 inci maddelerinde veya 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suç
lar Hakkında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunda 
yer alan suçları ihtiva eyledikleri iddiasıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş her türlü ba-. 
silmiş eserlerin toplatılmasına, sulh ceza hâkimince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan ' hallerde 
Cumhuriyet savcılığı da toplatma kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde yetkili 
sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması hususunda kırksekiz saat 
içinde karar verir. Kararın onaylanmaması halinde toplatma kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmüne 
göre verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 
158, 159, 161, 163, 311 ve 312 nci maddelerinde ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında 
Kanun ile 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 
suçların basın yoluyla işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde, suçlulardan bir veya birkaçına ait olmaları 
şartıyla, suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler 
ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer basım aletlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa 
uğramasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

EK MADDE 2. — Basın yoluyla işlenen ve ek birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan mahkû
miyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin üç aya kadar kapatılmasına da mahkemece 
karar verilebilir. 

EK MADDE 3. — Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır. Bun
lar sulh ceza hâkiminin kararıyla toplattırılır. 

Ek ikinci maddeye göre kapatılmasına karar verilen mevkutenin yayınına kapatılma süresinde devam eden
ler veya o mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis 
ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

EK MADDE 4. — Basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleşmiş kararlar, mah
kemenin duyurusu ve Cumhuriyet savcılığının bildirimi ile Resmî Gazetede derhal ilan olunur. 

EK MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde yahut Devlete ait gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan kanunlarda yer alan 
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suçları, basın yoluyla işlemek amacıyla her türlü yazıyı yazanlar veya resmi yapanlar veya aynı amaçla bu tür 
yazı ve resimleri başkalarına verenler veyahut bunları aynı amaçla bastıran veya basanlar; dağıtımın tedbir 
yoluyla mahkeme kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın 
mahkemece onaylanması suretiyle önlendiği hallerde, kanunun bu suçlar için öngördüğü cezalar üçte bire kadar 
indirilmek suretiyle cezalandırılırlar. 

Dağıtım, önlemeye dair tedbir kararının tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen, kısmen dahi olsa gerçekleşti
rilmiş ise, sorumluları hakkında kanunda yazılı cezalar tam olarak verilir. 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri gereğince suça iştirak eylediklerinin sabit olması hali dı
şında mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunda, geçen mevkute deyimi, süreli yayınları, basılı diğer eserler ve mevkute 
tanımına girmeyen basılı diğer eserler deyimleri ise süresiz yayınları ifade eder. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanunla kaldırılan toplu basın mahkemelerinde görülmekte olan davalar sonuç
landırılıncaya kadar, bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Bülerut Ulusu 

8.6.1983 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğîu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. ilkel 

imar ve îskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakan! 
Prof. Dr, Aı Samsunlu M. R. Güney V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METlN 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Maddenin 
Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler ilavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 6 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın teh
didiyle para veya menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şa
hadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmî mercileri iğfal, müstehcen veya hayasızca yayın, fuh-
şiyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçı
lık suçlarından veya Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar ile bu mahkemelerin görevine 
giren suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak.» 

MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

«Madde 7. — Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mülkî 
amirinin mütalaası ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra içişleri Bakanlığının müsaadesine ve 
mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek sorumlu müdürün 5 inci maddedeki vasıf ve şartları haiz olma
sına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilmesine bağlıdır. 

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diplomasi tem
silcilikleri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın mevkute ve mevkute tanı
mına girmeyen basılı diğer eserleri yayınlamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca Dışişleri Bakanlığınca izin verilir.» 

MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — Beyanname ve ekleri mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkî amirliğine ve
rilir. 

Beyanname mülkî amirliğe doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. 
Mülkî amirlik verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir alındı belgesi vermeye mecburdur. Beyan* 
name noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şerhi alındı belgesi yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen veya kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır. 

Beyanname verilmeden yayın yapılamaz. 
Verilen beyannamede eksiklik veya yanlışlık bulunduğu veya sorumlu müdürün beyannamede gösterilen 

adresindeki değişiklik bildirilmediği takdirde mülkî amirin vereceği üç günlük süre içinde eksiklik veya yan
lışlıkların düzeltilmemesi veya beyannamenin verilmemiş sayılması veya hiç verilmemesi veya sorumlu mü
dürün tutuklanması veya hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başlanıp da yerine yeni 
bir sorumlu müdürün getirilmemesi veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti hal
lerinde Cumhuriyet Savcılığınca yayının durdurulması için asliye ceza mahkemesine başvurulur.» 

MADDE 4. — 5680 sayılı Basın Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
«Tabi'e, bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.» 

MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan do layı ceza sorumluluğu : 
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmî 

veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak sorumlu müdür-
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(M. G. K.) 
ADALET KOMİSYONUNUN KABULETTİĞİ METİN 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Madde
nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 6 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«6. Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya ya
yın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye IkuUanma, yalan 
yere şahadet, yalan yere yemin etmek:, irtifa, suç tasnii, resmî mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca ya
yın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışın
daki kaçakçılık suçlarından veya 'bu Kanunun Ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu 
suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak.» 

MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye aşağıd'aiki fıkra eklenmiştir. 

«Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mülkî amirinin mü
talaası üzerine İçişleri Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. İçişleri Bakanlığı karar vermeden önce, Dışişleri 
Bakanlığının görüşünü de alır.» 

«Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen 'yabancı devletlerin diplomasi tem
silcileri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın mevkute ve mevkute tanımı
na girmeyen basılı diğer eserleri yayınlamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası söz
leşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca 
izin verilir.» 

MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — Beyanname ve ekleri mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en ıbüyü'k mülkî amirliğine ve
rilir. 

Beyanname mülkî amirliğe doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. 
Mülkî amirlik verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir alındı 'belgesi vermeye mecburdur. Beyan
name noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şerhi alındı belgesi yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen veya kanunî nitelik ve şartlan 
haiz olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır ve key
fiyet beş gün içinde 'ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyanname verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş 
sayılması veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması hallerinde, mülkî amirlikçe 
Cumhuriyet savcılığı aracılığıyla, yayının durdurulması için asliye ceza mahkemesine başvurulur. Asliye ce
za mahkemesi, en geç kırksekiz saat içinde yayının durdurulup durdurulmayacağı hususunda kararını ve
rir.» 

MADDE 4. — 5680 sayılı Basın Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — Tabi, mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini neşri takip eden çalışma gününde, çıktı
ğı yerin Cumhuriyet Savcılığı ile en büyük mülkî amirliğine vermeye mecburdur. 

Ta'bi'e bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.» 

MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu : 
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmî 

veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak, sorumlu 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

ler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. 
Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendin
de 'belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundurma 
cezası verilmez. 

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müsitear adla veya imzasız veya' remizli imza ile yayınlanan yazı veya 
resim, haber veya karikatür sahiplerinin adlarını, bildirmek zorunda değildir. Salhi'bi belli olmayan yazı 
veya haberi veya resim veya (karikatürden dolayı sorumluluk, 'birinci bent hükmüne bakılmaksızın, suçu vü
cuda getiren yazıyı yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi, sorumlu müdüre aittir. Ancak, so
rumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı vçya resim, haber veya 
karikatürden sorumlu değildir. 'Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı veya resim, haber veya karikatürü yayın
latana aiittir. 

3. 'Mevkute -tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan 
eserin yazarı, çevireni ve çizeni ile birilikte yayınlatanına aittir. Ancak yayınlatanlar için verilen hürriyeti 
bağlayıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının hesalbında 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında (Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde (belirtilen miktarın aşağı 
haddi esas alınır. Yayınlatanlar için emniyet gözetimi altında 'bulundurma cezası verilmez. 

Mevkute tanıma girmeyen 'basılı eserin sahibinin belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra 
hükmüne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser, yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlan
dığı takdirde sadece yayınlatan, eseri vücuda getiren gibi sorumlu 'olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamadığı 
takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtana aittir. 

MADDE 6. — 5680 sayilı Basın Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Bir pahsın, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı hareket
ler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı, 
imzasıyla üç ay içinde gönderilecek cevap ve düzeltmeyi, mevkutenin sorumlu müdürü metnine hiçbir mü
lahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa (beyan etmeksizin 
aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur. Cevap ve düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili 
miktarından uzun o'kmaz. AncaJk, yirmi satırdan az olan yazıların cevabı yirmi satır olabilir. Mevkutenin 
birden fazla yerde bulunması halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan yazının yayımlandığı ve dağıtıldığı 
yerdeki baskının tüm nüshalarında cevap ve düzeltmeye yer verilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüshasıyla birlikte cevap veya düzeltmeyi gönderenin bulunduğu 
mahal sulh ceza hâkimliğine verilir veya gönderilir. Sulh ceza hâkimi en geç beş gün içinde cevap veya 
düzeltmeyi, suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve şart
lara uygun olup olmadığı ve yayından itibaren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tetkik ederek bir karar 
verir. Hâkim cevap veya düzeltmenin yayımlanmasına karar verebileceği gibi aynen veya münasip göreceği 
değişiklikleri yaparak yayımlanmasına da karar verebilir. Sulh ceza hâkiminin bu (kararına karşı itiraz olu
nabilir. Hâkimin kararının bir örneği cevap ve düzeltme ile birlikte mevkuten'in sorumlu müdürüne gönde
rilir. 
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müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolu
nur. Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulun
durma cezası verilmez. 

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı veya 
haber veya resim veya karikatür sahiplerinin adlarını bildirmek zorunda değildir. Sahibi belü olmayan veya 
sorumlu müdür tarafından en geç mahkemece yapılacak birinci sorgusu sırasında sahibi doğru şekilde açık
lanmayan yazı veya haber veya resim veya karikatürden dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne bakıl
maksızın, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi, so
rumlu müdüre aittir. 

3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya haber ve
ya resim veya karikatürden sorumlu değildir. IBu takdirde sorumlu müdür hakkındaki ceza sorumluluğu, ya
zı veya haber veya resim veya karikatürü yayınlatana aittir. 

4. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suçu oluşturan ese
rin yazarı, çevireni veya çizeni ile birlikte yayınlatana aittir. Ancak, yayınlatanlar için verilen hürriyeti bağ
layıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının hesabında 647 
sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı had
di esas alınır. Yayınlatanlar için emniyet gözetimi altında bulundurma cezası verilmez. 

Mevkute tanımına girmeyen basılı eserin sahibinin belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra 
hükmüne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser; yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlan
dığı takdirde sadece yayınlatan, eseri vücuda getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamadığı 
takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtana aittir. 

Sahibinin rızası olmadıkça Türkiye'de yayımlanan yayınlardan aynen yapılacak iktibaslarda sorumluluk, 
iktibas edene aittir. 

Kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın yapılması halinde, sorumlu müdürlerle yayınlatanlar hak
kında bu maddede öngörülen para cezasına çevrilerek hükmedilmeye ve emniyet gözetimi altında bulun
durma cezası verilmeyeceğine ilişkin hükümler uygulanmaz.» 

MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisi ile ilgili gerçeğe aykırı hareketler, 
düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı ilgili, 
yayının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını mevkutenin so
rumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir. Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi aldığı tarihten itibaren 
üç gün içinde inceler ve yayınlanmasına karar verdiği takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra çıkacak 
ilk nüshada, metne hiçbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi 
bir mütalaa beyan etmeksizin aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur. 

Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili miktarından uzun olamaz. Ancak, yirmi 
satırdan az olan yazıların cevabı yirmi satır olabilir. Mevkutenin birden fazla yerde basılması halinde, ce
vap veya düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarında ce
vap veya düzeltmeye yer verilir. 

Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanmaması halinde ilgili, yayınlanması gereken tarihten itibaren 
otuz gün içinde evrakı ile birlikte bulunduğu yer sulh ceza hâkimine başvurur. Sulh ceza hâkimi en geç yedi 
gün içinde cevap veya düzeltmeyi; suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, 
kanunda yazılı şekil veya şartları taşıyıp taşımadığı ve mevkuteye yapılan başvurunun yayından itibaren üç 
ay içinde yapılıp yapılmadığı cihetlerinden inceler ve bir karar verir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur. Hâkim, 
cevap veya düzeltmenin yayınlanmamasına karar verebileceği gibi aynen veya uygun göreceği değişiklikleri 
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Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, alındığını takip eden iki gün içinde ve diğer mevkutelerde 
bu süre gözetilmek şartıyla 'ilk çıkacak nüshada aynı sayfa ve sütunda, aynı şekilde ve aynı punto harflerle, 
cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazı için 'başlıklar yapılmış veya resimler konulmuş ise cevap veya düzeltme
de tespit edilecek başlık veya resmin de yayımlanması lazımdır. Ancak, sorumlu müdür sulh ceza hâkimi
nin bu kararına en ıgeç 'beş gün içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nezdinde sebep ve 
delil göstererek itiraz ede'bilir. Asliye ceza (hâkiminin beş gün içinde 'bu itirazı inceleyerek vereceği karar 
kesindir. Bu kararın mevkute sorumlu müdürüne tebliğinden itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap 
ve 'düzeltmenim yayımlanması mecburidir. Sullh ceza hâkiminin cevap veya düzeltmenin yayımlanmasının 
reddine ilişkin kararını itiraz üzerine kaldıran asliye ceza (hâkiminin bu kararına karşı sorumlu müdür 
ağır ceza mahkemesine itiraz edebilir. Bu kararların mevkute sorumlu müdürlerine tebliğinden itibaren bu 
fıkrada yazılı süre içinde cevap veya düzeltmenin yayımlanması mecburidir.» 

Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzeltmeler hakkın
da da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Cevap ve düzeltme 'hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kullana
bilir. 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talep ettiği takdirde, memur marifetiyle yapılır» 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın Kanununun 20 ne i maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — 4 üncü 'maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları göstermeyen tabi beşbin 
liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler onbeş günden üç aya kadar hapse veya onbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağrı para cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler iki 
aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

9 uncu maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname vermeden başla
yanlar, yüzbin lira'dan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 22 ııci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Hakikate aykırı beyanname veren kimse, fiil daiha ağır cezayı gerektiren suç teşkil etme
diği takdirde üç aydan altı aya kadar hapis ve yirmibin liradan elibin liraya kadaır ağır para cezasına maihkûm 
edilir.» 

İMADDE 10. — 5680 sayılı 'Basın Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 23. — 10 uncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmeyenler hakkında onbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 24. — 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler hakkında yayınlanan her 
nüsha için yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 12. — 568İ0 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — 13 üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar ellibin li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» 
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yaparak yayınlanmasına da karar verebilir. Bu kararlara karşı ilgililer beş gün içinde asliye ceza hâkimine 
itiraz edebilirler. Asliye ceza hâkiminin en geç beş gün .içinde, itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar verildiği takdirde, kesin nitelikteki hâkim kararının, gün
lük gazetelerde, alındığı tarihi izleyen iki gün içinde, diğer mevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle ilk çı
kacak nüshada yayınlanması zorunludur. 

Cevap veya düzeltmelerin, yazının yayınlandığı aynı sahife ve sütunda, okumayı güçleştirmeyecek şekil
de, aynı büyüklükte ve aynı karakterde harflerle, cevap veya düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar yapılmış 
veya resimler konulmuş ise cevap veya düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de yayınlanması gere
kir. 

Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek cevap veya düzeltmeler hakkın
da da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Cevap veya düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kulla
nabilir. 

Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği takdirde, memur marifetiyle yapılır.» 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 20. — 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları göstermeyen tabi beşbin 

liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 
Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluştur

madığı takdirde üç aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan yirmi'beşbin liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilirler.» 

MADDE 8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 21 inci maddesi aşağı'daki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 21. — 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler iki 

aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
9 uncu maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname vermeden devam 

edenler, dört aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin liradan altmışbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.» 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Madde 22. — Hakikate aykırı beyanname veren kimse fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca üç ay
dan altı aya kadar hapis ve yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 10. — 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 24. — 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler hakkında üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5680 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — 13 üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar bir aya kadar 
hapis ve yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» 
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MADDE 13. — 51680 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — 15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 14. — 5680 sayılı Basın Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«MaJdde 28. — 18 inci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere gün
lük gazetelerde üç gün içinde, diğer mevkutelerde bu müddet gözetilmek şartıyla çıkacak en geç ikinci nüs
hasında yerine getirmeyenler hakkında neşrin geciktiği her nüsha için yirmibin liradan elibin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 15. — 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — Ceza kovuşturmalarına ait talep ve iddianamelerle kararların ve diğer her türlü vesika 

ve evrakın aleni duruşmada okunmasından., hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın me
ni, tatili veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanması yasaktır. 

Ceza kovuşturmasının başlamasıyla hüküm kesinleşinceye kadar hâkimin veya mahkemenin hüküm, karar 
ve işlemleri hakkında mütalaa yayınlamak yasaktır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan 
yüzfoin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde cezalar yan nispetinde artırılarak hükmolunur.» 

MADDE 16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 31. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî 
güvenliğe ve genel ahlaka aykırı olup yabancı memle ketlerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması ve
ya dağıtılması Bakanlar Kurulu Kararıyla men olunabilir. 

Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere içişleri Bakanlığınca karardan 
evvel dağıtılmaları men olunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 

Men edilmiş olunmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya 'bu gibi eserleri kısmen 
veya tamamen iktibas veya tercüme edenler yayanlar basılmış eserin ihtiva eylediği daha ağır suçtan dolayı 
sorumluları hakkında verilecek cezalar saklı kalmak kaydıyla, ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve yir-
milbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezsına mahkûm edilirler.» 

MADDE 17. — 5680 sayılı Basın Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler onıbin liradan yirmjbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar.» 
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MADDE 12. — 5680 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — 15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 13. — Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«tMadde 29. — İlgilinin talebi üzerine yayınlanan cevap veya düzeltmede, 19 uncu maddedeki şekil ve şart
lara uyullmaması halinde onbeş günden üç aya kadar hapis ve altmışbin liradan yüzellibin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.» 

Hâkim kararına rağmen neşirden imtina ohınması halinde dört aydan bir yıla kadar hapis ve altmışbin li
radan yüzellibin liraya ikadar ağır para cezası verilir. 

Cevap veya düzeltmenin, 19 uncu maddede gösterilen şekil ve şartlara uyulmadan yayımlanması halinde, 
şekil ve şartlara uygun olaraik yeniden yayımlanmasına karar verilir. Mahkemenin bu hükmüne uymayanlar 
hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 15. — 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu maddesinin son fikrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«iBu maddede yazılı fiilerin tekerrürü halinde cezalar yarı nispetinde artırılarak hükımolunur.» 

MADDE 16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyettin var
lığına, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, kamu yararına, genel ahlâka ve genel sağlığa aykırı olup 
yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu Kara
rıyla yasaklanabilir. 

Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere içişleri Bakanlığınca karardan 
evvel dağıtılmaları yasaklanabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 

Yasaklanmış olmasına rağtaen, bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya bu gibi eserleri kısmen 
veya tamamen iktilbas veya tercüme edenler, yayanlar, fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına maihkûm edilirler.» 

MADDE 17. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar hapis ve otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar.» 
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MADDE İ8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Hilafına hareket edenler onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Fiilin 
tekerrürü halinde üç aya kadar hapis ve yirmibeşbin lirdan ellibin liraya kadar ağır para cezası verilir.» 

MADDE 19. — 5680 sayılı Basın Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış malumat geçirildiği veyahut Cumhuriyet savcılığınca 
talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahihi veya onun bu 
hususta görevli mümessili bir aydan altı aya kadar hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilir.» 

MADDE 20. — 5680 sayılı Basın Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, günlük mev
kuteler hakkında altı ay, diğer basılmış eserler hakkında bir yıl içinde açılmayan davalar dinlenmez. Bu süre 
mevkute ve diğer basılmış eserlerin. Cumhuriyet savcı lığına teslim edildiği tarihten başlar. Ancak 16 ncı mad
denin üçüncü bendi gereğince sorumlu müdür kendi aleyhine açılan bir davada dava konusu yazı ve resim 
veya karikatürün rızasına aykırı olarak yayınlandığını iddia ve ispat ederse, yazı veya resmi yayınlatan aley
hine açılacak davada süre, sorumlu müdür hakkındaki beraat kararının kesinleşmesiyle başlar. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için 
müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre hesaba katılmaz. Bu süre toplam iki 
ayı geçemez. 

Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda birinci fıkrada yazılı süre, suçun kanun ile 
belli zamanaşımı haddini geçmemek şartı ile işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar. 

MADDE 21. — 5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine girerî" suçlar hariç olmak üzere bu kanunda 
yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı sivil şahıslar hakkında ağır cezayı gerek
tiren davalar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. Bir yerde birden fazla 
aslıiye ceza mahkemesi bulunduğu takdirde görevli asliye ceza mahkemesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca belirlenir.» 

MADDE 22. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir madde eklenmesi hakkında 4.7.1960 tarih ve 9 sayılı 
Kanunla eklenen ikinci ek madde kaldırılmış ve aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde veya Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgileri ihtiva eden her türlü 
mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin dağıtımı, eserlerin basıldığı yerlerdeki 
sulh ceza hâkiminin kararı ile ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuriyet savcı
lığının yazılı kararı ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde sulh ceza 
hâkimine bildirir. Hâkim en geç kırksekiz saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar ve
rir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar, 
o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı ve dağıtıldığı yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına en 
seri vasıta ile bildirilir. 
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MADDE 18. — 5680 sayılı Basın Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, günlük 
mevkuteler hakkında altı ay, diğer basılmış eserler hakkında bir yıl içinde açılmayan davalar dinlenmez. Bu 
süre mevkute ve diğer basılmış eserlerin Cumhuriyet ^savcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Ancak 16 ncı 
maddenin üçüncü bendi gereğince sorumlu müdür kendi aleyhine açılan bir davada dava konusu yazı veya 
haber veya resim veya karikatürün rızasına aykırı olarak yayınlandığını iddia ve ispat ederse, yazı veya ha
ber veya resim veya karikatürü yayınlatan aleyhine açılacak davada süre, sorumlu müdür hakkındaki be
raat kararının kesinleşmesiyle başlar. 

16 ncı maddenin birinci fıkrasının iki numaralı bendi uyarınca, sorumlu müdürün yazı veya haber veya 
resim veya karikatür sahibinin kimliğini açıklaması halinde, bu kişiler hakkında açılacak davalarda süre, 
açıklama tarihinden başlar 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için 
müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre hesaba katılmaz, bu süre toplam 
iki ayı geçemez. 

Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda birinci fıkrada yazılı süre, suçun kanun ile 
belli zamanaşımı haddini geçmemek şartı ile işlendiği nin öğrenildiği tarihten başlar. 

MADDE 19. — 5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı ağır ceza
yı gerektiren davalar, ağır ceza mahkemelerinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. Özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Bir yerde birden fazla ağır ceza veya asliye ceza mahkemesi bulunduğu takdirde görevli olan ağır ceza 
veya asliye ceza mahkemesini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.» 

MADDE 20. — 5680 sayılı Basın Kanununa aşağıdaki Ek Maddeler ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 veya 312 nci maddelerinde yazılı suçları veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden her türlü mevkute 
veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin dağıtımı, eserlerin basıldığı yerdeki sulh ceza hâkimi
nin kararı ile ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuriyet savcılığının yazılı kararı 
ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim 
en geç kırksekiz saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama halinde Cum
huriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar o yer Cumhuriyet savclığı tarafın
dan eserin basıldığı ve dağıtıldığı yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 
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Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 158, 
159, 161, 163, 311, 312, 426 ve 428 inci maddelerinde veya 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak
kında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan 
suçları ihtiva eyledikleri iddiasıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş her türlü basılmış 
eserlerin toplatılmasına, sulh ceza hâkimince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cum
huriyet savcılığı da toplatma kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde yetkili 
sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması hususunda kırksekiz 
saat* içinde karar verir. Kararın onaylanmaması halinde toplatma kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmü
ne göre verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildi
rilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127,. 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 158, 
159, 161, 163, 311 ve 312 nci maddelerinde ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Ka
nun ile 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçla
rın basın yoluyla işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde suçlulardan bir veya bir kaçına ait olmaları şar
tıyla, suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute sayılmadan basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler 
ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer basım aletlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa 
uğramasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. Ancak bu ted
birler, makineler ile diğer basım aletlerinin faaliyetini engelleyemez. 

Cumhuriyet savcılıkları tarafından verilecek toplatma kararlarının, mahkeme kararı ile hükümsüz kalma
sı halinde mevkute sahiplerinin zararlarının tazmin edilmesini istemek hakları vardır. 

EK MADDE 2. — Basın yoluyla işlenen ve ek birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan mah
kûmiyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin bir aya kadar kapatılmasına da mahke
mece karar verilebilir. 

EK MADDE 3. — Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır. Bun
lar sulh ceza hâkiminin kararıyla toplattırılır. 

Ek ikinci maddeye göre kapatılmasına karar verilen mevkutenin yayınına kapatılma süresinde devam eden
ler veya o mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar ıbir aydan altı aya kadar ha
pis ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırları. 

EK MADDE 4. — Basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleşmiş kararlar, mah
kemenin duyurusu ve Cumhuriyet savcılığının bildirimi ile Resmî Gazetede derhal ilan olunur. 
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Yukarıdaki fıkrada sayılan suçlar ile Türk Ceza Kanununun 426 ve 428 inci maddelerindeki suçları veya 
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hür
riyetinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan suçları veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eyledikleri iddiasıy
la aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş, her türlü basılmış eseflerin toplatılmasına, soruşturma 
safhasında sulh ceza hâkimince, kovuşturma safhasında görevli mahkemece karar verilebilir. Ancak, soruşturma 
safhasında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cum huriyet savcılığı da toplatma kararını yazılı olarak verebi
lir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde yetkili sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın 
onaylanıp onaylanmaması hususunda kırksekiz saat içinde karar verir. Kararın onaylanmaması halinde toplatma 
kararı hükümsüz sayılır. Bu fı'kra hükmüne göre verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm Cumhu
riyet savcılıklarına en seri vasıta ile bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında veya 312 nci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı suçların basın yoluyla işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde, faillerden bir veya birka
çına ait olmaları şartıyla suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında kul
lanılan makineler ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözlü geçen makineler ile diğer basım aletlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, kaybo-
masını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. Ancak, bu tedbir
ler, makineler ile diğer basım aletlerinin faaliyetlerini engelleyici nitelikte olamaz.» 

EK MADDE 2. — Basın yolu ile işlenen ve Ek Birinci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı suçlarla 
millî güvenliğe ve genel ahlaka aykırı davranışlardan mahkûmiyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayın
landığı (mevkutenin üç günden bir aya kadar kapatılmasına da mahkemece karar verilebilir. 

Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır. Bunlar sulh ceza hâkimi
nin 'kararıyla toplatılır. 

'Birinci fılkraya göre kapatılmasına karar verilen mevküten'in yayınına (kapatılma süresinde devam eden
ler veya o mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar bir aydan altı aya kadar ha
pis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

EK MADDE 3. — Basılmış eseflerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleşmiş kararlar, mah
kemenin duyurusu ve Cumhuriyet savcılığının bildirimi ile Resmî Gazetede def hal yayınlanır. 

EK MADDE 4. — Ek birinci madde gereğince dağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı veya gecikme
sinde sakınca bulunan (hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın mahkemece onaylanması suretiyle 
önlendiği ve bu sebeple neşir gerçekleşmediği hallerde, kanunun asıl suçlar için öngördüğü cezaların üçte biri 
hükmo'lunur. 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri gereğince suça iştirak eylediklerinin sabit olması hali dı
şında mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında onaltıncı madde hükümleri uygulanır. 
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EK MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde yahut Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin ifşasını yasakla
yan kanunlarda yer alan suçları, basın yoluyla işlemek amacıyla her türlü yazıyı yazarak veya resmi yaparak 
neşredilmek üzere matbaaya tevdi edenler veya aynı amaçla bu tür yazı ve resimleri başkalarına verenler 
veyahut bunları aynı amaçla bastıran veya basanlar; dağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı veya gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın mahkemece onaylanması suretiyle ön
lendiği hallerde, kanunun bu suçlar için öngördüğü cezalar üçte bire Ikadar indirilmek suretiyle cezalan
dırılırlar. 

Dağıtım, önlemeye dair tedbir kararının tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen, kısmen daihi olsa gerçekleş
tirilmiş ise, sorumluları hakkında kanunda yazılı cezalar tam olarak verilir. 

Tüfk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri gereğince suça iştira'k eylediklerinin sabit olması hali 
dışında mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında 16 nci madde hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunda, geçen mevkute deyimi, süreli yayınları, basılı diğer eserler ve mevkute 
tanımına girmeyen basılı diğer eserler deyimleri ise süresiz yayınları ifade eder. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla (kaldırılan toplu basın mahkemelerinde görülmekte olan davalar sonuç
landırılıncaya kadar, bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK MADDE 5. — Türkiye'de yalbancı dille yayımlanan mevkutelerin sorumlu müdürlerinin, o dili bil
mesi zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE — Danışma Meclisi metninin geçici malddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 4.7.1960 tarih ve 9 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 22. — Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddeci 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

)>&<( 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 719) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 722'ye 1 inci EK 

25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Kazanından İaşe Edilecek
lere İlişkin Kanuna 3 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/641 9 Kastm 1983 

Karar No. : 281'e 1 inci ek 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyinin 9 Kasım 1983 tarihli 181 inci Birleşiminde görüşülerek Komisyonumuza 
iade edilen «25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca yeniden incelenmiştir. 

Çerçeve 3 madde halinde 2528 sayılı Kanuna eklenmesi önerilen ek maddeler kanun tekniği ve tek
rarın önlenmesi açısından bir çerçeve madde altında toplanmış, ek 1 inci ve ek 3 üncü maddeler konuya 
açıklık getirecek şekilde yeniden redakte edilmiş, ek 2 nci madde ise çerçeve değişikliği dışında aynen ka
bul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL - Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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M. G. K. 
BÜTÇE - PLAN KOMtSYONU METNİ 

25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna aşağıdaki 3 ek madde eklen
miştir. 

EK MADDE 1. — Kara Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) Tümen (Karargâhı dahil) ve daha ast kademe
lerdeki; Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi birlik, kurum, fabrika ve okullar ile tümenden daha büyük ko
mutanlıkların bağlı birliklerinde görevli bulunan personel görevde bulundukları günlerde er veya öğrenci ta
belasına dahil edilerek öğle yemeklerini komutanlıkların alacağı tertibe göre er veya öğrenci yemekhanele
rinde beraberce yerler. 

Bu istihkak hiçbir şekilde para veya yiyecek maddesi olarak verilemez, yemekhane dışına çıkarılamaz, 
ayrı kazanda ve ilave malzeme ile değişik tertipte pişirilemez. 

EK MADDE 2. — Ek 1 inci madde uyarınca kazandan yedirilen personele çeşitli kanunlarla verilen 
diğer hak ve istihkaklar saklıdır. 

EK MADDE 3. — Ek 1 inci maddenin uygulanması ile ilgili olarak istihkak sahibinin tarifi, tespiti, 
kazandan yedirilmesinin usul ve esasları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının müştereken çıkaracakları 
bir Yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • ^ w » • • 
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Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun Teklifi Gere'kçesi ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 133 üncü maddesi iLe kaldırılmış 'bulunan 8 'Şubat 1340 ta
rih ve 551 sayılı Kanun kendi ifadesi ile «'Maluliyetleri heyet'i sı'Mıiye raporları ile tebeyyün eden berri, 
bahrî, havaî, muvazzaf, mütekait, ihtiyat, milis ve jandarma erkan, ümera ve zabıtan ve memurin mensubi-
ni askeriye ile küçük zabıtan ve efrada maaşlarından maada 13 Kânunuevvel 1335 tarihli kararnameye tev
fikan verilmekte olan tahsisatı fevkaladeye zamimâten» demek sureti ile 6 maluliyet derecesine ayırdığı 
erkan, ümera, zabitan ve mensübini askeriyeden; 1 inci' dereceye 50, 2 nci dereceye 45, 3 üncü dereceye 35, 
4 üncü dereceye 30, 5 inci dereceye 25, 6 *ncı dereceye 20, küçük zalbitan ve ef raf tan 1 inci dereceye 25, 
ikinci dereceye 20, 3 üncü dereceye 15, 4 üncü dereceye 10 lira tazminat verileceğini öngörmüş ve ayrıca 5 
ve 6 ncı dereceye giren küçük zabitan ve efrada kıymeti hazıraları itibarı ile bir defaya mahsus olmak 
üzere 200'er liralık arazi verileceğini hükme bağlamıştır. 

Bilabara 6.2.1956 tarihinde kabul edilen 1'658 sayılı Kanunla arazi yerine 1000 lira nakdî tazminat veril
mesi "kabul edilmiştir. 

30.1'2.1949'da 'kabul edilen ve fakat 6.1.1950'de neşredilen 5500 sayılı Kanun, 551 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinde bahsi geçen emraz cetvelinin 46 ncı fıkrasına «Travmadan» sakat kalanları da ithal ettiği için 
kanunun neşir tarihine göre 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi 
hükmünce kaldırılan 551 sayılı Kanunun emraz cetveli ile ilgili hükmünün yaşadığı sonucuna varılarak uy
gulama buna göre yapilagelmekte ve «İnhisar Bey'iyeleri üçte birlerinin» dağıtım usulü bu esasa göre ya
pılmaktadır. 

419 numaralı Kanunla sadece malul gazilere verilmekte olan tekel bey'iyeleri üçte birlerinin harp malûl
leri ile birlikte şehitlerin dul ve yetimlerine de dağıtılması usul ve esası 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanunla 
getirilmiştir. 

15.4.1969 tarihinde kabul edilen 1145 sayılı Kanun; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü 
maddesine bir (e) fıkrası ekleyerek «hazarda ve fevkalade hallerde talim, tatbikat ve manevra sırasında ve 
İç Hizmet Kanununun ve yöne'tmeliğin'in gerektirdiği askerî görevlerle özel 'kanunların tahmil ettiği diğer 
görevlerin ifası sırasında ve bu görevlerin çeşitli sebep ve tesiri ile» malul kalanları ve ölenlerin dul ve ye
timlerini de 1485 sayılı Kanunlan yararlandırmıştır. Ancak 1968 yılında mevcut harp malûlü, şehit dul ve 
yetimlerinin almakta oldukları ikramiyeyi saklı tutarak dondurmuş ve bunlardan artanlarının dağıtılaca
ğını öngörmüştür. 
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Harp ve vazife malûlleri ile şehit dul ve yetimlerine verilen inhisar beyiyesi, bayi kârının üçte biridir. 
Bu kârlar her sene arttığı halde hak sahipleri azalmaktadır, örneğin 1978 yılında toplanan para 708 432 876 
lira iken 1979'da 974 654 064 lira, 1980'de 1 888 477 ,8216 lira, 1981'de 3 452 946 293 lira ve 1982'de 
4 897 302 425 lira olmuştur. tBuna karşılık dağıtılan miktar ise 1978 yılında 156 108 578 lira iken 1982 yı
lında 144 156 '613)6 lira olmuştur. 11 951 942 liralık fark, hak sahiplerinin azalmasından ileri gelmektedir. 1978 
yılındaki beyiye üçte bir kârlarından yararlanan hak sahipleri 24203 kişi iken 1982 yılında 22476 kişiye düş
müştür. 

İnhisar Bey'iye üçte birlerin dağıtımında belirlenen miktarların dondurulduğu 1969 yılından 31 Temmuz 
1983 tarihine kadar Türkiye genelinde (?196'3 = 100 bazlı) toptan eşya fiyatları indeks ortalamasına göre 
indeks artış oranı, % 3587J8 olmuştur. Bu da, ekonomideki değişikliklerin paranın alım gücünü olumsuz yön
de etkilemiş olduğunu ve malûller ile şehit dul ve yetimlerine verilmekte olan payların senbolik bir seviye 
de kaldığının bir örneğidir. 

İBu sebepten dolayı gelecek yıllarda hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve sık sık yasal düzenlemelere gi
dilmemesi için esnek bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre hak sahipleri iki ayrı grupta toplanarak malûllük 
derecelerine göre belirlenen sabit rakamların her yıl Bütçe kanunları ile saptanan memur maaş katsayısı 
ile çarpılması sonucu bulunacak miktarların ödenmesi öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin satış beyiye 
üçte birlerinin Tekel İdaresince kesilerek bu Kanun hükümlerine uygun olarak harp malûllerine, şehitlerin 
dul ve yetimlerine, vazife malûllerine, barışta görevin sebep ve etkisi sonucu ölenlerin dul ve yetimlerine 
dağıtılması öngörülmüştür. 

Madde '2. — Hak sahipleri de dahil olmak üzere bayilik ruhsatı verilen herkesten muayyen olan beyiye
lerin üçte birlerinin kesilmesi, toplanması, faize tabi tutulması düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bu maddede, toplanan beyiyelerden yararlanacak hak sahipleri sayılmakta sivil hak sahip
leri açıklığa kavuşturulmaktadır. 5434 sayılı T. C Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olan siviller iştirakçi 
olarak, anılan Kanun kapsamına girmeyen siviller görevli olarak nitelenerek muhtemel mağduriyetler önlenmek 
istenmiştir. 

Dondurulan miktar; 1 inci derece malul subaylar için 34 362, 1 inci derece erler için 17 181, 2 nci de
rece malûl subaylar için 30 925, 2 nci derece «malul erler için 13 744, 3 üncü derece malul subaylar için 24 053, 
3 üncü derece malul erler için 10 308, 4 üncü derece malul subaylar için 20 617, 4 üncü derece malul erler 
için 6 '8172, 5 inci derece malûl subaylar için 17 181, 5 inci derece malul erler için 5 000, 6 nci derece malul 
subaylar için 13 744, 6 nci derece malûl erler için 5 000, tüm dul ve yetim aileler için 6 000. liradır. 

Anayasa Mahkemesi «...Şehitlik ve harp malûllüğünü de kapsayan gazilik bu ülkenin ve milletin geleneği
ne, göreneğine ve uzun şerefli tarihine (göre ancak savaşta kâzanılabiien, savaş dışındakilerle paylaşılamayaıı 
manevi değerlere çok yüksek kavramlardır...» gerekçesi ile 11145 sayılı Kanunu 14.4.1970 gün, esas 1969/4, 
karar 11970/21 sayılı kararı ile iptal etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi 1145 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin 1 inci fıkrasında yer alan «...Harp malulü statüsünde bulunanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı 
IKanun uyarınca, almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçtebirleri 1968 yılında dağıtılan miktarlar üzerinden 
saklı tutulur...» şeklindeki dondurma hükmünü Anayasaya aykırı görmemiş ve iptal etmemiştir. 

5.3.1973 tarihinde kabul edilen Î5.3J197B tarihinde neşredilen 1695 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi: 
1, 2, 3, 4 maluliyet derecelerinde bulunan subay ve erlerle 5 ve 6 nci dereceye giren subayların inhisar be
yiyeleri üçtebirlermi halen dağıtılan miktarlar üzerinden saklı tutarken 5 ve 6 nci derecede bulunan erlerin 
yıllık ikramiyesinin 5 000 liraya, dul ve yetimlerininkini de 6 000 liraya yükseltmiştir. 

Aynı Kanunun ek 2 nci maddesi «...iç hizmet Kanunu ve yönetmeliğinin gerektirdiği askerî görevler.,.» 
sözlerini çıkararak 1145 sayılı Kanunda olduğu gibi «...Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller 
ile talim ve tatbikat veya manevra sırasında çeşitli harp silah vasıtalarının, yahutta görevin sebep ve tesi
riyle vazife malûlü sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, askerî 
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harekâtı gerektiren iç 'tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında silahlı kuvvetlerle birlikte 
veya ayrı olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesiriyle vazife malulü sayılan sivil iştirakçiler ile bunlardan 
ölenlerin dul ve yetimlerine inhisar beyiyesi üçtebirlerinden harp malulleri ile şehit dul ve yetimlerinin 
15.4.1969 tarih ve 11145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra 
artan miktar üzerinden bu kanunda belirtilen esas ve usullere ıgbre...» Aynı derecedeki harp malulleri ile 
şehit dul ve yetimlerine ödenen miktarlara ulaşıncaya kadar ödeme yapılır denilmiştir. Bu hüküm halen yü
rürlüktedir. 

(Madde 4. — Bu madde ile hak sahipleri 2 ayrı grupta toplanarak malûllük derecelerine göre belirlenen sa
bit rakamların ödemenin yapılması gereken yıl bütçesinde saptanan memur maaş katsayısı ile çarpılmadı 
sonucu bulunacak tutarların ödenmesi amaçlanmıştır Şehit paylarının dul ve yetimleri arasında paylaştırıl
ması öngörülmüştür. Ayrıca ölen malûllerin dul ve yetimlerine malûlün öldüğü yılda payına düşen miktarın 
5 katı müteakip yıl üçte birlerinden mahsup edilerek paylaştırılacaktır. 

Madde 5. — Bu maddede tekel bayiliklerinin malûllük derecesi ve müracaat sırası göz önüne alınarak 
hak sahiplerinin önceliği düzenlenmiştir. 

Madde 6. — IBu Kanunun uygulanmasına ilişkin esasların Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür., 

Madde 7. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar sayılmıştır. 8 inci madde yürürlük, 9 uncu madde yürütme 
ile ilgilidir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere hak sahiplerini enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak 
amacı ile hazırlanan bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aym sebep ve tesirlerle 
malûl kalanlar ile şehit dul ve yetimleri hakkında da uygulanacağı açık bir keyfiyettir. 

Sonuç olarak; 
Vatanın selameti ve gelecek kuşakların huzur dolu bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri 

için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizin milletin emanet kucağına terk ettiği dul ve yetimleri 
ile aynı uğurda kıymetli uzuvlarını yitirerek ömürleri boyunca noksan ve ıstıraplı bir hayat yaşamaya mec
bur kalan malûllerimizin yıllardan beri devam eden mağduriyetlerine son vermek üzere hazırlanan bu Ka
nun teklifi, aym zamanda devamlı ve âdil bir uyguiama sistemi getirmektedir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 8 Kasım 1983 

Esas No. : 2/164 
Karar No. : 281 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince 8 Kasım 1983 tarihinde Başkanlığımıza havale edilen, «Tekel 
Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Tekel Bey'iye üçte birlerin dağıtımında belirlenen miktarların dondurulduğu 1969 yılından günümüze ka
dar, ülkemizde toptan eşya fiyatlarında büyük artışlar olmuş ve paramızın alım gücü olumsuz yönde etkilen
miştir. Bunun tabiî sonucu olarak malûller ile şehit dul ve yetimlerine verilmekte olan paylar senbolik bir se
viyede kalmıştır. 

Bu itibarla, gelecek yıllarda (hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve sık sık yasal düzenlemelere gidilmemesi 
için malullük derecelerine göre belirlenen sabit rakamların her yıl Bütçe Kanunlan ile saptanan memur maaş 
katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarların hak sahiplerine ödenmesi amacıyla hazırlanan teklif, Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ .' Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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TEKLİF 

Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı* Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin satış 
bey'iye üçte birlerinin Tekel İdaresince kesilerek bu Kanun hükümlerine uygun olarak hak sahiplerine dağı
tımını düzenlemektir. 

Bey'iyelerin bankada toplanması 

MADDE 2. — Bayilik ruhsatı verilen herkesten muayyen olan bey'iyelerin ütçe birleri Tekel idarelerince 
kesilerek her ay sonunda mahallî Ziraat Bankaları aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nez-
dinde «Maluller ve Şehit Yetimleri Hesabı» adı ile Maliye Bakanlığı adına açılan cari hesaba gönderilir. Bu 
paralar, ertesi günden itibaren faize tabi tutulur. Faiz miktarı, aynı şartlarla verilen azamî faiz oranından az ola
maz. 

Ziraat Bankasına bu hesapla ilgili hizmetlerinden dolayı masraf veya komisyon namı ile bir şey verilmez. 

Faydalanacaklar 

MADDE 3. — T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğündeki «Maluller ve Şehit Yetimleri Hesabı»nda bir 
takvim yılı içinde toplanan Tekel bey'iye üçte birleri hâsılatından : 

a) Harp malullerine, 
b) Şehitlerin dul ve yetimlerine, 
c) Barışta : 
1. Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında, çeşitli 

harp silah ve vasıtalarının yahut da görevin sebep ve tesiri ile vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarına, 

2. Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında, Silahlı Kuv
vetler ile birlikte yahut ayrı olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malulü sayılan sivil işti
rakçilere ve sivil görevlilere, 

d) Yukarıdaki (c) bendinin (1) ve (2) nci paragraflarında belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevle
rin çeşitli sebep ve tesiri ile ölenlerin dul ve yetimlerine, 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre dağıtım yapılır. 

Dağıtım esasları 

MADDE 4. — Bey'iye üçte birlerinin dağıtımı aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır : 
a) Ödemeler, o yılın 31 Aralık tarihi itibariyle hayatta olan hak sahiplerine, ertesi yılın ilk üç ayı içinde 

yapılır. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNt 

Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtıma Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam .» 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmişîtir. 

Bey'iyelerin harikada toplanması 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Faydalanacaklar 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dağıtım esasları 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Hak sahiplerine her yıl malullük derecelerine göre aşağıda yazılı göstergelerin, ödemenin yapılması 
gereken yılda Devlet memur aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödeme ya
pılır. 

Malullük derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay, astsubay, 
uzman çavuş, 

uzman jandarma 
çavuş, sivil gö

revliler için 

Gösterge 

5200 
4900 
4500 
4000 
3500 
3000 

Erbaş ve 
erler için 

Gösterge 

3500 
3000 
2500, 
2000 
1750 
1500 

Şehit payları 1250 gösterge esas alınarak hesaplanır. 
c) Şehidin payı; kendisinden aylık alan bir kişi ise tamamı ona, birden fazla ise dul ve yetimlerine eşit 

olarak paylaştırılır; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kendilerine dul ve yetim aylığı öden
diği sürece ödenmeye devam olunur. 

d) Malullerin tekel bey'iye üçte birlerine ait payları hayat kaydıyladır. Şu kadar ki, ölen malullerin son 
yılda, paylarına isabet eden miktarın 5 katı müteakip yıldaki tekel bey'iye üçte birleri toplamından mahsup edil
mek ve bir defaya mahsus olmak üzere, ölen malulden dul ve yetim aylığı bağlananlara eşit miktarlarda ikra
miye olarak verilir. 

e) Her yıl toplanan tekel bey'iye üçte birlerinin dağıtımından artanı Hazineye kalır. Toplanan para da
ğıtılacak miktarı karşılamazsa dağıtım, paylardan belirli oranlarda indirim yapılarak sağlanır. 

Bayilik 

MADDE 5. — Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin kanun ve tüzükleri gereğin
ce bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası göz önünde bulun
durularak; 

a) Harp malullerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malullerine, 
d) 3 üncü maddenin (d) bendine göre vazifede ölenlerin dul ve yetimlerine, 
Verilir. 
Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun 

başkalarına devredenlerin bayilik hakları geri alınır. 

Yönetmelik 

MIAODE 6. — Bu Kanunun uygulanmasına ait esaslar : Millî Savunma, İçişleri ve Maliye 'Bakanlıkları ta
rafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir. 
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(Bütçe • Plan Komisyonu Metni) 

Bayilik 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmüştir, 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 7. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı İnhisar Bey'iye üçte birlerinin Harp Malullerine ve 
şöhit yetimlerine tahsis ve tevziine dair Kanun ile bu kanunda değişiklik yapan 2 Mart 1951 tarih ve 5755 
sayılı, 15 Nisan 1969 tarih ve 1145 sayılı, 5 Mart 1973 tarih ve 1695 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu "Metni) 

Yürüdükten kaldırılan hükümler 

MADDE 7.' — Teklifin 7 nçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 718 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu Tasarısı ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (1/639) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 Eylül 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-869/05517 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.9.1983 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
I. - GENEL OLARAK! 
1. 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin birin

ci fıkrasında, radyo ve televizyon istasyonlarının, ancak Devlet eli ile kurulacağı ve idarelerinin tarafsız bir 
kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceği öngörülmüş; ikindi fıkrasında ise, bu düzenlemeye ilişkin hazırlana
cak kanunda, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 
huzurunun, genel ahlakın ve Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini koru
yacak tarzda yayın yapmasının düzenleneceği ve Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim organlarının 
oluşturulmasında ve her türlü radyo ye televizyon yayınlarında- tarafsızlık ökesinin gözetileceği; üçüncü fık
rasında da, haber ve programların seçilmesinin, işlenmesinin, sunulmasının ve millî kültür ve eğitime yardımcı
lık görevinin yerine getirilmesinin, haberlerin doğruluğunun sağlanmasının esaslarının, organların seçiminin, gö-, 
rev, yetki ve sorumluluklarının gene kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Anayasanın bu hükmü bir bütün halinde göz önünde tutulduğunda, yürürlükten kaldırılan Anayasanın 
121 inci maddesinde olduğu gibi, kamu tüzelkişiliği halinde kurulacak olan radyo ve televizyon kurumunun 
idaresinin bir temel ilkeye dayandırmış bulunmaktadır. Bu temel ilke «Tarafsızlıktır. 

Tarafsızlık ilkesi 133 üncü maddeye göre : 
a) Yönetimde, 
b) Denetimde, 
c) Yönetim organlarının oluşturulmasında, 

dikkate alınacaktır. 

Anayasanın bu maddesinde, ayrıca Kurumun yayınlarında uyulması gereken temel ilkeler de belirtilmiştir. 
Bu ilkeler, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve mileltin bütünlüğünü, toplumun huzurunu, ge
nel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini korumaktır, şeklinde açık' 
lanmıştır. 
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Anayasanın 133 üncü maddesinin atıfta bulunduğu 2 nci maddede, Cumhuriyetin nitelikleri, «Türkiye Cum
huriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milli
yetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti
dir.» şeklinde sayılmaktadır. 

2. Diğer taraftan, Anayasanın, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından ya
rarlanma hakkını düzenleyen 31 inci maddesinde, kişilerin ve siyasî partileri, kamu tüzelkişilerinin elindeki 
basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkına sahip oldukları; bu yararlanmanın şartlarının ve 
usullerinin kanun ile düzenleneceği; kanunun, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî ege
menliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve ge
nel sağlığın korunması amacı dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamayacağı öngörülmektedir. 

3. öte yandan, yeni Anayasanın 26 ncı maddesinde, herkese düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya 
başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılmasında 
basın yolu tamamen serbest bırakılırken, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yolların izin sistemine bağla
nabileceği saklı tutulmuştur. 

Anayasanın 26 ncı maddesine göre, düşünce ve kanaatlerin açıklanması hürriyetinin 'kullanılması, ancak, 
suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanma
ması, başkalarının şöhret veya ha'klannm, 'özel veya a'ile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek 
sırlarının korunması, yargılama görevinin gereğine, uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabi
lecektir. 

II - KANUNUN GENEL YAPISI : 

Bu Kanun Tasarısı, Anayasanın yukarıda açıklanan 133, 31 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen ilkeler ışı
ğında ve ayrıca, her gün süratle gelişmekte ve değişmekte olan radyo ve televizyon işletmeciliği ve tekno-
lijisi ile 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve 
tespit edilen eksiklikler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Tasarı «Gendi Hükümler», «Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu», «Türkiye Radyo - Televizyon Ku-
rumu» ve «Çeşitli Hükümler» başlıklarını taşıyan dört kısımdan, 67 madde ve 7 geçici maddeden oluşmak
tadır, 

1. Tasarının «Genel Hükümler» başlıklı birinci kısmı, iki bölümden oluşmakta, birinci bölümde, ka
nunun amacı ve kapsamı açıklanmakta ve ayrıca kanunda geçen deyimlerin tanımları yapılmakta (Mad
de 1-3); ikindi bölümde ise. temel ilkeler ve yayın esasları düzenlenmektedir. (Madde 4 ve 5), 

2. Tasarının ikinci kısmında, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teşkil tarzı, üyelerinin seçimi 
ve atanması, Kurul üyelerinin görev süreleri, görevden alınmaları, ücretleri ve kurulun görevleri düzenlen
mektedir. (Madde 6 ve 7), 

3. Tasarının «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu» başlıklı üçüncü kısmı, beş bölümden oluşmaktadır : 
Birinci bölümde, «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluş ve görevleri (Madde 8 ve 9); ikinci bö
lümde, Kurumun organları, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürün tayini, görev süreleri, görevden 
alınmaları, organların görevleri, teşkil tarzları, ve Kurumun teşkilatı (Madde 10 - 16); üçüncü bölümde, ya
yın türlerinin dengelenmesi, Hükümet bildirileri ve konuşmalarının yayınlanması, Hükümet uygulamalarının 
tanıtılması, Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile ilgili yayınlar^ seçimlerde siyasî partilerin yayınları, millî güvenlik ve asayiş açısından yayınla
rın men edilmesi, Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar, öğretim ve eğitim yayınları, reklâm yayınları, dü
zeltme ve cevap hakkı, yayınlar yoluyla işlenen suçlardan veya haksız fiillerden dolayı sorumluluk, metin 
ve tespitlerin saklanması, yayınların denetimi, Kurum programlarının korunması (Madde 17 - 31); «Malî 
Hükümler» başlıklı dördüncü bölümde, Kurumun sermayesi, sermayenin kaynakları, kârın dağıtımı ve ye
dek akçe, Kurumun gelirleri Kurum bütçesinin hazırlanması ve finansman açığının nasıl karşılanacağı, or
taklıklar kurulması, ruhsata tabi radyo ve televizyon cihazlarının imalat, ithalat, toptan ve parekende sa
tışları, gümrük girişinde ruhsatname alınması ve bu işlemlere ait denetim esasları, tarife ve ruhsatnameler, 
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ruhsatname ücretlerinin tahsili, Kurumun uygulayacağı ve Kuruma uygulanacak 'indirimli tarifeler, Devlet 
Yatırım Bankası kredilerinden faydalanma esasları, Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulan
mayacak hükümler (Madde 32 - 46); «Personele Ait Hükümler» başlıklı beşinci bölümde, istihdam şekil
leri, kadroların tespit tarzı, personelin tabi olduğu statü, Kurum personeline ödenecek tazminat, ikramiye 
ve fazla çalışma ücretleri, personelin atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfii iş
lemleri, personelin öğretim ve eğitimi, mesken yapımı konuları düzenlenmektedir. (Madde 47 - 57), 

4. «Çeşitli Hükümler» başlıklı dördüncü bölümde, Kurumun, idarî, malî ve teknik konularda Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olduğu, Kurumun mallarının ve her çeşit mevcutlarının 
Devlet malı sayılacağı, yapacağı kamulaştırmalarda uygulanacak usul ve esaslar, Kurumun kuracağı teleko
münikasyon teslisleri, bu Kanunda yer alan yönetmeliklerin yürürlüğe konulmasında uygulanacak esas ve 
usuller, ceza hükümleri ve yürürlükten kaldırılan kanunlar düzenlenmektedir. (Madde 58 - 65), 

5. Geçici maddelerde ise, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ilk üyelerinin atanması, Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumunun ilk Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürünün atanması, Rad
yo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyelerinin yenilenmesi, ceza hükümlerinin uygulanmayacağı haller, bu 
Kanunda öngörülen yönetmeliklerin, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanıp yürürlüğe 
konulması, bundan böyle radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlarla ilgili ruhsatnameler 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından verileceğinden ve ruhsat ücretleri gene bu Kurum tarafın
dan tahsil edileceğinden, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında yapılacak 
devir işlemleri, mevcut personelin hukukî durumu düzenlenmektedir. (Geçici Madde 1 - 7), 

6. Tasarının son iki maddesinde ise, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu Kanun hüküm
lerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği açıklanmaktadır. (Madde 66 - 67). 

III - KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER : 

Bu Kanun Tasarısının getirdiği yenilikler ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunun
dan ayrıldığı başlıca noktalar şunlardır : 

1. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teşkili. (Madde 1, 6 ve 7, Geçici Madde 1 ve 3), 
2. Radyo ve Televizyon işletmesi ve teknolojisine ilişkin önemli kavramların tanımlarının yapılmış ol 

ması. (Madde 3), 
3. Radyo ve Televizyon İşletmesine ve yayın esaslarına ilişkin temel ilkelerin ayrıntılı olarak düzenlen

mesi. (Madde 4), 
4. Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasının, geliştirilmesinin, günlük yayın saat ve süreleri ile 

yurt dışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve -esasların Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Ba
kanlar Kurulu tarafından kararlaştırılması (Madde 4, bent c); böylece radyo ve televizyon istasyonlarının 
kurulmasına ve geliştirilmesine ilişkin planlamanın ve finansman imkânlarının Hükümet tarafından yapılma
sı ve karşılanılması esasının getirilmiş olması, 

5. Cumhurbaşkanı veya Başbakanın radyo ve televizyon yayınlarından incelenmesini talep ettiği yayın
ların bu Kanunda öngörülen esaslara uygunluğunun, yayın sonrası rnüşahadelere dayanılarak Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulunca incelenmesi. (Madde 4, bent d), 

6. Yükseköğretim kuruluşlarının öğretim ve eği-im amacıyla tesis edip kullanacakları kapalı devre 
radyo ve televizyon tesisleri ile sergi, otel gibi umuma açık mahallerde yapılacak kapalı devre radyo ve te
levizyon tesisleri ve Polis ve Meteoroloji gibi Devlet Kurum ve Kuruluşlarının özel bir maksadı istihdaf edecek 
şekilde yapacakları ve radyo yayını mahiyetini taşıyan sürekli ve kesintili telsiz yayınlarının düzenlenmesi. 
(Madde 4, ıbent e), 

7. 359 sayılı Kanundan farklı olarak, yayın esasları ile (Madde 5), Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun görevlerinin (Madde 9), (birbirinden ayrı olarak düzenlenmiş olması, 

8. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yurt içine yapacağı yayınlar ile yurt dışına yapacağı yayın
lara ilişkin görevlerin neler olduğunun ayrı ayrı düzenlenmiş olması (Madde 9), 
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9. 359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları, 
— Yönetim Kurulu, 
— Genel Müdür, 
— Koordinasyon Kurulu, 
— TRT Seçim Kurulu, 
— Genel Danışma Kurulu, 
— Siyasî Yayınlar Hakem Kurulu, 
Olaralk belirtildiği halde, bu Kanun Tasarısında Kurumun organlarının, 
— Yönetim Kurulu, 
— Genel Müdür, 
— Koordinasyon Kurulu, 
— Danışma Kurulları, 
Şeklinde tespit edilmiş olması. (Madde 10), 
10. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun; kitle iletişimi, hukuk, sosyal bilim dal

ları ile kültür ve sanat alanında temayüz etmiş dört üyesinin Cumhurbaşkanınca, elektronik ve işletme 
veya ekonomi dallarında temayüz etmiş iki üyesinin Bakanlar Kurulu Kararnamesi üle atanması ve tüm 
üyeler için yükseköğretim mezunu olma şartının aranması. (Madde 11), 

11. 359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil onbir üyeden 
oluştuğu halde, bu sayının Genel Müdür dahil yediye indirilmiş olması. ı(Madde 11, Fıkra 1), 

12. 359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süreleri üç yıl olduğu halde, bu sürenin tüm üyeler Üçin dört yıla çıkarılmış olması (Madde 
11, Fılkra 4), 

13. 359 sayılı Kanunun 8 'inci maddesinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek: ücretlerin, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle tespit edileceği öngörülmüş olduğu halde, Tasarıda Yönetim Kurulu üyelerine, her 
oturum için, 200 rakamı memur maaşı (kat sayısı ile çarpılarak bulunacak rakamın ücret olarak ödenmesi 
esasının benimsenmiş olması. (Madde 11, son fıkra), 

14. 359 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinden farklı olarak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıla
rında aranacak şartların ve niteliklerin ayrıntılı olarak belirlenmiş olması (Madde 13), 

15. 359 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Genel Müdürün görev süresi belli bir süre üle sınırlan 
dırılmamış olduğu halde, bu defa görev süresinin beş yıl ile sınırlandırılmış olması, ancak yeniden atanma 
imkânının tanınmış bulunması. {Madde 13, Fıkra 2), 

16. 359 sayılı Kanuna 1568 sayılı Kanun ile ilave edilen Ek Madde 2'de, Genel Müdüre yardımcı ol
mak üzere, Ikuruluş tarzı ve görevi bir yönetmelikle belirtilecdk olan Koordinasyon Kurulu kurulması öngö
rülmüştür. 

Anayasanın 133 üncü maddesünde Kurumun organlarının seçiminin, görev, yetki ve sorumluluklarının 
ikanunla düzenleneceği belirtildiğinden, Kurumun bir organı olan Koordinasyon Kurulunun, (Madde 10), 
hangi kurum yetkililerinden teşekkül edeceğinin, görev ve yetkilerinin neler olduğunun ayrıntılı olarak düzen
lenmiş olması. (Madde 14), . 

17. Kurumun merkez ve taşra teşkilatını oluşturacak, «Anahizmet kuruluşları», «Danışma ve denetim 
birimleri» ile «Yardımcı birimler»in belirlenmiş olması; ayrıca, teşkilatın bir yönetmelikle düzenlenmesinin 
ve Kurumun ikadro sayısı hakkında Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra, kadro cetvelinin 
bu yönetmeliğe dklenmesiriin öngörülmüş olması (Madde 16), 

18. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe İkonan ve ancak 
halkın katılımı ile (başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının, gerekçelerinin, yararlarının, vecibeleri
nin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesi amacıyla, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak 
ve siyasî bir menfaat amacı taşımamak kaydıyla, kendi yayın esaslarına uygun tanıtıcı radyo ve televizyon 
programları düzenlenmesi. (Madde 19), 

19. Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin açıklama ve faali
yetlerinin, ancak haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlı olarak yayınlanması. (Madde 20), 
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20. Sürekli, yaygın ve merkezî açık Öğretim yapmaya kanunla yetkili kılınan yükseköğretim kuruluşla
rınca hazırlanan radyo ve televizyon programları ile örgün eğitimle ilgili yayınların düzenlenmiş olması 
(Madde 25), 

2L Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun dinî yayınlarda Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapmasının 
öngörülmüş olması (Madde 25, fıkra 3), 

22. 359 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde Kurum gelirleri arasında sayılan radyo ve televizyonla yapılan 
her çeşit ilân ve reklâm karşılıkları hükmüne dayanılarak yapılmakta olan ilâh ve reklâm yayınlarına ait esas 
ve usullerin düzenlenmiş olması (Madde 26), 

23. Yeni Anayasanın 32 nci maddesindeki «Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şeref
lerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla dü
zenlenir. Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgili
nin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.» hükmü göz önünde bulundurularaK, 
Kanun Tasarısındaki «Düzeltme ve cevap hakkı» na ilişkin düzenlemede, 359 sayılı Kanunun 19 uncu madde
sindeki usul ve esaslar prensip olarak benimsenmekle birlikte, yeni düzenlemede sürelerin değiştirilmiş olma
sı ve en önemlisi, Kuruma gönderilen cevap ve düzeltme metninin, belirtilen sebeplere dayalı olarak yayınla-
namayacağının anlaşılması üzerine, Kurum tarafından Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması esası yerine, Ana
yasanın yukarıda açıklanan 32 nci maddesine uygun olarak, ilgiliye bildirilmesi esasının getirilmiş olması 
(Madde 27), 

24. 359 «sayılı Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan yayınlar yoluyla işlenen suçlar ve haksız 
fiillerde sorumluluğa ilişkin esaslar, bu Kanun Tasarısında da prensip olarak benimsenmekle birlikte, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesi hükmüne paralel olarak, kişilerin, kurum ve kuruluş
ların yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Kurum personeli aleyhine değil, Kurum aleyhine dava 
açabilecekleri ve Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkının saklı olduğu; ayrıca ya
yın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek, personel hakkında açılan ceza davalarında, Genel Müdürlükçe uygun gö
rüldüğü takdirde, personelin, Kurum avukatlarınca savunulabileceği esaslarının getirilmiş olması (Madde 28), 

25. 359 sayılı Kanunun «Ortaklıklar» kurulmasına ilişkin 30 uncu maddesinden farklı olarak Kurumun, 
amaçlarına uygun olmak şartiyle, Yönetim Kurulu kararı ile yerli ortaklıklar kurabilmesi ve kurulmuş olan 
ortaklıklara iştirak edebilmesi (IMadde 35), 

26. Bugüne kadar Bakanlar Kurulunun muhtelif tarihlerdeki kararları ile düzenlenmiş bulunan ruhsata 
tabi radyo ve televizyon cihazlarının imalât, ithalat, toptan ve perakende satışları ve gümrük girişinde ruh
satname çıkartılması; ruhsatnamesiz radyo ve televizyon alıcı cihazı kullananların denetimine ilişkin usul ve 
esasların yeniden ayrı ayrı olarak düzenlenmiş olması (Madde 37, 38 ve 39) 

27. 359 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde sadece radyo ve televizyon alıcı cihazlarının ruhsata ve ruh
satname ücretine bağlanmış olmasına karşın, bu Kanun Tasarısı ile radyolardan ruhsatnamenin çıkartılması sı
rasında bir defaya mahsus olmak üzere, ruhsat ücreti alınmasının öngörülmesi; siyah-beyaz ve renkli televiz
yon alıcı cihazlarından her yıl alınacak ruhsat ücretlerinin konutlar ve konut dışında kalan yerler şeklinde 
ayrılmak suretiyle değişik ücret kademeleri şeklinde yeniden düzenlenmiş olması ı(Madde 40), 

28. Bugüne kadar Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olan rad
yo ve televizyon ruhsatnameleri ile gene bu Genel Müdürlük tarafından tahsil edilmekte olan yıllık ruhsat
name ücretleri ve cezalarının, bu Kanun Tasarısı ile, bundan böyle Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tara
fından verilmesi (Madde 40, bent a) ve ruhsatname ücretlerinin gene bu Kurum tarafından tahsil olunması 
veya tahsilatın diğer bir kuruluş veya bankaya da yaptırılması imkânının getirilmiş olması (Madde 41), 

29. Kurumun i'kitisap ettiği ve edeceği radyo ve televizyon verici ve aktarıcı binalarının emlâk vergisi ve 
tapu harçlarından muaf tultulması (Madde 46 son fıkra), 

30. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetleririin, memurlar, işçi sayılmayan sözleşmeli perso
nel ve geçici personel eliyle gördürüleceği esasının benirasenm'iş, olması ve bundan böyle Kurumda, 1475 sa
yılı İş Kanunu hükümlerine göre hizmet sözleşmeliyle işçi çalıştırılmaması (Madde 47 ve 50), 

31. tşçi sayılmayan sözleşmdi personelden Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve çok sesli müzikler, ses 
ve saz sanatçıları, korist, şef tonmayster, tonmayster, orkestra, koro şefli ve yöneticileri, eğiticileri, Kurumda ve
ya diğer resmî sanat kuruluşlarında sanatçı sıfatını kazananlardan müzik üniteleri yöneticisi ve uzmanlığına 
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atananlarla ilgili olarak, «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırıl
ması Hakkında 12 Şubat 1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun «Devlet Sanatçıları ve Sanatkârlar» kenar başlıklı 16 ncı maddesi hükmü ve bu hük
me dayanılarak Balkanlar Kurulunun 17 Mayıs 1982 tarihli ve 8/4715 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş 
bulunan «Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar» göz önünde 
bulundurularak yeni düzenlemeler yapılmış olması (Madde 50), 

32, 359 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde «Meskûn yerlerden uzaktaki tesislerde çalışan veya hizmetin 
gereği olarak yapıldığı binada veya civarında devamlı olarak bulunmak zorunda olan Kurumda görevli uz
man ve diğer personel için, Kurum, mesken yaptırma va yetkilidir.» hükmüne karşılık, bu Kanun Tasarısında, 
Kuruma, personelline kira karşılığında lojman olarak tahsis edilmek üzere mesken yaptırma, satın alma, kal
kınmada öncelikli yörelerde, bu mümkün olmadığı takdirde, sosyal konut standartlarında, mesken kiralama 
yetkisinin tanınmış olması (Madde 56), 

33, 359 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Kurumun her türlü işletme, tesis ve bina
larının güvenliğinin korunmasının, İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altında olduğu öngörülmesine karşılık, 
Tasarıda, bugünkü uygulama göz önünde bulundurula rak, Kurumun verici ve stüdyolar gibi yayın ile ilgili 
bina ve tesislerinin güvenliği ve korunmasının İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altına verilmiş olması (Mad
de 59, fıkra 2), 

34, Bugünkü uygulamada, ruhsatsız radyo ve televizyon alıcı cihazı kullananlar hakkında bazen 3222 
sayılı Telsiz Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin, bazen Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmü
nün uygulanması nedeniyle, bu Kanun Tasarısında, ce^a hükümlerinin, suç teşkil eden fiiller ile bu fiillere uy
gulanacak cezaların, günün şartları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, bir bütün halinde ayrıntılı ola
rak düzenlenmiş olması (Madde 64 ve Geçici Madde 5), 

Kanunun getirdiği bu yenilikler ile, Anayasanın öngördüğü yeni düzenlemelerin ve ayrıca her gün süratle 
gelişmekte ve değişmekte olan radyo ve televizyon işletmesi ve teknolojisindeki yeniliklerin ülkemizde de 
uygulanabilmesi; 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun uygulamasında karşılaşılan 
güdüklerin ve tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi; diğer taraftan, temel ilke olarak benimsenmiş bulunan 
tarafsızlığın, özellikle kişi ve siyasî partiler karşısında, kamuoyunda tartışmalara yer vermeyecek şekilde sür
dürülmesi amacı güdülmüştür. 

MADDELER GEREKÇESİ 

1. Birinci madde gerekçesi : Bu maddede, kanunun amacının, Anayasanın temel ilkeleri belirtilmek su
retiyle, Devlet adına radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işletilmesi ve yayınların düzenlenmesi ile 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluş, görev, yetki 
ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu açıklanmıştır. 

2. İkinci madde gerekçesi : Bu maddede, Kanunun, her türlü teknik, usul, araçlarla ve her ne isim 
altında olursa olsun, elektromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyodifüzyon ve te
levizyon yayınları ile ilgili hususları kapsadığı açıklanmıştır. 

3. Üçüncü madde gerekçesi : Bu maddede, Kanunda geçen deyimler tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar, 
milletlerarası radyo ve televizyon işletmeciliği ve teknolojisinde kullanılmakta olan tanımlar göz önünde bu
lundurularak yapılmıştır. 

4. Dördüncü madde gerekçesi : Bu maddede, radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasının, işletil
mesinin, idaresinin, yayınlarının düzenlenmesinin bu Kanunla kurulan Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun yetkisinde olduğu; radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı tanıyacak 
şekilde birden fazla kanaldan bütün yurt sathına yapılmasının esas olduğu; radyo ve televizyon istasyonları
nın kurulmasının, geliştirilmesinin, günlük yayın saat ve süreleri ile yurt dışına yapılacak yayınlarla ilgili 
usul ve esasların Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştı
rılacağı ve böylece kurulacak radyo ve televizyon istasyonlarının planlamasının ve finansmanının Hükü
metçe yapılacağı ve karşılanacağı; Cumhurbaşkanının veya Başbakanın radyo ve televizyon yayınlarından 
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'incelenmesini talep ettiği yayınların bu Kanunda öngörülen esaslara uygunluğunun yayın sonrası müşahade-
lere dayanılarak Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından denetleneceği; eğitim ve öğretim kuruluş
larının eğitim ve öğretim amacıyla kurup kullanacakları kapalı devre radyo ve televizyon tesisleri ile sergi, 
otel gibi umuma açık yerlerde yapılacak 'kapalı devre radyo ve televizyon tesisleri ve Polis ve Meteoroloji 
gibi Devlet Kurum ve Kuruluşlarının özel bir maksadı istihdaf edecek şekilde yapacakları ve radyo yayını 
mahiyeti taşıyan sürekli ve kesintili telsiz yayınları ile ilgili müsaadenin Radyo ve Televizyon Yüksek Ku
rulunca verileceği ve bu yayınların bu Kanundaki esaslara göre gene bu Kurul tarafından denetleneceği; de
netleme esaslarının Başbakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirtileceği; her türlü radyo ve te
levizyon yayını için frekaris planlama, tahsis ve tescil işlemlerinin 5 Nisan 1983 tarihli ve 2813 sayılı Tel
siz Kanunu hükümlerine tabi olduğu hususları düzenlenmektedir. 

5. Beşinci madde gerekçesi : Yayın esaslarının düzenlendiği bu maddede, Genel Gerekçede de belirtildi
ği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinde belirtilen temel ilkeler ve uygulama göz 
önünde bulundurularak, radyo ve televizyonda yapılacak haber ve program yayınlarına ilişkin esaslar dü
zenlenmektedir. Bu düzenlemede, yurt dışına yapılan yayınlara ilişkin yayın esasları ayrıca belirtilmektedir. 

6. Altıncr madde gerekçesi : Maddede, bu Kanunun 1 inci maddesi ile getirilen Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunun kuruluşu, üye sayısı, üyelerin ne şekilde seçileceği ve atanacağı, görev süreleri, ücret
leri, Kurulun çalışma şekli, sekreteryası ve bütçesi düzenlenmektedir. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; Cumhurbaşkani'nca biri basın mensubu olmak üzere doğrudan ata
nacak üç üye; Yüksek öğretim Kurulu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca gösterilecek al
tışar aday arasından gene Cumhurbaşkanınca seçileceküçer üye ve Bakanlar Kurulunca atanacak üç üye ol
mak üzere oniki üyeden oluşacak ve Kurul Başkanı bu oniki üye arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek
tir. 

Kurul üyeliği altı yıl olup, iki yılda bir üyelerin üçte birinin kura usulü ile değişeceği (Ayrıca bakınız: 
Geçici Madde 1 ve 3); süreleri sona eren üyelerin yeni den seçilebileceği esası öngörülmüştür. 

7. Yedinci madde gerekçesi : Maddede, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görevlerinin; yurt içi
ne yapılacak radyo ve televizyon yayınları için millî politikalara uygun ilkeleri saptamak; Cumhurbaşkanı 
veya Başbakan tarafından, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile yayın yapmasına izin verilen Devlet Ku
rum ve Kuruluşlarının yayınlarının tespit edilmiş ve edilecek olan millî güvenlik politikalarına ve bu Ka
nunda belirtilen görev ve esaslara uygunluğunun incelenmesinin talep edilmesi halinde, inceleme sonuçları
nı gerekçeli bir raporla Cumhurbaşkanı veya Başbakana sunmak, bu Kanunla verilen yayın görevlerinin ye
rine getirilmediği, tarafsızlığın ihlâl edildiği veya yayın esaslarına aykırı yayınlar yapıldığı hallerde idarî ve 
kanunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunmak; bu Kanunun dördüncü maddesinin (c) bendinde be
lirtilen radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi, günlük yayın saat ve süreleri ile yurt 
dışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve esaslar hakkında Başbakanlığa önerilerde bulunmak, olduğu be
lirtilmiştir. 

8. Sekizinci madde gerekçesi : Maddede, tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu kurulduğu; kısa adının TRT. Merkezinin Ankara'da olduğu; bu Kanundaki özel hükümler 
ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum hakkında İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan 
genel hükümlerin uygulanacağı; Kurumun, bu hükümlerin uygulanmasında Hükümet ile ilişkilerini Başba
kan aracılığı ile yürüteceği açıklanmıştır. 

9. Dokuzuncu madde gerekçesi : Maddede, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri sayılmış
tır. Konuya ilişkin 359 sayılı Kanunun 2 nci maddesi de göz önünde bulundurulmakla birlikte, uygulama 
da dikkate alınmak suretiyle Kurumun görevleri yeniden düzenlenmiş ve yurt içi ve yurt dışına yapılacak 
yayınlarla ilgili görevler birbirinden ayrılmak suretiyle belirlenmiştir. 

10. Onuncu madde gerekçesi : 359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun organları, 

— Yönetim Kurulu, 
— Genel Müdür, 
— Koordinasyon Kurulu, 
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— TRT Seçim Kurulu, 
— Genel Danışma Kurulu, 
— Siyasî Yayınlar Hakem Kurulu, 

olarak belirtildiği halde, bu Kanun Tasarısında Kurumun organlarının, 
— Yönetim Kurulu, 
— Genel Müdür, 
— Koordinasyon Kurulu, 
— Danışma Kurulları, 

şeklinde tespit edilmiş olması, TRT Seçim Kurulunun yerine Kurum bünyesi dışında, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunun kurulması ve Siyasî Yayınlar Hakem Kurulunun görevlerinin de bu Kurul tarafından 
yerine getirilmesinin öngörülmüş olmasından ileri gelmektedir. 

Tl. Onbirinci madde gerekçesi : Bu maddede, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu
nun ne şekilde oluşturulacağı, üyeliğin süresi, Kurulun çalışma şekli --ve üyelerin ücretleri düzenlenmektedir. 
Yönetim Kurulunun; kitle iletişimi, hukuk, sosyal bilim dalları ile kültür ve sanat alanında temayüz etmiş 
dört üyesinin Cumhurbaşkanınca, elektronik ve işletme veya ekonomi dallarında temayüz etmiş iki üyesinin 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile atanması ve tüm üyeler için yükseköğretim me/unu olma şartının aranması 
öngörülmektedir. Yönetim Kurulu altı üye ile Genel Müdürden oluşmaktadır. Genel Müdür aynı zaman
da Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyele
rinin görev süresi üç yıl olduğu halde, bu Tasarıda Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile atanan üyeler de 
dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıla çıkarılmıştır. 

359 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle tespit edileceği öngörülmüş olduğu halde, Tasarıda Yönetim Kurulu üyelerine, 200 rakamı 
memur maaşı katsayısı ile çarpılarak bulunacak rakamın, her oturum ücreti olarak ödenmesi esası benimsen
miştir. 
- 12. Onikinci madde gerekçesi: Maddede, Kurumun yüksek, karar ve yönetim organı olan Yönetim Kuru
lunun görevleri sayılmıştır. 

13. Oaüçüncü madde gerekçesi: Maddede, Genel Müdürün atanma ve görevden alınma usulü, görev 
süresi, Geneli Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarında aranacak şartlar ve nitelikler düzenlenmiştir. 359 sa
yılı Kanunun 9 uncu maddesinde Genel Müdürünü görev süresi belli bir süre ile sınırlandırılmamış olduğu 
halde, Tasarıda Genel Müdürün görev süresinin beş yıl olduğu, ancak yeniden atanmasının mümkün bulunduğu 
açıklanmıştır. 

14. Ondördüncü madde gerekçesi: 359 sayılı Kanuna 1568 sayılı Kanun ile ilave edilen Ek Madde 2'de, 
Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, kuruluş tarzı ve görevi Ibir yönetmelikle belirtilecek olan Koordinasyon 
Kurulu kurulması öngörülmüştür. 

Anayasanın 133 üncü maddesinde, Kurumun organlarının seçiminin, görev» yetki ve sorumluluklarının ka
nunla düzenleneceği belirtilmektedir. Bu nedenle, maddede, Kurumun bir organı olan Koordinasyon Kurulunun 
(Madde 10) hangi kurum yetkililerinden teşekkül edeceği, görev ve yetkilerinin neler olduğu ayrıntılı olarak dü
zenlenmiştir. 

15. Onlbeşinci madde gerekçesi: 359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Kurum organları arasında sa
yılan Genel Danışma Kurulunun uygulamada beklenen görevlerini ifa edememesi nedeniyle, Kurumun sürekli 
organları arasından çıkarılmıştır. Buna karşılık, Tasarıda Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun bu Kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde; radyo ve televizyon yayın
ları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tespit etmek, ilmî ve teknik araştırmalar yaptırmak veya 
lüzum görülecek konularda özel ihtisaslarından yararlanmak amacıyla, Geçici Danışma Kurulları teşkil edilebi
leceği öngörülmüştür. 

Maddeye göre, Danışma Kurullarının teşkili, mensuplarının nicelik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve 
malî hususlar yönetmelikle düzenlenecektir. 

Millî güvenliğe ilişkin danışmanlığın ise, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından sağlanması 
öngörülmüştür. 
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16. Onaltıncı madde gerekçesi: Bu maddede, Kuru mun merkez ve taşra teşkilatını oluşturacak «Ana hiz
met kuruluşları», «Danışma ve denetim birimleri» ile «Yardımcı birimler» sayılmakta; ayrıca teşkilatın bir 
yönetmelikle düzenlenmesi ve Kurumun kadro sayısı hakkında Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alındık
tan sonra, kadro cetvelinin bu yönetmeliğe eklenmesi öngörülmektedir. 

İ7. Onyedinci madde gerekçesi: Maddede, radyo ve televizyon yayınlarının mümkün olduğu kadar çeşitli 
konulara yer verecek şekilde ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas olarak düzenleneceği ilkesi öngörül
mektedir. . * ' 

18. Onsekizinci madde gerekçesi: Bu madde, Hükümet bildirileri ve konuşmalarını düzenleyen 359 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesine paralel olarak düzenlen mişltir. Ancak, 359 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
Siyasî Yayınlar Hakem Kuruluna ait görevler, Tasarıda, Kurum bünyesi dışında kurulan Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. 

19. Ondokuzuncu madde gerekçesi: Bu maddede, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, mevzuat veya 
idarî kararlarla yürürlüğe konan ve ancak halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının, 
gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesi amacıyla, cevap hakkı 
doğuracak nitelikte olmamak ve siyasî bir menfaat amacı taşımamak kaydıyla, kendi yayın esaslarına uygun ta
nıtıcı radyo ve televizyon programları düzenlenmesi öngörülmektedir. 

20. Yirminci madde gerekçesi: Tasarıda yer alan madde, Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan siyasî partilerin, demokratik kurallara uygun olarak, açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanma
sına imkân vermek amacı ile düzenlenmiştir. Ancak, bu tür yayınların yapılabilmesi, Kanunda belirtilen yayın 
esaslarına uygun olmak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı doğuracak bir unsur »taşımamak şartına bağ
lanmıştır. 

21. YirmJbirinci madde gerekçesi: Bu madde, yeni Anayasa ile yapılan değişiklikler sonucu, 359 sayılı 
Kanunun konuya ilişkin 13 üncü maddesinden farklı olarak düzenlenmiştir. Tasarıda, Kurumun, radyodan 
(Türkiye Büyük Millet MeöMsi Genel Kurul çalışmalarını dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapacağı, 
ayrıca açılış, and içme «öreni gibi canlı yayınlar da yapabileceği belirtilmektedir. 

22. Yirmliikinci madde gerekçesi: Bu maddede, 359 sayılı Kanunun 16 nci maddesine 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda yapılan değişikliğe uygun olarak «Televizyonda» 
ibaresinin ilavesi ile yeniden düzenlenmiş olup, siyasî partilerin seçimler sırasında radyo ve televizyondan 
faydalanma şekil ve şaftlarının, Seçim Kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabi olacağı hükme bağlanmıştır. 

23. Yirmiüçüncü madde gerekçesi: Millî güvenlik ve asayiş açısından yayınların men edilmesi ile ilgili 
bu madde, 359 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller göz önünde bulundurulmak suretiyle 
düzenlenmiştir. 

24/ Yirmidördüncü madde gerekçesi: Bu madde, 359 sayılı Kanunun 1'8 inci maddesi göz önünde bu
lundurulmak suretiyle düzenlenmiştir. Maddede, Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlarda uygulanacak esasların 
Dışişleri Bakanlığınca tespit edilerek Kuruma bildirileceği ve dış ilişkiler lile ilgili yorumlarda kaynak belirtilip 
belirtilmeyeceği hususunda Bakanlığın görüşünün göz önünde tutulacağı açıklanmaktadır. 

25. Yirmibeşinci madde gerekçeli: Bu maddenin, 1 inci fıkrası ile, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayın esaslarına ve teknik standartlarına uygun olmalk şarîtıyla, sürekli, yaygın ve merkezî açık öğretim 
yapmaya kanunla yetkili bulunan yükseköğretim kuruluşlarınca hazırlanan radyo ve televizyon programlarını 
yayınlayacağı, 2 nci fıkrası ile, Kurumun, örgün eğitimle ilgili yayınları Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte dü
zenleyeceği, 3 üncü fıkrası ile, Kurumun dinî yayınlarda Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapacağı, 4 üncü 
fıkrası ile, Kurumun, yaygın eğitime yönelik program planlamalarında ilgili bakanlıkların görüşlerini alacağı, 
5 inci fıkrası ile, yayınlanan bu programlara ait yayın hizmet giderleri karşılığının Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunca hesaplanacağı ve bu meblağın Kuruma ödenebilmesi için ilgililerin bütçelerine gerekli ödeneği 
koyacakları, hizmet karşılığı ödenecek meblağın yarısının yayından önce, diğer yarısının yayın sonrası Kuruma 
ödeneceği hususları düzenlenmiştir. 

26. Yirmlialtıncı madde gerekçesi: Bu maddede, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görev ve yayın 
esaslarına uymak kaydıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince hazırlanan programlı veya • programsız 
reklam kuşaklarını radyo ve televizyondan yayınlayabileceği; bu diğer reklam yayınlarına ait esasların yönetme
likle belirleneceği hususları düzenlenmektedir. 
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27. Yirmiyedinci madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi göz önünde bu
lundurularak yeniden düzenlenmiş olup, yayınlarda bir kişinin haysiyet veya şerefine dokunulması veya 
kendisi ile ilgili olarak gerçeğe aykırı hususlar bulunması halinde, 

(a) bendi ile, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, o kişinin yayın tarihinden başlayarak yedi gün 
içinde göndereceği düzeltme ve cevap metnini, bu metnin Genel Müdürlük Makamınca alınmasından başla
yarak üç gün içinde yayınlamakla yükümlü olduğu, 

(b) bendi ile, düzeltme ve cevap metninde yayının niteliğinin yukarıdaki fıkra kapsamına girdiği, yayın
da kendisine, gerçeğe aykırı bir husus atfedildiği veya şeref ve haysiyetine dokunulduğu ve gerçeğin ne ol
duğunun açıklanacağı; cevap ve düzeltme metninin, cevap ve düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili 
bölümünün süresini aşamayacağı, 

(c) bendi ile, düzeltme ve cevap metninin bu Kanun hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğin
deki ifadeler taşıması veyahut yeni bir düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olması halinde, Genel 
Müdürlüğün bu talebi reddettiğini, yayınlamakla yükümlü olduğu üç günlük sürenin bitiminden itibaren 
iki gün içinde ilgisine bildireceği, 

(d) bendi ile, ilgilinin, ret kararına karşı iki gün içinde Ankara Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz 
edebileceği, hak sahibinin itirazını, Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmek üzere bulunduğu yer mah
kemesine de verebileceği, 

(e) bendinde, Ankara Sulh Ceza Hâkiminin en geç iki gün içinde düzeltme ve cevap metnini, suç nite
liği olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, b,u maddede yazılı şartlara uygun olup olmadığı, 
yeni bir düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olup olmadığı ve süresi içinde Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumuna gönderilip gönderilmediği, yönlerinden inceleyerek karar vereceği, hâkimin cevap ve dü
zeltme metninin aynen yayınlanmasına karar verebileceği gibi, uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptık
tan sonra yayınlanmasına da karar verebileceği, bu kararın birer örneğinin taraflara gönderileceği, 

(f) bendi ile, tarafların; bu karara, kendilerine tebliğinden başlayarak iki gün içinde Ankara Asliye Ceza 
Hâkimliği nezdinde itiraz edebileceği, bu itiraz ve karar hususlarında yukarıdaki (d) ve (e) bentleri hüküm
lerinin aynen uygulanacağı, 

(g) bendi ile, Asliye Ceza Hâkiminin verdiği kararın kesin olduğu, bu kararın Genel Müdürlüğe tebli
ğinden itibaren en geç iki gün içinde cevap ve düzeltmenin yayınlanmasının zorunlu olduğu, 

(h) bendi ile, düzeltme ve cevap hakkını'kullanmadan ölen kimsenin bu hakkını mirasçıları, birlikte veya 
bunlardan yalnız ilk başvuranının sadece bir defa kullanabileceği, 

(i) bendi ile, ilgili istediği takdirde, bu maddedeki söz konusu tebliğlerin memur eliyle yapılacağı, siyasî 
partiler dahil, özel hukuk tüzelkişilerince gönderilecek düzeltme ve cevap metinleri hakkında da bu madde 
hükümlerinin uygulanacağı; ancak, siyasî partilerin radyo ve televizyondan özel kanunlar uyarınca yapa
cakları seçim propaganda konuşmaları ile bu Kanunun 18 inci maddesi uyarınca yayınlanan Hükümet 
bildirileri ve konuşmaları hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı hususları düzenlenmiştir. 

28. Yirmisekizinci madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yapılan deği
şikliklerle düzenlenmiş olup, 1 inci fıkra ile, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla 
işlenen suçlarda veya haksız fiillerde, hangi kişilerin sorumlu olacağı tespit edilmiştir. 

2 ve 3 üncü fıkralarda ise, yayın yoluyla işlenen suçtan veya haksız fiilden, söz konusu Kanunun 18, 
21 ve 22 nci maddeleri uyarınca yapılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile tespitlerden fayda-
lanmaksızın Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir radyo ve televizyon kuruluşun
dan naklen yapılan yayınlardan, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve personelinin sorumlu olmayacağı 
hususları düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, bu maddede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesi hükmüne para
lel olarak, kişilerin, kurum ve kuruluşların yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Kurum perso
neli aleyhine değil, Kurum aleyhine dava açabilecekleri ve Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu per
sonele rücu hakkının saklı olduğu; ayrıca yayın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek, personel hakkında 
açılan ceza davalarında, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde, personelin, Kurum avukatlarınca sa
vunulabileceği esasları getirilmiştir. 
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359 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin son fıkrasının uygulanmasında mahkemeler nezdinde duyulan 
tereddütleri gidermek amacıyla «sükûtu hak müddeti», ni açıkça belirtmek üzere, fıkra metni «Bu madde 
kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı açılacak davalarda, dava hakkı yayının yapıldığı ta
rihten başlayarak altmış gün içinde düşer.» şeklinde yeniden düzenlenerek açıklanmıştır. 

29. Yirmidokuzuncu madde gerekçesi : Bu mad de, 359 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılan bazı 
değişikliklerle, yeniden düzenlenmiştir. 

1 inci fıkra ile, Kurumun yayınlarında kullanılan yazılı metinler ve metni bulunmayan radyo ve televiz
yon yayınlarına ait tespitlerin saklanma süresi yayın tarihinden başlayarak iki ay onbeş gün yerine, yetmiş-
beş gün olarak belirtilmiştir. 

2 nci fıkra ile, tespitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlar ile müzik yayınlarının 1 inci fıkra 
hükmünün dışında olduğu, 3 üncü fıkra ile, yayının herhangi bir şekilde yasama, yürütme ve yargı organ
larınca soruşturma, kovuşturma ve araştırma konusu olması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının, Kuru
ma yazılı olarak bildirilmesine kadar saklanmasının zorunlu olduğu hususları düzenlenmiştir. 

30. Otuzuncu madde gerekçesi ,: Bu maddenin, 1 inci fıkrası ile, radyo ve televizyon yayınlarının, de
netim usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği, 

2 nci fıkrası ile, yayınların, yayından önce ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dışından hiçbir 
kişi veya kuruluş tarafından denetlenmeyeceği, ancak Türk Silâhlı Kuvvetleri ile -ilgili yayınlar hakkın
da Genelkurmay Başkanlığının, iç güvenlik kuvvetleriyle ilgili yayınlar hakkında İçişleri Bakanlığının gö
rüşünün alınacağı; 

3 üncü fıkrası ile, Kurmun uzun metrajlı konulu sinema filmleri hariç, yurt dışından getirteceği her 
çeşit televizyon filimleri hakkında 23 Eylül 1977 tarih ve 16063 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Film
lerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük» hükümleri ile ek ve değişikliklerinin uygulan
mayacağı hususları düzenlenmiştir. 

31. Ofcuzbirinci madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan bazı de
ğişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. 

Bu maddenin 1 inci fıkrası ile, Kurum yayınlarının, Kurumun yazılı izni alınmadan telli veya telsiz ola
rak tekrar yayınlanamayacağı, ücretli ve ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bütün veya bir kısmı
nın tespit olunamayacağı, çoğaltılamayacağı, girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemeyeceği, 

2 nci fıkrası ile, Kurumun 1 inci fıkra hükmüne aykırı davranışlara karşı, maddî ve manevî tazminat 
davası açma hakkının mevcut olduğu, a'yrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66 ila 79 uncu maddelerin
de öngörülen hukukî korumadan da yararlanacağı hususları düzenlenmiştir. 

32. Otuzikinci madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişik
likle düzenlenmiştir. 

Ancak, Kurumun nominal sermayesi 20 000 000 000,— TL/ya yükseltilmiş olup, Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayı ile artırılabileceği hülkme bağlanmıştır. Ayrıca, sermayenin kaynakları 
da sayılmıştır. 

33. Otuzüçüncü madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yapılan değişik
likle yeniden düzenlenmiştir. 

Bu madde ile yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip, ne 
miktar yedek akçenin ayrılacağı, zararların özel yedek akçeden karşılanacağı, özel yedek akçenin yetmemesi 
halinde, zararların sırasıyla olağanüstü yedek akçeden ve kanunî yedek akçeden karşılanacağı hususları dü
zenlenmiştir. 

34. Otuzdördüncü madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde yapılan deği
şikliklerle yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu değişiklikle genel bütçeden sağlanan katkılar, halk önünde 
düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programların yapılacağı yerlerdeki ilan ve reklamdan elde edilecek 
gelirler, radyo ve televizyonda düzenlenecek teleşans ve benzeri oyunlardan elde edilecek gelirler, resmî ve özel 
kişi ve kuruluşlara yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilecek gelirler de Kurumun gelirleri arasında sayıl
mıştır. 
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35. Otuzbeşinci madde gerekçesi : Bu maddenin 1 inci fıkrası ile, Kurumun yıllık bütçesi ile yatırım 
ve finansman programllarmın Ylönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulacağı, 

2 nci fıkrası ile, yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu Kararından önce, Devlet 
Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının görüşünün alınma'sı gerektiği, 

3 üncü fıkra ile, gelirlerin giderleri karşılamaya yetmemesi hallinde, açığın genel bütçeden aynen kar
şılanacağı hususları düzenlenmiştir. 

36. Otuzaltıncı madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişik
likle yeniden düzenlenmiş olup, Kurumun, amaçlarına uygun olmak şartıyla, yerli ortaklıklar kurabilmesi ve 
kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilmesi Yönetim Kurulunun kararına ibağlanmış, ancak, yabancı ger
çek ve Düzelk'işılerle, özel hulkuk hükümlerine tabi ortaklıklar kurması veya mevcut ortaklıklara katılması 
Bakanlar Kurulunun iznine tabi kılınmıştır. 

37. Otuzyedinci madde gerekçesi : Bu madde, radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan ve 
ruhsata talbi cihazları imal eden, ithal eden ve toptan satışımı yapanların ruhsatname ile ilgili işlemlerini 
kaynakta Kurum vasıtasıyla denetlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmişttir. 

38. Otuzsekizinci madlde gerekçesi : Ruhsatnameye tabi cihazların perakende satışında ve gümrük gi
rişlerinde ruhsatname çıkartılarak Kuruma gönderilmesinde, otuzyedinci madde gerekçesi dikkate alınmıştır. 

39. Otuzdokuzuncu madlde gerekçesi : Bu madde ile, radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan 
cihazlarla ilgili her 'türîü işlemlerin Kurumca denetleneceği hususu düzenlenmiştir. 

40. Kırkıncı madde gerekçesi : Bu madde, 359 saydı Kanunun 31 inci maddesi göz önünde bulunduru
larak düzenlenmiş olup; radyo ve televizyon alıcı cihazlarının ruhsatnameye bağlanması zorunluluğu, Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel * Müdürlüğü tarafından verilmekte olan radyo ve televizyon ruhsat
namelerinin bundan (böyle Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından verilmesi; radyolardan ruhsatna
menin çıkartılması sırasında hir defaya mahsus olmak üzere ruhsat ücreti alınması; siyah-heyaz ve renkli 
tde vizyon alıcı cihazlarından her yıl alınacak ruhsat ücretlerinin konutlar ve konut dışında kalan yerler 
şeklinde ayrılmak suretiyle değişik: ücret kademeleri öngörülmüştür. 

41. Kırk'birinci madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklik
lerle yeniden düzenlenmiştir. 

359 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi İle Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Gend Müdürlüğü tarafından 
tahsil edilmeklte olan yıllık ruhsatname ücretleri ve cezalarının, Tasarının Ibu maddesi ile Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu tarafından tahsil olunması veya tahsilatın diğer bir kuruluş veya bankaya da yaptı-
rilması imkânı getirilmiştir. 

42. Kırkikinei madde gerekçesi : Bu maidde, radyo yo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihaz
larla ilgili her türlü işlemler hakkındaki uygulama esaslarının Yönetim Kurulunun görüşü alınarak, Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılacağı hususunu düzenlemiştir. 

43. Kırküçüncü maidde gerekçesi : Bu maddede, Kurum hizmetlerinden hangilerine indirimli posta, 
telgraf ve telefon (tarifesi uygulanacağı düzenlenmektedir. 

'Maddenin 1 inci fılkrasında, 359 sayılı Kanunun 37 nci maddesi göz önünde tutularak, Kurumun ha-
'ber, radyo ve televizyon hizmdüerinde kullandığı tde fonlarına Posta, Telgraf ve Tdefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğünce, basına uygulanan indirimli tarife veya indirim nispetlerinin uygulanacağı; 

2 nci fıkrasında ise, Kurumun, radyo ve televizyon programlarının nakli için Posta, Tdgraf ve Tdefon 
işletmesi Genel Müdürlüğünden kiraladığı radyo ve televizyon programlarının nakledildiği resim ve ses ka
nallarının ve hizmet gereği geçici veya sürekli olarak kiraladığı tdefon ve teleks devrdeririin, millî sınırlar 
dahilinde kalan kısımları için, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü tarifesinde bulunan
lara bu tarife üzerinden, bulunmayanlara milletlerarası tarifder üzerinden yüzde alltimi'ş indirim uygulanacağı 
öngörülmektedir. 

44. KırkdÖrdüncü madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden aynen alınmış 
olup, Kurumun, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım Bankası kredilerinden faydalanacağı belirtilmek
tedir. 

45. Kırkbeşinci maidde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 38 inci maddesinden aynen alınmış 
olup. Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet Daire ve Kuruluşları, Kamu Tüzelkişileri ve Kamu İkti-
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sadî Teşebbüslerine ilan ve reklam işlerinde indirimli tarife uygulanabileceği, ancak 'bu uygulamanın Yöne
tim Kurulu Kararına bağlı olduğu hususu hüküm altına alınmıştır. 

46. Kırkalltıncı madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 42 nci maddesi göz önünde bulundu
rularak düzenlenmiştir. haddenin 1 inci fıkrasında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve kuracağı or
taklıklar hakkımda 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile ek ve değişik
liklerinin uygulanmayacağı; 

2 nci fıkrası ile, Kurumun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon vericilerinin, stüd
yo cihazlarının, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan alet ve edevat ile program yüklü 
film ve bantlarım, damga resmî dalhi'l, gümrük vergi ve resimleri ile 'belediye hissesi ve harçlarından muaf 
olduğu; 

3 üncü fıkrası ile, Kurumun iktisap ettiğj ve edeceği radyo ve televizyon verici ve aktarıcı binalarının, 
yükseik rakımlı yeriefde bulunması, emsal veya rayiç bedellerinin tespitinin mümkün olmaması nedeniyle 
tapu ve vergilendirme işlemlerinde 'güçlüklerle karşılaşılması medeniyle, emlak vergisi ve tapu harçlarından 
muaf olduğu hususları düzenlenmiştir. 

47. Kırkyedİnci madde gerekçesi : Bu maddede, Kurum hizmetlerinin, hizmetin özelliği dolayısıyla me
murlar, işçi sayılmayan sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle yürütüleceği öngörülmektedir. 

48. Kırksekizinci madde gerekçesi : Bu madde ile, Kurum hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
sürekli kadrolar İle sözleşmeli ve geçici personel kadrolarının her bütçe yılında Genel Müdürün teklifi üze
rine Yönetim Kurulunca tespit edileceği hususu düzenlenmiştir. 

49. Kırkdbkuzuncu madde gerekçesi : Bu maddede, Kurum hizmetlerinin tanımı ile atanacak personel
de aranacak özel niteliklerin ve atama şarjlarının yönetmelikle düzenleneceği bdlirtilmiştir. 

50. Ellinci madde gerekçesi : Bu madde ile, Kurumda çalışacak personelin Italbi olacağı statü tespit edil
mekte; Kurum personeli hakkında bu Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 
Geçici 10 uncu maddesi hükmünün uygulanacağı; bu Kanunda özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışın
da, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları personeline uygulanan genel hükümlere tabi 
olacağı hükme bağlanmaktadır. 

Bu Kanunun 9 uncu maddesinde, Kurumun görevleri arasında sayılan millî eğitim ve millî kültürün ge
lişmesine yardımcı oîmak görevi, müzik yayınlarını da kapsamaktadır. Müzik yayınlarının seviyeli, güzel, 

^yücellüci ve eğitici nitelikte olmasını temin için, Kurum, kuruluşundan bu yana, çeşitli müzik dallarında 
sanatçı istihdam etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 16 nci maddesi, 7595 sayılı 
Kanunla değiştirilerek, Devlet samatçı ve sanatkârlarının sözleşme ile çalıştırılması imkanı getirilmiş; fakat, 
kurumda memur staltüsünde çalışan sanatçılar bu Kanun kapsamına alınmadığından, aynı derecede yetiş
miş, yılarca aynı işi başarıyla yapmış sanatçıların 2595 sayılı Kanunun getirdiği malî imkanlardan yararlan
dırılmaları mümkün olamamışlar. Bu nedenle, maddede, Kurum sanatçılarına uygulanacak hak ve menfaat
ler açısından '2595 sayılı Kanunun uygulamasına paralel düzenlemeler yapılmaktadır. 

a) Memur statüsünde çalışan Kurum sanatçılarının intibakı; yükseköğretim mezunu olanlar 8 inci derece
nin ilk kademesinden, yükseköğretim mezunu olmayanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlamak su
retiyle ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik Ek Geçici 10 uncu maddesinin 
(h) fıkrası esaslarına göre düzenlenmektedir. Ayrıca, 1 inci derecemin son kademesine ulaşmış bulunan yük
sekokul mezunu sanatçılara 200 ek gösterge uygulanmaktadır, 

b) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilen sözleşmeli personelden kazanılmış hak aylıkları birinci derece
nin son kademesine ulaşmış olanların emeklilik keseneklerinin 400 ek gösterge dikkate alınarak kesilmesi 
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 savılı Kanunla değişik Ek Geçici 16 nci madldbsmÜe yer 
alan «Devlet Sanatçıları ve Sanatkârlar» la eş düzeye getirilmeleri sağlanmış olacaktır. 

c) Yükseköğretim mezunu olanlarım, kazanılmış halk ve emekli keseneğine esas aylıklarının 8 inci de
recenin ilk kademesinden başlamak üzere birinci derecemin son kademesine kadar, yükseköğretim mezunu ol
mayanların onuncu derecenin ilk kademesinden başlayarak üçüncü derecenin son kademesine kadar yüksel
meleri ile 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik Ek Geçici 10 uncu maıddesi (a) fıkrası ile Kurum 
sanatçılarına verilmiş olan hakların korunması öngörülmüşitür. 
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d) İntibak hükümlerinin, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişlik Ek Geçici 10 uncu maddesinin 
(h) fıkrası esasları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesiyle, bu fıkra hükmüne göre intibakı 
yapılmış olan Kurumun memur statüsündeki sanatçılarıyla hailen Kurumda sözleşmeli olarak çalışan sanatçı
ları eşit duruma getirilmiş olacaktır. 

e) Tasarıda ayrıca, Borçlar Kanunu hükümleri gereğince Sözleşmeli personel çalıştırılacağı ve bu perso
nel hakkında (a) ve (b) bendi hükümlerinin uygulanmayacağı; sözleşmeli personelin hangi şartlarda Kurum 
dışında çalışabileceğine Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verileceği; Kurum hizmet-
lerMn yürütülmesinde Kurum dışından görevlendirile çetelere başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümlerin 
uygulanmayacağı hususları düzenlenmektedir. , 

51. Eliibirinci madde gerekçesi : 31 Aralık 1982 tarih ve 17515 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmetler Kanunu, 5434 sayılı 
T.C. Emekli »Sandığı Kanunu ve 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişliktik Yapılması Hakkın
da Kanun» un 5 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Me murları Kanununun Ek Geçici 10 uncu maddesinin (f) 
fıkrası «... Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek 
Devlet memuru aylığını (Ek gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit olunan oran veya miktarda tazminat öderiir. Kurum personeline bu tazminat dışında 
bu Kanunun «zam ve tazminatlar» başlıklı değişik Ek Maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez» 
şeklinde değiişıtiriHmıiş olduğundan, bu hüküm Tasarıya aynen alınmıştır, 

52. Ellİikinoi madde gerekçesi : 359 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile, bu Kanunda özel hükümler 
ile düzenlenen hususlar dışında Kurum hakkında İktindî Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümlerin 
uygulanacağı öngörüldüğünden, 440 sayılı İktisadî Devlst Teşekkülleri Kanununun 30 uncu maddesi gereğince 
Kurum personeline 2 maaş tutarında ikramiye ödenmekte idi. 

Tasarının 50 (a) maddesi ile de Kurum personelinin bu Kanunla düzenlenen hususlar dışımda İktisadî Dev
let Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları personeline uygulanan genel hükümlere tabi olduğu belirtil
mektedir. 

Bu nedenle, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 44 üncü maddesine paralel olarak Kurum personeline de 2 maaş tutarında ikramiye verileceği hu
susu madde ile düzenlenmiştir. 

Ancak, ikramiyenin Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile verileceği hükme bağlan
mıştır. / 

Maddenin 2 nci bendinde ise, personeli teşvik gayesiyle olağanüstü gayret göstermek suretiyle Kurumun 
verimlilik ve kârlılığını artıranlara, işletme faaliyetlerinde yararlı buluş getirenlere, büyük zararları önlemede 
büyük gayret gösterenlere Genel Müdürün gerekçeli önerisi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile 6 aylık ücret 
tutarında ikramiye ve takdirname verilebileceği, esasların yönetmelikle düzenleneceği, ancak genelleme yapıla
mayacağı öngörülmektedir. 

53. Elliüçüncü madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun konuya ilişkin 47 nci maddesinin son 
fıkrasına paralel olarak düzenlenere'k fazla çalışma süresi ve fazla çalışma ücreti düzenlenmiş olup, çalışma 
süresinin Devletin diğer personeli için tanınan sürenin iki katını geçmeyeceği, ücretinin ise, Devletin diğer 
personeline tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edileceği öngörülmüştür. 

54. Ellidördüncü madde gerekçesi : Maddenin 1 inci fıkrasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
personelinin atanma, yer değiştirme, görevden alınma ve terfi işlemlerinin Kurum Genel Müdürü tarafından 
yapılacağı; 2 nci fıkrasında ise, Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden ötürü 
Kurumun idareci, uzman, şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlara ve bunlardan oluşacak toplu
luklara, görevlerinin özelliği dolayısıyla aslî görevlerini aksatmamak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında, Ku
rumun müzik yayınları amaç ve politikasına uygun faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılmasına katkıda bu
lunmak amacıyla, konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görev verilebile
ceği, bu durumda başka iş ve hizmet yasağına ait hükümlerin uygulanmayacağı, bu görevin iknci görev sa
yılmayacağı, bu konulara ait uygulama usul ve esaslarını düzenlemeye Yönetim Kurulunun yetkili olacağı öngö-
rülmektedk. . ' 
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55. Ellibeşinci madde gerekçesi : Bu madde, 359 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi göz önünde bulundu
rularak, düzenlenmiş olup, Kurum personelinin yetiştirilmesi ve Kurum hizmetlerinde, görevleri arasına giren 
konularda daha iyi hizmet alabilmek için yurt içi ve dışında eğitim, öğretim ve ihtisas yapma imkânı sağ
layacağı, kurslar açacağı ve Kurum hizmetleri için personel yetiştirmek üzere kadrolu personeline veya Öğren
cilere burs verebileceği, hizmet içi eğitimlerde veya oluşturacağı Danışma Kurulları ile memur alımı maksadı 
dışında teşkil edilecek sınav jürilerinde ve hazırlayacağı programlarda, gerekli 'hallerde Kurum yararı nedeniyle 
Yüksek Öğretim Kurumlarının öğretim elemanlarından ve diğer eğitim kurumlarının öğretim görevlilerinden 
yararlanabileceği hususlar ile Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların üniversite ve yüksekokullarla diğer 
öğretim kurumlarında çalışma ışartları ile Kurum görevlilerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bağlı 
radyo ve televizyon postalarında yapacakları yayınlar ve Kurum içerisinde verilecek dersler ve ödenecek üc
retler düzenlenmiştir. 

56. Etlialtıncı madde gerekçesi : Bu madde ile, 359 sayılı Kanunun 45 inci maddesinden farklı olarak, 
Kuruma ülke sathında hizmet verimliliğini artırmak ve hizmete katılmayı teşvik etmek amacıyla, personeline, 
kira karşılığında lojman olarak tahsis etmek üzere mesken yaptırmak, satın almak, kalkınmada öncelikli yöre
lerde, bu mümkün olmadığı takdirde, sosyal konut standartlarında mesken kiralamak hususunda yetki veril
mektedir. 

57w Elliyedinci madde gerekçesi : Bu maddede, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetlerine 
uygun personel seçimi, atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları, diğer özlük ve sosyal haklar ile 
il'giK konuların personel yönetmeliğinde düzenleneceği ve Kurum personeli hakkında genel hükümlere göre 
güvenlik soruşturması yapılacağı öngörülmüştür. 

58. Effise'kizinci madde gerekçesi : Madde, 359 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aynen alınarak düzen
lenmiş olup, Kurumun idarî, malî ve teknik konularının Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
denetleneceği; Başbakanın, Kurum ile ilgili olarak belli bir husulsün incelenmesini Yüksek Denetleme Kuru
lundan isteyebileceği; Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara raporlarında Kurumun, idarî, malî ve teknik 
işlemleri ile ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tahkikini temenni etmesi halinde, Başbakanın tensitbiyle Ma
liye Teftiş Kurulunca yapılacağı ve Başbakanlığın, gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevke-
deceği hususları öngörülmüştür. 

59. Ellidokuzuncu madde gerekçesi : Maddenin 1 inci fıkrasında, 359 sayılı Kanunun 40 inci madldesi-
nim 1 inci fıkrasında öngörüldüğü şekilde, Kurumun malları ve her çeşit mevcutları Devlet malı sayılmak
tadır. 

359 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, Kurumun her türlü işletme, tesis ve binalarının 
güvenliğinin korunmasının İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altında olduğunun öngörülmesine karşılık, bu
günkü uygulama göz önünde bulundurularak, maddenin 2 nci fıkrasında Kurumun verici ve stüdyolar gilbî 
yayın ite ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması içişleri Bakanlığının sorumluluğu altına verilmiş
tir. 

60. Altmışıncı madde gerekçesi : Bu madde ile, 359 sayılı Kanunun 41 inci maddesi bazı ilavelerle yeni
den düzenlenmiştir. Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştırılmasında 
kamu yararı kararının alınması Yönetim Kuruluna veril miş, kamulaştırmalarda Devlet ihtiyaçları için yapılan 
kamulaştırmalarla ilgili diğer hükümlerin uygulanacağı öngörülımüşıtür. 

61. Altmışlbiriinci madde gerekçesi : Bu madde ile, 359 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinden farklı ola
rak, Kurumun Yönetim Kurulunun bu Kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde belirtilen radyo ve televizyon 
istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi, günlük yayın saat Ve süreleri ile yurt dışına yapılacak yayınlarla il
gili usul ve esaslar hakkında Bakanlar Kuruluna öneride bulunmadan önce Genelkurmay Başkanlığının yazılı 
görüşünün alınması gereği.belirtilmektedir. 

62.1 Altmışikinci madde gerekçesi : Bu maddede, 359 sayılı Kânunun 39 uncu maddesi hükmüne paralel 
olarak, Kurumun radyo ve televizyon tesislerini birlikte çalıştırmak ve bunlar arasında veya bunlarla ge
çici, salbit ve gezici transmisyon yerleri arasında tele komünikasyon tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkili ol
duğu belirtilerek, Kurumun bu tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Tel
siz Kanunu hükümlerine tabi olduğu öngörülmektedir. 
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63. Alltmışüçüneü madde gerekçesi : Madde, bu Kanunda yer alan yönetmeliklerin, resmî gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe gireceği öngörülmüştür. 

64< Altmıışdördüncü madde gerekçesi : Maddede, bugünkü uygulamada, ruhsatsız radyo ve televizyon 
alıcı cihazları kullananlar hakkında, mahkemeler tarafından, bazen 3222 sayılı Telsiz Kanununda öngörülen 
ceza hükümlerinin, bazen Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmünün uygulanması nedeniyle, suç 
teşMl eden fiiller ile bu fiillere uygulanacak cezalar, günün şartları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
bir bütün hailinde ayrınıtnlı olarak düzenlenmektedir. 

65. Altmış'beşindi madde gerekçesi : Bu madde ile, 24 Aralık 1963 tarihli ve 359 sayılı Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

66. Geçici Madde 1 Gerekçesi : Bu madde ile Kanunun Resmî Gazetede yayımını takip eden 45 gün içe
risinde, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyelerinin atanacağı, sekreteryasının ise Kurulun göreve başla
masından yirmi gün sonra kurulması öngörülmektedir. 

67. Geçici Madde 2 Gerekçesi : Bu maddede, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun göreve başlaması
nı takip eden otuz gün içerisinde, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel 
Müdürün atanması ve önceki Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin ve Genel Müdürün görevinin sona ere
ceği belirtilmektedir. 

68. Geçici Madde 3 Gerekçesi : Bu madde ile, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyelerinin üçte bi
rinin ilk defa yenilenmesinin, Kurulun göreve başladığı tarihten iki yıl sonra, ikinci defa yenilenmesinin dört 
yıl, sonra, kura usulü ile yapılacağı düzenlenmektedir. 

69. Geçici Madde 4 Gerekçesi : Bu madde ile, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde 
ruhsatsız kullandığı cihazlara ruhsat çıkartarak ücretini ödeyenler, ruhsatnamede yazılı adresini değiştirdiğini, 
cihazını devrettiğini veya devraldığını Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip, ruh
sat üzerinde gerekli işlemleri yaptıranlar, cihazlarını ruhsatnamede belirtilen yer ve maksat dışında kullandığı
nı bildirip, gerekli düzeltmeyPyaptiranlar, ruhsatname üzerinde cihazın renkli veya siyah - beyaz olduğuna 
ilişkin ayırıcı özelliği belirtilmemiş olanların bu özelliğini Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğüne bildirip ruhsat üzerinde işletenler, mühürlenmiş olduğu halde cihazlarını kullananlardan yeniden mü
hürletme veya kullanma işlemlerini Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirenler hak
kında ilgili ceza hükümlerinin uygulanmayacağı hususları düzenlenmektedir. 

710. Geçidi Madde 5 Gerekçesi : Bu madde ile, Kanunda sözü edilen yönetmelikler ile Disiplin ve Gizli 
Sicil Yönetmeliklerinin, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanması ve yürürlüğe konması, 
sözfconusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yönet
melik, talimat ve esaslarının bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi öngörül
mektedir. 

71. Geçici Madde 6 Gerekçesi : Bu madde ile devir işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsatnamelerle il
gili mevcut uygulamanın sürdürüleceği, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünün Kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde devirle il gili belge ve bilgileri Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
muna vereceği, devir işlemlerinin Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde taraflarca protokolle 
tespit edîileceği hususları düzenlenmektedir. 

72. Geçici Madde 7 Gerekçesi : Bu madde ile, Kurumda görevli her statüdeki personelin yeni bir işleme 
gerek olmaksızın görevine devam etmesi öngörülmektedir. 

73. Yetmişüçüncü Madde Gerekçesi : Bu" maddede, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belir
tilmektedir. 

74. Yetmişdördüncü madde gerekçesi : Bu maddede, Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından 
yürütüleceği belirtilmektedir. 
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ihtisas Komisyonu Rapora 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/639 Kasım 1983 
Karar No. : 172 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından Danışma Meclisine gönderilen «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu» 
Tasarısı Millî Güvenlik Konseyinin 31.10.1983 tarih ve 167 sayılı kararına göre Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Elektronik alanındaki devamlı ve hızlı gelişmeler, elektromanyetik dalgaların Devlet sınırında durdurul
masının imkânsızlığı ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun; Devletten taraf olarak, Anayasanın hu
dutlarını çizdiği Siyasî yelpaze içindeki fikir ve düşüncelerin karşısında tarafsız olmasını dikkate alan Komis
yonumuz, tasaırınm Bakanlar Kurulunca gönderilen şel lini uygun bularak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanun Tasarısının adı; Kanun, TRT Kurumunun yanısıra; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu ile bu 
Kurulun yayın izni verdiği kuruluşların uyacakları yayın esaslarını ve diğer genel hususları da düzenlediğin
den «Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu» olarak tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 1. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin ilk bölümü, aynı hususlar yayın esasları ve görev mad
deleri ile kapsandığından, ayrıca «Devlet adına» ibaresi de, 4 üncü maddede ayrıntılı olarak düzenlendiğinden 
metinden çıkarılmıştır. 

Birinci madde arz edilen bu değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 2. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 2 nci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunul

muştur. 
Madde 3. — (g) fıkrası «alıp kaydetmeye» ibaresi, kasetli radyoları da kapsamına alması maksadıyla ilâ

ve edilmiştir. Video cihazlarından ve radyo, televizyon ve video cihazlarını değişik kombinezonlarla bir ara'da 
bulunduran cihazlardan da ruhsat ücreti alınabilmesi maksaidıyla (i) ve (j) fıkraları ile tanımlar ilâve edil
miştir. 

Üçüncü madde arz edilen bu değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 4. — özel radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasını önlemek maksadıyla (a) fıkrası yeniden 

düzenlenmiştir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna verilen tekeli kullanma hakkı, kablo televizyonu da kap
samına almaktadır. 

(b) ve (c) fıkraları aynen benimsenmiştir. 
(e) fıkrasının bir bölümü (a) fıkrasına dafoü edildiğinden, bu fıkra yeniden ve (d) fıkrası olarak düzen

lenmiştir. 
(d) fıkrası Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun devamlı kontrol yapabilmesini sağlamak maksadıyla 

yeniden (e) fıkrası olarak düzenlenmiştir. 
(f) fıkrası aynen benimsenmiştir. 
Dördüncü madde arz edilen bu değişikliklerle 'tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 5. — (a) fıkrası aynen benimsenmiştir. 
(b) fıkrası aynen benimsenmiştir. 
i(c) fıkrası, «millî menfaat» ve «ekonomik» deyimleri ilave edilerek «politika» kelimesi de «siyaset» kelime

siyle değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
(d) fıkrası, aynen benimsenmiştir. 
(e) fıkrası, aynen benimsenmiştir. 
(0 fıkrası, aynen benimsenmiştir. 
(g) fıkrası, aynen benimsenmiştir. 
(h) fıkrası, aiynen benimsenmişitir. 
(i) fıkrası ruh sağlığına açıklık getirmek ve geçmiş uygulamalara son vermek maksadıyla, ilave edilmiştir, 
(i) fıkrası, (j) fıkrası olarak aynen benimsenmiştir. 
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(j) fıkrası, (k) fıkrası olarak aynen benimsenmiştir. 
(k) fıkrası, (1) fıkrası >olarak aynen benimsenmiştir. 
(1) fıkrası, (m) fıkrası olarak daha ayrıntılı şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Beşinci madde arz edilen bu değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 6. — İBirinci paragraf, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun devamlı denetim yapabilmesi mak

sadıyla yeniden düzenlenmiştir. 
(a) fıkrası, Cumhurbaşkanını seçim sırasında serbest bırakmak maksadıyla değiştirilmiştir. 
(b) fıkrası «Basın mensubu» ilave edilerek değiştirilmiştir. 
(c) fıkrası ilâve edilmiş, YÖK'ten bir üye azaltılmıştır. 
Kurul üyeliğine, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak bir ücret ödenmesi uygun görülmüştür. 
Maddenin geri kalan bölümü aynen benimsenmiştir. 
Altıncı madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 7. — (a) fıkrası 5 inci maddeye atıfta bulunarak ve politika kelimesi siyaset kelimesiyle değişti

rilerek yeniden düzenlenmiştir. 
(b) fıkrası, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun devamlı denetim yapabilmesi maksadıyla değiştiril

miştir. 
(c) fıkrası aynen benimsenmiştir. 
(d) ve (e) fıkraları ilave edilerek; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun; TRT Yönetim Kurulu için 

oniki aday seçerek Bakanlar Kuruluna önermesi ve TRT yayınlarına ilişkin yönetmelikler ile genel yayın planı 
hakkında tavsiyelerde bulunma esası getirilerek, Yüksek Kurulunun TRT'nin içişlerine müdalhale etmesi önlen
miştir. 

Yedinci ma'dde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 8. -— Birinci paragraf aynen benimsenmiştir, tkinci ve üçüncü paragraflar yeniden düzenlenerek 

TRT Kurumu, ihakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde hangi İjenel hükümlerin uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 9. — (a) ve (b) fıkraları aynen benimsenmiştir. 
(c) fıkrasına uygulamaya açıklık kazandırmak maksadıyla «Başbakanlığın onayı» ibaresi ilave edilmiştir. 
ı(f) fıkrası, (d) fıkrası olarak aynen benimsenmiştir. (d) fıkrası, (e) fıkrası olarak ve (4) üncü bent ve 

(5) inci bentler değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
(f) fıkrası aynen benimsenmiştir. 
Dokuzuncu madde arz edilen değişiklikle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 10. — Daimî bir danışma kurulu kurulması uygun görülmediğinden ve bu husus 15 inci madde 

ile düzenlendiğinden, (d) fıkrası çıkarılmıştır. 

Onuncu madde arz edilen değişiklikle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 11. — Yönetim Kurulu üyelerinin Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca önerilmesi ve Bakanlar 

Kurulunca atanması uygun mütalaa edilmiş ve değişiklik yapılmıştır. Ücretlerin de Bakanlar Kurulunca karar
laştırılması için düzenleme yapılmıştır. Yükseköğrenim mezunu kaydı çıkarılmıştır. 

Onbirinci madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 12. — (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) fıkraları aynen benimsenmiştir. 
(i) fıkrası, Radyo ve Televizyon Yüksek Kuruluna verilen görev paralelinde yeniden düzenlenmiştir. 
(j) fıkrası, aynen benimsenmiştir. 
(k) fıkrası, aynen benimsenmiştir. 
Onikinci madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 13. — Maddenin adı, şahıs bir organ olamayacağından değiştirilmiştir. 
Kurumun tarafsızlığının sağlanmasına katkısı göz önüne alınarak Genel Müdürün, Radyo ve Televiz

yon Yüksek Kurulunca önerilecek adaylar arasından Bakanlar Kurulunca seçilmesi uygun mütalaa edilmiş ve 
değişiklik yapılmıştır. 

Görevden alınma şartlarına açıklık getirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
Onüçüncü madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
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Madde 14. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 14 üncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

Madde 15. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 15 inci maddesi aynen benimsenerek onaylarına su
nulmuştur. 

'Madde 16. — Yeniden düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 17. — Balkan'lar Kurulunca gönderilen metnin 17 nci maddesi aynen benimsenmişle onaylarına 

sunulmuştur. 
Madde 18. — TRT Kanununun tarafsızlığını korumak ve Türk Milletinin politize edilmesini önlemek 

maksadıyla Hükümet konuşmalarının yayınlanması mecburiyetinin sadece belirli hallerde İnhisar etmesi uygun 
mütalaa edilmiştir. Söz konusu haller dışında Kurumun Hükümet konuşanlarını yayınlaması ilkesi benimsen
miştir. Ayrıca, siyasî partilerin düzeltme ve cevap hakları da 26 ncı madde ile düzenlendiğinden, ilgili hüküm
ler madde metninden çıkarılmıştır. 

Onsekizinci madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 19. — TRT Kurumunun tarafsızlığının sağlanması açısından Hükümet uygulamalarını tanıtıcı 

programların Kurum dışında üretilmesi ve belirli bir süre ile yayınlanması uygun mütalaa edilmiştir. Bu 
nedenle yeniden düzenleme yapılmıştır. 

Ondokuzuncu madde, arz edilen değişiklikle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 20. — Bakanlar Kurulunun gönderdiği metnin 23 nci maddesi; Ihaber değeri ve niteliği şartının 

Kurumun takdirine bağlı olması kaydıyla aynen benimsenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 
Madde 21. — Bakanlar Kurulunun gönderdiği metnin 21 inci maddesi; aynen benimsenmiş ve onaylarına 

sunulmuştur. 
Madde 22. — Bakanlar Kurulunun gönderdiği metnin 22 nci maddesi; aynen benimsenmiş ve onaylarına 

sunulmuştur. 
Madde 23. — Bakanlar Kurulunun gönderdiği metnin 23 üncü maddesi; aynen benimsenmiş ve onaylarına 

sunulmuştur. 
Madde 24. — Bakanlar Kurulunun gönderdiği metnin 24 üncü maddesi; aynen benimsenerek onaylarına 

sunulmuştur. 
Madde 25. — Dinî yayınların yaygın eğitim kapsamı içinde olduğu ve 3 üncü paragraf ile bu hususun çö

zümlendiği görüşünden hareketle, Hükümet metnindeki 3 üncü paragraf çıkarılmıştır. 
(TRT Kurumunun yaygın eğitime yönelik program yapması görevi olduğundan, bu yayınlar için Kuruma 

para ödenmemesi maksadıyla son paragraf yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede okuma - yazma oranını 
aftırmaya yönelik yayınların örgün eğitim kapsamı içinde olduğu mütalaa edilmişjtir. 

Yirmilbeşinci madde arz edilen değişikliklerle tensip lerine sunulmuştur. 
Madde 26. — Reklam yayınlarının, halkın aldatılması yönünde kullanılmasının önüne geçmek maksadıyla 

gerekli düzenlemöler yapılmış genel ilkeler arz edilmiş, özel ilkelerin genel ilkeler ışığında bir yönetmelikle 
düzenlenmesi benimsenmiştir. 

Yirmialtıncı madde arz edilen değişikliklerle tensip lerine sunulmuştur. 

Madde 27. — Siyasî partilerin de cevap hakkına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
Yirmiyedinci madde arz edilen değişiklikle tensip lerine sunulmuştur. 
Madde 28. — Bakanlar Kurulunca gönderilen met nin 28 inci maddesi; aynen benimsenmiş, onaylarına su

nulmuştur. 
Madde 29. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 29 uncu maddesi, aynen benimsenmiş, onaylarına 

sunulmuştur. 
TRT Kurumunun Devletin güvenliği ile ilgili olarak elde ettiği ve 23 üncü madde uyarınca yayınlayamadığı 

haberlerin, Başbakan tarafından belirlenecek yürütme unsuruna bildirilmesi maksadıyla Hükümet metninde 
olmayan 30 uncu madde düzenlenmiş ve tensiplerine su nulmuştur. 

Madde 31. — TRT 'Kurumunun yayınlarının Genel Müdür adına ve doğrudan Genel Müdüre bağlı bir 
birim tarafından denetlenmesi ve yayın öncesinde Ge nelkurmay Başkanlığından başka bir makama danışılma-
ması maksadıyla değişik yapılmıştır. Madde numarası 31 olarak değiştirilmiştir. 
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Otuzbirinci madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 32. — Bakanlar Kurulunun gönderdiği metnin 31-inci maddesi; aynen benimsenerek ve 32 nci 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 33. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 32 nci maddesi; aynen benimsenerek ve 33 üncü 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 34. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 33 üncü maddesi; aynen benimsenerek ve 34 üncü 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 35. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 34 üncü maddesi; (a) fılkrası (h) fıkrası olarak de

ğiştirilmek suretiyle aynen benimsenerek ve 35 inci madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 36. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 35 ünci maddesi, bazı ibarelerinde değişiklik yapı

larak ve 36 nci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 37. — TRT Kurumunun kuracağı ortaklıkların, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara uyması 

maksadıyla gerekli değişiklik yapılmıştır. Madde numarası 37 olarak değiştirilmiştir. 
Otuzyedinci madde arz edilen (bu değişiklikle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 38. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 37 nci maddesi; aynen benimsenmiş ve 38 inci mad

de şeklinde düzenlenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 39. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 38 inci maddesi aynen benimsenmiş ve 39 uncu 

madde olarak düzenlenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 
Madde 40. —< Video ve ibirleşik cihazlarının da ruhsata bağlanması ve ruhsat ücrelti alınabilmesi maksadıyla 

düzenleme yapılmış, ruhsat ücretleri günün ve geleceğin şartlarına göre değiştirilmiştir. 
Kırkıncı madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 41. —/Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 41 inci maddesi aynen benimsenerek onaylarına su

nulmuştur. 
Madde 42. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 39 uncu maddesi; aynen benimsenmiş ve madde nu

maraları ilave edilmiş ve 42 nci madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 43. — Bakanlar jKurulunca gönderilen metnin 42 nci maddesi; aynen benimsenerek ve 43 üncü 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 44. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 43 üncü maddesi; aynen benimsenerek ve 44 üncü 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 45. — Balkanlar Kurulunca gönderilen metnin 44 üncü maddesi; aynen benimsenerek ve 45 inci 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 46. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 45 inci maddesi; aynen benimsenerek ve 46 nci 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
Madde 47. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 46 nci maddesinin birinci paragrafı «tedarik işleri» 

başlığı ile ve 47 nci madde olarak değiştirilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 
Madde 48. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 46 nci maddesinin ikinci ve üçüncü paragrafları 

aynen benimsenmiş ve muafiyetler başlığı ile 48 inci madde olarak düzenlenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 49. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 47 nci maddesi; 49 uncu madde olarak benimsenmiş 

«işçi sayılmayan» ibaresi ilave edilerek onaylarına sunulmuştur. 
©akanlar Kurulunca gönderilen metnin 48 inci maddesi; TRT Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer 

aldığradan, metinden çıkarılmıştır. 
Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 49 uncu maddesi, 56 nci madde kapsamına alındığından metin

den çıkarılmıştır. 
Madde 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 10 uncu maddesi ve Bakanlar Kuru

lundan gönderilen metinden istifadeyle yeniden düzen lenm'iştir. 
Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 51 inci maddesi, 49 uncu madde kapsamına alındığından metinden 

çıkarılmıştır. 

Madde 51. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 52 nci maddesi, 51 inci madde olarak ve diğer 
mevzuat göz önüne alınarak değiştirilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 
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Madde 52. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 53 üncü maddesi; 52 nci madde olarak aynen be
nimsenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 

Madde 53. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 54 üncü maddesi; 53 üncü madde alarak ve «İşe 
alınma» ibaresi ilave ve yeniden düzenlenerek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 54. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 55 inci maddesi; 54 üncü madde olarak aynen be
nimsenmiş, bazı düzenlemeler yapılarak onaylarına sunulmuşltur. 

Madde 55. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 56 ncı maddesi; 55 inci maidde olarak yeniden dü
zenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 56. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 57 nci maddesi; hizmet tanımları yönetmeliği ilave 
edilerek yeniden düzenlenmiş ve 56 ncı madlde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 57. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 58 inci maddesi; 57 nci madde olarak, aynen be
nimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 58. — Radyo ve Televizyon alıcı cihazlarının imal, ithal ve montajlarında uygulanacak esasları 
belirlerriek maksadıyla düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 59. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 59 uncu maddesi; aynen benimsenmiş ve onayları
na sunulmuştur. 

Madde 60. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 60 ncı maddesi; aynen benimsenmiş ve onaylarına 
sunulmuştur. 

Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 61 inci maddesi, bu husus 4 üncü madde ile düzenlendiğinden me
tinden çıkarılmıştır. 

Madde 61, — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 62 nci maddesi; 61 inci madde olarak ve aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 62. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 63 üncü maddesi, 62 nci madde olarak ve yeniden 
düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 63. — 'Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 64 üncü maddesine 38, 39 ve 58 inci maddelere 
paralel olarak ceza hükümleri ilave edilmiş ve 63 üncü madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 64. — Bakanlar Kurulunca gönderilen metnin 65 inci maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Ek Geçici 10 uncu maddesinin de yürürlükten kaldırılması hükmü ilave edilmiş ve 64 üncü madde 
olarak Itensiplerine sunulmuştur. 

Geçici Madde 1. — Hükümet tarafından gönderilen metindeki gün ifadeleri, ay alarak değiştirilmiş ve me
tin aıynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

Geçici Madde 2. — Hükümet tarafından gönderilen metindeki gün ifadesi, ay olarak değiştirilmiş ve me
tin aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

Geçici Madde 3. — Kura usuiü ile değişime açıklık getirmek için yeniden düzenlenmiş ve tasviplerine su
nulmuştur. 

Geçici Madde 4. — Hükümet tarafından gönderilen metin aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 5. — Hükümet tarafından gönderilen mdtin aynen benimsenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 6. — Kanunun daha iyi anlaşılması maksadıyla yeniden düzenlenmiş ve tasviplerine sunul

muştur. 
Geçici Madde 7. — Hükümet tarafından gönderilen metin aynen benimsenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 8. — Bu Kanunun 49 uncu maddesine göre, bundan böyle TRT'de işçi statüsünde personel 

çalıştırılmayacağından halen bu staitüde bulunan personelin durumuna açıklık getirmek maksadıyla düzen
lenmiş ve tasviplerine sunulmuştur. 

Geçici Madde 9. — Bu Kanun gereğince TRT teşkilatında yapılacak düzenlemeler nedeniyle, personelin 
özlük hakları açısından halen kazandıkları hakların muhafaza etmek amacıyla düzenlenerek tensiplerine su
nulmuştur. 

Madde 65. — Bu Kanunla yeni kurulacak olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyelerinin sağ
lıklı bir şekilde seçimlerine imkân sağlamak, ayrıca TRT Kurumu Yönetim Kurulunun teşekkülünün bu 
Kurulun -teşkiline bağlı olması nedenleriyle Kanunun genel yürürlük tarihi 1 Ocak 1984 olarak belirlenmiş
tir. 
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Ancak, seçimlerin tarihi göz önünde bulundurularalk. yayınların düzenlenmesi bölümünün, 31 inci mad
de hariç diğer hükümlerinin ve 4 üncü maddenin Kanunun Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe gir
mesi uygun mütalaa edilmiştir. 

Altmışbeşinci madde arz edilen değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
MADDE 66> — Hülkümet teklifinin yürütme ile ilgili 67 nci maddesi aynen benimsenmiş ve 66 ncı 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Alton ATE$ 

Mu. Alb. 

Üye 
Macit AKMAN 
TRT Gn. Md. 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kur. Alb. 

Üye 
Halinur ÖZÇINAR 
TRT Per. D. Bşk. 

Personel hükümlerine ilişkin 
Olmak üzere. 

Üye 
Turgut AGUN 

TRT Gn. Md. id. 

Üye 
Aykut ORAL 

Yd, TRT Hâsılat D. B; 

Üye 
İhsan BERÎŞ 

Tnk. Kd. Alb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Yb, 

Üye 
Ahmet İŞERİ 

TRT Baş, Huk. Müş. 

* . 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Radyo • Televizyon Kurumu Kanunu Tanrın 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNOt BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Devletinin varlık ve -bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bö
lünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel alhlakı, millî kültürü ve Anayasada ibelirtilen Türkiye 
Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruyacak tarzda ve kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşmasını sağ
lamak üzere yayın yapılmasını, Devlet adına radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasını, işletilmesini ve 
yayınlarının düzenlenmesini, Radyo ve Televizyon Yüksdk Kurulunun ve Türikiıye Radyo - Televizyon Kuru
munun kuruluşunu, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını düzenleyen usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, her türlü teknik, usul, araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elekro-
manyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyodifüzyon ve televizyon yayınları ile ilgili 
hususları kapsar, 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden : 
a) Radyodifüzyon (Radyo yayını) : Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksa

dıyla yapılan ses yayınlarını,, 
t>) Televizyon yayını : Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, 

hareketli veya sabit resimlerin, sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınını, 
c) Elektromanyetik dalga : Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri ıbir fizikî ortamda ışık ıhızı ile ya

yılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgaları, 
d) Radyo ve televizyon verici istasyonu : Radyo ve televizyon yayını yapmak üzere donatılmış her 

türlü hareketli veya sabit tesisi, 
e) Kablo televizyon : Televizyon yayınının kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam üzerinden hal

kın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü, 
f) Kapalı devre televizyon sistemi : Televizyon yayını dışında eğitim, güvenlik gibi belirli amaçlar için 

bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan kahlo televizyon, 
g) Radyo alıcısı : Radyo yayınlarını almaya ve dinletmeye yarayan cihazları, 
h) Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 
İfade eder. 
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İHTISAS KOMISYONUNUN TEKLÎF! 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Tasarısı 

BÎRÎNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BÎRİNCt BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasına, işletilmesine, yayın
larının düzenlenmesine, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. •— Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun 
elektromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyodifüzyon ve televizyon yayınlan ile ilgili 
hususları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden : 
a) Radyodifüzyon (Radyo yayını) : Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıy

la yapılan ses yayınlarını, 
b) Televizyon yayını : Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, 

hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınını, 
c) Elektromanyetik dalga : Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortamda ışık hızı ile 

yayılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgayı, 
d) Radyo ve televizyon verici istasyonu : Radyo ve televizyon yayını yapmak üzere donatılmış her 

türlü hareketli veya sabit tesisi, 
e) Kablo televizyon : Televizyon yayınının kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam üzerinden hal

kın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü, 

f) Kapalı devre televizyon sistemi : Televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi 
belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan kablo televizyonu, 

g) Radyo alıcısı : Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinletmeye yarayan cihazları, 
h) Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazları, 
i) Video : Televizyon yayınlarını alıp, kaydetmeye ve bir ekran vasıtasıyla seyrettirmeye yarayan ci

hazları, 

j) Birleşik cihaz : Radyo ve televizyon alıcısını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, tele
vizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazları, 

tfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Temel tikeler ve Yayın Esasları 

Temel ilkeler 

MADDE 4. — Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işHetilmesi, idareleri ve yayınlarının düzen
lenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır : 

a) Devlet adına radyo ve televizyon verici istasyonlarının kurulması, işletilmesi, yayınlarının düzen
lenmesi bu Kanunla kurulan Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yetkisindedir. 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı tanıyacak şekilde birden fazla 
kanaldan bütün yurt sathına yapılması esastır. 

c) Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi, günlük yayın saat ve süreleri ile yurt 
dışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve esaslar Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Bakanlar 
Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

d) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca, Cumhurbaşkanının veya Başbakanın radyo ve televizyon 
yayınllarından incelenmesini talep ettiği yayınların bu Kanunda öngörülen esaslara uygunluğu, yayın son
rası müşahadelere dayanılarak denetlenir. 

e) Eğitim ve öğretim kuruluşlarının öğretim ve eğitim amacıyla kurup kullanacakları kapalı devre 
radyo ve televizyon tesisleri ile sergi, otel gibi umuma açık yerlerde yapılacak kapalı devre radyo ve tele
vizyon tesisleri ve Polis ve Meteoroloji gibi Devlet Kurum ve Kuruluşlarının kendi görev alanlarıyla ilgili 
olarak yapacakları ve radyo yayını mahiyeti taşıyan sürekli ve kesintili telsiz yayınları ile ilgili müsaade. 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca verilir ve bu yayınların bu Kanundaki esaslara uygunluğu aym 
Kurul tarafından denetlenir. Denetleme esasları Başbakanlık tarafından çıkarılacak bir Yönetmelikte belirti
lir. 

f) Her türlü radyo ve televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve tescil işlemleri 5.4.1983 tarihli 
ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir. 

Yayın esasları 

MADDE 5. — Genel olarak yayın esasları şunlardır : 
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletliyle bölünmez bütünlüğünü, mil

lî egemenliğinıi, Cumhuriyetini, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak, 
b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstü

ne çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek, 
c) Tespit edilen ve edilecek olan millî güvenlik politikalarının gereklerine tam olarak uymak, 
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze

rinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve 
mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet 
düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek, 

e) Genel ahlakın gereklerini, millî gelenekleri ve manevî değerleri gözetmek, 
f) Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak, 
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, 
ti) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek, 
i) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kal

mak, 
j) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile 

çağdaş habercilik teknik ve metodlarına bağlı olmak, 
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İKÎNCÎ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Yayın Esasları 

Temel ilkeler 

MADDE 4. — Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işletilmesi, idareleri ve yayınlarının düzen
lenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır : 

a) Radyo ve televizyon verici istasyonlarının kurulması, işletilmesi, yayınlarının düzenlenmesi ile yurt 
içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelindedir. Bu tekel, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
tarafından kullanılır. Ancak, bu Kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla polis ve meteoro
loji teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo 
yayını yapmaları Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir. 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme ıhakkı tanıyacak şekilde birden fazla 
kanaldan ve bütün yurit sathına yapılması esastır. 

c) Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi, günlük yayın saatleri ve süreleri, yurt dı
şına yapılacak yayınlarla ilgili usûl ve esaslar Millî Güvenlik Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu ta
rafından kararlaştırılır. 

d) Kamu kurum ve (kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin kapalı devre televizyon sistemi 
kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir. 

e) Yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınları ile kapalı devre televizyon yayınlarının bu Kanunda 
belirtilen esaslara uygunluğu, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından gözetilir, denetlenir ve de
ğerlendirilir. 

f) Her türlü radyo ve (televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve tescil işlemleri 5 Nisan 1983 tarih 
ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir. 

Yayın esasları 

MADDE 5, — Genel yayın esasları şunlardır : 
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olanak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, millî 

egemenliği, cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak. 
b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 

çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek. 
c) Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak, 
d). Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze

rinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mez
hep ayırımı yaratmalk yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni 
kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek, 

e) Genel ahlâkın gereklerini, millî gelenekleri ve manevî değerleri gözetmek, 
f) Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak. 
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, 
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek, 
i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin et

mek amacına yönelik yayın yapmamak. 
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak, 
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağ

daş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak, 
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ık) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak, 
1) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli ya

yın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî parti yahut grubun inanç ve çıkarlarına 
alet olmamak. 

İKİNCİ KISIM 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 6. — Cumhurbaşkanının veya Başbakanın talebi üzerine, yurt içine yapılacak radyo ve televiz
yon yayınlarının tespit edilmiş ve edilecek olan millî güvenlik politikalarının ilkelerine ve bu Kanunda be
lirtilen görev ve esaslara uygunluğunu incelemek ve değerlendirilmesinii yapmak amacıyla Radyo ve Tele
vizyon Yüksek Kurulu kurulmuştur. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, yaş haddi hariç Devlet memuru olma şartlarını haiz ve yüksek
öğrenim mezunu olan aşağıdaki oniki üyeden meydana gelir : 

a) Cumhurbaşkanınca biri basın mensubu olmak üzere doğrudan atanacak üç üye, 
b) Bakanlar Kurulunca iktisat, hukuk ve eğitim dallarında temayüz etmiş kişiler arasından atanacak 

üç üye, 
c) Yükseköğretim Kurulunca, elektronik, hukuk, sosyal ve idarî bilimler alanlarında temayüz etmiş ki

şiler arasından gösterilecek altı aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye, 
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca kültür ve sanat dallarında temayüz etmiş kişiler 

arasından gösterilecek altı aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye, 
c ve d bentlerinde belirtilenlerin ilk seçimleri, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun yazılı tebliğinden 

'itibaren bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimıi ise 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yazılı tebliğinden itibaren iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, 
Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. 

Kurulun başkanı yukarıda belirtilen oniki üye arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 
Kurul üyeliği altı yıldır. İki yılda bir üyelerin üçte biri değişir. Süreleri sona eren üyelerin Kurula ye

niden seçilmeleri mümkündür. Kurul üyeleri Ceza Kanunu uygulaması bakımından memur sayılırlar. 
Kurul üyeleri; Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ve radyo yayını mahiyetinde telsiz yayını yet

kisi verdiği kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla 
taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamazlar. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kaybeden veya kısıtlamalara uymayan Kurul üyelerinden; Cumhurbaşka
nınca atanan ve seçilenler Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunca atananlar Bakanlar Kurulu tarafından gö
revden alınır ve atanmalarındak: usule göre yerlerine yenileri atanır. 

Kurul; araştırma, yayın, değerlendirme ve idare birimlerinden oluşan daimî bir sekreterya oluşturur. 
Kurul, kendi üyeleri arasından bir üyeyi sekreterya faaliyetlerini yürütmek maksadıyla görevlendirir. 

Kurul, en az ayda bir defa ve en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğuyla 
alınır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Kurul üyelerine her oturum için, 200 rakamı memur maaşı katsayısı ile çarpılarak bulunan rakam üc> 
ret olarak ödenir. 

Geçerli mazereti olmaksızın, üstüste iki toplantıya katılmayanlar Kuruldan ayrılmış sayılırlar. 
Kurul, çalışma usul ve esasları ile sekreteryasının kadro, kuruluş, çalışma usul ve esaslarını bir yönet

melikle düzenler. 
Kurul, her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden ve

rilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar, öngörülen meblağ Başbakanlık bütçesi içinde yer alır. 
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1) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak, 
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın 

yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya 
düşüncenin menfaatlerine alet olmamak, 

İKİNCİ KISIM 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 6. — Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için millî siyasete uygun ilkeleri tespit 
etmek, bu Kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yap
mak maksadıyla Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kurulmuştur. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; yaş haddî hariç, Devlet memuru olma şartlarını muhafaza eden ve 
yükseköğrenim mezunu olan aşağıdaki oniki üyeden meydana gelir : 

a) Cumhurbaşkanınca doğrudan atanacak üç üye, 
b) Bakanlar Kurulunca birisi basın mensubu olmak üzere eğitim ve iktisat alanlarında veya hizmetlerinde 

temayüz etmiş kişiler arasından atanacak üç üye, 
c) Millî Güvenlik Kurulunca seçilecek ve Bakanlar Kurulunca atanacak bir üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunca elektronik ve hukuk bilimleri alanlarında ıtemayüz etoiş kişiler arasından 

gösterilecek dört aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek iki üye, 
e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca kültür ve sanat dallarında tema

yüz etmiş kişiler arasından gösterilecek altı aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye, 
d ve e benltlerinde belirtilenlerin ilk seçimleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun yazılı tebliğinden iti

baren bir ay; Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimi ise Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliğinin yazılı tebliğinden itibaren iki halta; içinde yapılmadığı takdirde Cumhurbaş
kanınca doğrudan atama yapılır. 

Kurulun başkanı, yukarıda belirtilen oniki üye arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 
Kurul üyeliği altı yıldır. İki yılda bir üyelerin üçte biri değişir. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden 

seçilmeleri mümkündür. Kurul üyeleri Ceza Kanunu uygulaması bakımından memur sayılırlar. 
Kurul üyeleri; Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ve radyo yayını yetkisi verdiği kurum ve kuru

luşların görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konular
da hiçbir menfaat sağlayamazlar. Siyasî partilere üye olamazlar. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kaybeden veya kısıtlamalara uymayan Kurul üyelerinden; Cumhurbaşkanınca 
atanan ve seçilenler Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunca atananlar Bakanlar Kurulu tarafından görevden alı
nır ve atamalarındaki usule göre yerlerine yenileri atanır. 

Kurul; araştırma, yayın değerlendirme ve idare birimlerinden oluşan daimî bir sekreterya oluşturur. 
Kurul, en az ayda bir defa ve en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğuyla alı

nır. Çekimser oy kullanılamaz. 
Kurul üyelerine ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca kararlaştırlır. 
Geçerli mazereti olmaksızın, üst üste iki toplantıya katılmayanlar Kuruldan ayrılmış sayılırlar. 
Kurul, çalışma usul ve esasları ile sekreteryasının kadro, kuruluş çalışma usul ve esaslarını tespit ederek 

Bakanlar Kurulunun onayına sunar. Sekreterya personeli Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeline uy
gulanan personel hükümlerine tabidir. 

Kurul, her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden veril
mesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar. Bu husus için öngörülen meblağ Başbakanlık bütçesi için
de yer alır. 
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Görevler 

MADDE 7. — Radyo Ve Televizyon Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için millî politikalara uygun ilkeleri saptamak, 
b) Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile yayın yapmasına 

izin verilen Devlet kurum ve kuruluşlarının yayınlarının tespit edilmiş ve edilecek olan millî güvenlik po
litikaları ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen görev ve esaslara uygunluğunun incelenmesinin talep edilmesi 
halinde, inceleme sonuçlarını gerekçeli bir raporla Cum hurbaşkanı veya Başbakana sunmak, 

c) Bu Kanunla verilen yayın görevlerinin yerine getirilmediği, tarafsızlığın ihlal edildiği veya yayın 
esaslarına aykırı yayınlar yapıldığı hallerde idarî ve kanunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunmak, 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen konular hakkında Başbakanlığa önerilerde 
bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 

MADDE 8. — Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kurulmuş
tur. Kısa adı TRT'dir. Merkezi Ankara'dadır. 

Bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum hakkında İktisadî 
Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümler uygulanır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu bu hükümlerin uygulanmasında Hükümet ile ilişkilerini Başbakan 
aracılığıyla yürütür. 

Görevler 
MADDE 9. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ve televizyon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, işletmek, radyo ve televizyon yayınlan 

yapmak, bunları genişletmek ve geliştirmek, 
b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla ge

rekli birimleri oluşturmak, 
c) Bu Kanun çerçevesinde, milletlerarası radyo ve televizyon kuruluşları ve yabancı radyo ve televiz

yon kurumları ile ilişkileri düzenlemek, yürütmek ve gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve protokoller imza 
etmek, 

d) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, öğretici, aydın
latıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla : 

1. Atatürk ilke ve inkılâplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleşmesine, 
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Görevler 

MADDE 7. — Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için bu Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen ya

yın esaslarına uygun ilkeleri tespit etmek, 
b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yayın yapmasına 

izin verilen kişi, kurum ve kuruluşların 3 aylık yayınlarından gerekli görülenlerin bu Kanunda belirtilen gö
rev ve esaslara uygunluğunu, yayın sonrası denetim suretiyle değerlendirerek sonuçlarını Cumhurbaşkanına, Baş
bakanlığa, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile, yayın yap
masına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlara göndermek, 

c) Bu Kanunla verilen yayın görevlerinin yerine getirilmediği, tarafsızlığın ihlal edildiği veya yayın esas
larına aykırı yayınlar yapıldığı hallerde idarî veya kanunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunmak, 

d) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu için onıiki, Genel Müdürü için üç aday tespit 
ederek Bakanlar Kuruluna sunmak. 

e) Türlkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunca yapılan, Kurumun her seviyedeki teşkilat 
değişikliğine ait önerileri inceleyerek karara bağlamak, 

f) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayın, denetim, reklam yayınları gibi yayına ilişkin konular
daki yönetmelik tasarılarını, yıllık genel yayın planı ve özel yayın esaslarını inceleyerek tavsiyelerde bulun
mak, 

g) Bu Kanunun 4 üncü madde (c) 'bendi kapsamında Başbakanlığa önerilerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 

MADDE 8. — Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kurulmuştur. 
Kısa adı TRT'dir. Merkezi Ankara'dadır. 

Bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum hakkında Kamu İk
tisadî Kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hükümet ile ilişkilerini Başbakan aracılığıyla yürütür. 

Görevler 

MADDE 9. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ye televizyon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, radyo ve televizyon yayınları yapmak, 

bunları genişletmek ve geliştirmek, 
b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla gerekli 

birimleri oluşturmak, 
c) Bu Kanun çerçevesinde, milletlerarası radyo ve televizyon kuruluşları ve yabancı radyo ve televizyon 

kurumları dle ilişkileri düzenlemek, yürütmek ve Başbakanlığın onayını alarak gerektiğinde anlaşma, sözleşme 
ve protokoller imza etmek, 

d) İstasyon ve tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bun
ların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve ci
hazları imal etmek veya ettirmek, 
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2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun asayiş ve 
huzurunun millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk milliyetçiliğine da
yanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, 

3. Millî eğitim ve millî kültürün gelişmesine, 
4. Genel ahlakın ve genel sağlığın korunmasına, 
5. Kamuoyunun serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, 
Yardımcı olmak. 
e) Yurt dışına yapılacak yayınlarla : 
1. Devletin her alanda tanıtılmasına, 
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine, 
Yardımcı olmak. 
f) istasyon ve tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bun

ların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve 
cihazları imal etmek veya ettirmek. 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Organların Teşkili ve Görevleri 

Organlar 

MADDE 10. —'Türkiye Radyo - Televizyon Ku rumunun organları şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Genel Müdür, 
c) Koordinasyon Kurulu, 
d) Danışma Kurulları, 

Yönetim Kurulu 

MADDE 11. — Yönetim Kurulu; yükseköğretim mezunu, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme ven 
ya ekonomi, sosyal bilim dalları ile kültür ve sanat alanında temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve ata-* 
nan altı üye ile Genel Müdürden oluşur. 

Elektronik ve işletme veya ekonomi dallarından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi ile, diğer üyeler ise Cumhurbaşkanınca atanır. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı 
seçer. 

Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir sdbeple Yönettim Kurulundan ay
rılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Herhan
gi bir sdbeple üyeliğin normal süreden önce sfona ermesi haliride Cski üyenin kalan süresini tamamlamak 
üzere yenisi altlanır. Blir yıl içjinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az dört üyenin aynı yönde bir
leşen oyu ile alır. Çekiimiser oy küllanılaımaz. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Yönetim Kuru
lunun çalrşima esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yöndtlim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görev ve yetkilerine giren konularda 
doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasî partilere 
üye olamazlar., 

Yönetim Kurulu üyelerine her oturum için 200 rakamı memur maaşı kat sayısı ile çarpılarak bulunan 
rakam ücret olarak ödenir 
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e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğ
lendirici nitelikte her türlü yayınlarla : 

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstü
ne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleşmesine, 

2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demok
ratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, 

3. Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine, 
4. Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına, 
5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, 

yardımcı olmak. 
f) Yurt dışına yapılacak yayınlarla : 
1. Devletin her alanda tanıtılmasına, 
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine, 

yardımcı olmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Organların Teşkili ve Görevleri 

Organlar 

MADDE 10. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Genel Müdürlük, 
c) Koordinasyon Kurulu. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 11. — Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu; elektronik, kitle ile
tişimi, hükük, işletme veya ekonomi, sosyal bilim dalları ile sanat ve kültür alanında temayüz etmiş kişiler 
arasından seçilen ve atanan altı üye ile Genel Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Radyo ve Tele
vizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen oniki aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı se
çer. 

Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Yönetim Kurulundan 
ayrılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Her
hangi bir sebeple üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde eslki üyenin kalan süresini tamamlamak 
üzere aynı usulle yenisi atanır. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden 
sona erer. 

Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az dört üyenin oyu ile alır. Çe
kimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun çalışma 
esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yöne(tim Kurulu üyeleri," Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun «görev ve yetkilerine giren konularda 

doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasî par
tilere üye olamazlar,! 

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tespit edilir. 
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Görevler 

MADDE 12. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yüksek karar ve yönetüm organı olan Yönetim 
Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun program, yayın, tekıriîk, personeli, idarî, malî ve her türlü 
hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve bunlarla ilgili kararları almak, 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun bütçesini, bilançosunu, kadrosunu karara bağlamak, 
c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik ta sarıları hakkında karar vermek, 
d) Yıllık genel yayın planını karara bağlamak, 
e) Alınan kararların uygulanmasını Yönetim Kurulu toplantılarında Yöneİm Kurulu Başkanının vere

ceği bilgilerle takip etmek, 
f) Türkiye Radyo • Televizyon Kurumunun hizmdtferinin geliştirillmiesni sağlayacak tedbirleri almak, 
g) Bu Kanunun 4 üncü ımaddesiriin c bendinde belMlen konular hakkında Başbakanlığa önerilerde 

bulunmak, 
h) Genöl Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak, 
i) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara raporlarını inceleyerek düzeltici 

ve geliştirici tedbirleri almak, 
j) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar al

mak, 
k) Bu Kanunda beîirtülen başkaca görevleri yerine getirmek. 

Genel Müdür 

MADDE 13. — Genel Müdür Balkanlar Kurulu Kararnamesi ile atanır, 
Genel Müdürün görev süresi beş yıldır. Süre sonunda yeniden atanabilir. 
Genel Müdür, millî güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı, Devlet 

memuru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edildiği, hallerde, bu 
haillerim gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle atandığı usule göre görevden alınır* 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir. 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarında aranacak şartlar ve nlitelikler şunlardır : 
a) Yükseköğretim mezunu olmak, 
b) En az kırk yaşında olmak, 
e) Devlet memuriyetinde veya temayüz ettiği ihtisas dalında oribeş yıllık meslekî tecrübeye sahip ol

mak, 
d) Atanmadan önceki sori üç yıl içerisinde herhangi bir siyasî partiye üye veya herhangi bir siyasî parti

den aday olmamak, 
e) Devlet memuru olmak için aranan şarrlaıra sahip olmak. 
Genel Müdür Yardımcılarından birinin elektronik yüksek mühendisi olması şarttır. 
Genel Müdürün raporlu, izinli, geçici görevli olması gibi sebeplerle geçici süre ile görevinde bulunmama

sı; istifası, ölümü, görevden alınması gibi sebeplerle sürekli olarak görevinden ayrılması hallerinde, atan-
maısittdakii usule göre asaleten veya vekâleten atama yapılıncaya kadar, Genel Müdüre, Yardımcılarından 
bu hizmette en kıdemlisi, kıdemde eşMîk halinde ise, en yaşlısı vekâlet eder. 
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Görevler 

MADDE 12. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun program, yayın, teknik, personel, idarî, malî ve her türlü 

hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve bunlarla ilgili kararları almak, 
b) Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumunun bütçesini, bilançosunu, kadrosunu karara bağlamak, 
c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilat değişikliklerine ait Genel MükJürün 

tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayına sunmak, 
d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek, 
e) Yıllık genel yayın planını karara bağlamak, 
f) Alınan kararların uygulanışını, Yönetfim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanının vereceği 

bilgilerle takip ve kontrol etmek, 
g) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, 
h) Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendinde belirtilen hususlara ilişkin olarak Başbakanlığa önerilerde 

bulunmak, 
i) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak, 
j) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca hazırlanan yayın değerlendirme raporları ile Başbakanlık 

Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara raporları inceleyerek düzeltici ve geliştirici tedbirler 
almak, 

k) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar al
mak, 

1) Bu Kamumda belirtilen başkaca görevleri yerine getirmek. * 

Kurum Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen üç aday 
arasından, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. ! 

Genel Müdürün görev süresi dört yıldır. Süre sonunda yeniden atanabilir. 
Genel Müdür, millî güvenliğin, kamu düzeninin veya Devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı, Devlet me

muru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde, bu halle
rin gerekçeli olaralk belirtilmesi suretiyle ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile görevden alınır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir. 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarında aranacak şartlar ve nitelikler şunlardır : 
a) Yükseköğrenim mezunu olmak, 
b) En az kırk yaşında olmak, 

c) Devlet memuriyetinde veya temayüz ettiği ihtisas dalında onbeş- yıllık meslekî tecrübeye sahip ol
mak, 

d) Atanmadan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasî partiye üye veya herhangi bir siyasî 
partiden aday olmamak, 

e) Devlet memuru olmak için aranan şartlara sahip olmak; 
Genel Müdür Yardımcılarından birinin elektronik yüksek mühendisi olması şarttır. 
Genel Müdürün raporlu, izinli, yurt dışında geçici görevli olması gibi sebeplerle geçici süre ile görevde 

bulunmaması; istifası, ölümü, görevden alınması gibi sebeplerle sürekli olarak görevinden ayrılması halle
rinde, atanmasındaki usule göre atama yapılıncaya kadar, Genel Müdüre, yardımcılarından bu hizmette en 
kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde ise en yaşlısı vekâlet eder. 
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Koordinasyon Kumlu 

MADDE 14. — Koordinasyon Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Başlhukuk Müşaviri, 
Genel Sekreter, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanından teşekkül eder. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri, Kurum hizmet lerinlin yürütülmesii ve geliştirilmesi, üniteler arasında 
işbirliğinin sıağlanması ve hizmetle illgili görüş ve uygulama farklılıklarının giderilmesi ile ilgili önerilerde 
bulunmak; yıllık bütçe tasarılarını, yıllık genel yayın planını, uzun vadeli ve yıllık yatırım planlarını incele
mek ve göfüş bildirmek, Kurum ile ilgili kanun ve yönetmelik tasarılarını incelemek, Başfbalkanlık 'Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve cevap ha zırlamak ve Genel Müdür tarafından tespit ve talep olu
nacak konular hakkında görüş bildirmektir. 

Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Danışma kurulları 

MADDE 15. — Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun bu Kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde; radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun dü
şünce ve dileklerimi tespit etmek, ilmî veya teknik araş tırmalar yaptırmak veya lüzum görülecek konularda 
özel ihtisaslarından yararlanmak maksadıyla geçici danışma kuruları teşkil edilebilir. 

Danışma Kurullarının teşkili, mensuplarının nicelik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve malî husus
lar yönetmelikle belirlenir; 

Millî güvenliğe ilişkin danışmanlık, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği taraifından sağlanır, 

Teşkilat 

MADDE 16. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun merkez teşkilatı, Yönetim Kurulu, Genel Mü
dür, Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulları, Genel Müdür Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları, Müdürlük
ler ve Servis Şeflikleri anahizmet kuruluşlarından; Hukuk Müşavirliği, İnceleme ve Araştırma Kurulu Başkan* 
lığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Savunma Sekreterliği danışma ve denetim birfiimleriınldbn; Yönetim Ku
rulu Bürosu Müdürlüğü, özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, diğer Daire Başkanlıkları, Müdürlükler 
ve Şube Müdürlükleri yardımcı birimlerinden; taşra teşkilatı ise, Bölge Müdürlükleri, Müdürlükler ve Ser
vis Şefliklerinden teşekkül eder. 

Merkez ve taşra teşkilatı, Kurumca çıkartılacak «Merkez ve Taşra Teşkilatı Yöneltimeliğbnde düzenlenir. 
Kurumun kadro sayısı hakkında Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra, kadro cetvelleri bu 

Yönetmeliğe eklenir. 
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Koordinasyon Kurulu 

MADDE 14. — Koordinasyon Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Başhukuk Müşaviri, 
Genel Sekreter, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanından teşekkül eder. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri, Kurum hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, üniteler arasında 
işbirliğinin sağlanması ve hizmetle ilgili görüş ve uygulama farklılıklarının giderilmesi ile ilgili önerilerde 
bulunmak; yıllık bütçe tasarılarını, yıllık genel yayın planını, uzun vadeli ve yıllık yatırım planlarını ince
lemek ve Yönetim Kuruluna igörüş bildirmek, 

Kurum ile ilgili kanun ve yönetmelik tasarılarını incelemek, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ra
porlarını incelemek ve cevap hazırlamak ve Genel Müdür tarafından tespit ve talep olunacak konular hak
kında görüş bildirmektir. 

Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Danışma Kurulları 

MADDE 15. — Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun bu Kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde; radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun dü
şünce ve dileklerini tespit etmek, ilmî veya teknik araştırmalar yaptırmak veya lüzum görülecek konularda 
özel ihtisaslarından yararlanmak maksadıyla geçici danışma kurulları teşkil edilebilir. 

Danışma kurullarının teşkili, mensuplarının nicelik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve malî husus
lar yönetmelikle belirlenir. 

Millî güvenliğe ilişkin danışmanlık, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından sağlanır. 

Teşkilat 

MADDE 16. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, dört Genel Mü
dür Yardımcısı (yayın ve program, idarî, teknik, malî), Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığı, özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, İnceleme - Araştırma Kurulu Baş
kanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Yayın Planlama, Koordinasyon ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Müzik Dairesi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı, Radyo Dairesi 
Başkanlığı, Haber Dairesi Başkanlığı, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim 
Dairesi Başkanlığı, Sosyal îşler ve tç Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve imalat Dairesi Başkanlığı, 
Etüt - Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri D airesi Başkanlığı, Stüdyolar Dairesi Başkanlığı, Verici
ler Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Hâsılat Dairesi Başkanlığı, Alım - İkmal 
Dairesi Başkanlığı ve Reklam Dairesi Başkanlığından meydana gelir. Dairelerin Genel Müdür Yardımcıla
rına olan bağlantıları, Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun taşra teşkilatı; Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Bölge Müdür
lükleri ile Ankara Radyosu Müdürlüğü ve bunlara bağlı müdürlükler ve şefliklerden oluşur. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği (lağv, tensik, yeni kuru
luş), Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayı 
ile yapılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınların Düzenlenmesi 

Yayın türlerinin dengelenmesi 

MADDE 17. — Radyo ve televizyon yayınları mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek şekilde 
ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas alınarak düzenlenir. 

Hükümet bildirisi ve konuşmaları , . 

MADDE 18. — 1. Türkiye Radlyo - Televizyon Kurumu, Hükümet bildlirilerirti ve Hükümet adına ya
pılacak konuşmaları, sadece Hükümeti bağlamak kaydıyla yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hü
kümet bildirisi veya konuşması olduğunu yayın sırasında açıklar. 

Hükümet bildirilerine a(it metinlerin, Başbakanlıktan yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imza
larını taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya kendi Bakanlıklarının işleriyle ilgili konularda Bakanlar Ko
rulu üyelerinin yapacakları konuşmalara ilişkin yayın istekleri Başbakanın veya görevlendireceği bir Ba
kanın imzasıyla yapılır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan fakat Hükümete dahil olmayan siyasî partiler, 
yukarıdaki bentte söz konusu Hükümet bildirisi veya konuşmalarında, Hükümet ile kendi partileri arasın
da tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün münakaşa ve tenkit edildiğini ileri sürerek bu bildiri veya 
konuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşlerim açıklamak isterlerse, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. 

Bu başvuru, Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlanmasından başlayarak iki tam gün içinde ilgili 
sfı'yasî partinin genel başkanı veya ona vekillik etme yetkisine sahip parti mercii tarafımdan yazılı olarak ya
pılır. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu bu başvuruyu derhal incelemeye başlar ve kararını en geç iki tam 
gün içinde verir. Bu karar, yazı ile Kurum Genel Müdürlüğüne ve ilgili siyasî partinin genel başkanlığına 
derhal bildirilir. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasî parti adına yapı
lacak konuşmanın, kararın kendisine bildirildiği günden başlayarak iki tam gün içinde yapılması gerekir. 
Bu konuşma sadece o siyasî partiyi bağlamak kaydıyla yapılır ve bu husus yayının başında Kurum tarafın
dan belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve metni, ilgili siyasî parti genel başkanlığınca veya ona vekil
lik etmeye yetkili parti mercii tarafından Kurum Genel Müdürlüğüne konuşmanın yapılmasından önce yazıyla 
bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte yapılır ve bildi
ri veya konuşmanın süresini aşamaz. Bu konuşma, Hükümet bildirisi veya konuşması hangi yaym istasyonla
rından yayınlanmışsa aynı istasyonlardan yayınlanır. 
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1. Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
2. Hâsılat Dairesi Başkanlığı, 
3 Alım - lkmal'Dairesi Başkanlığı, 
4. Reklam Dairesi Başkanlığı. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun taşra teşkilatı; Genel Müdürlüğe doğrudan bağu Bölge Mü« 

dürlükleri ile Ankara Radyosu Müdürlüğü ve bunlara bağlı müdürlükler ve şefliklerden oluşur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınların Düzenlenmesi 

Yayın türlerinin dengelenmesi 

MADDE 17. — Radyo ve televizyon yayınları mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek 
şekilde ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas alınarak düzenlenir. 

, Hükümet bildiri ve konuşmcdarı 

MADDE 18. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Hükümet bildirilerini, sadece Hükümeti bağlamak 
kaydıyla yayınlamaikla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildirisi olduğunu yayın sırasında açıklar. 
Hükümet bildirilerine ait metinlerin, Başbakanlıktan yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzasını 
taşıması şarttır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu; olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş haline in
hisar etmek üzere Hükümet konuşmalarını yayınlamakla yükümlüdür. Hükümet -konuşmalarına ilişkin yayın 
istekleri, Başbakan veya görevlendireceği bakanın imzasıyla yapılır. 
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Hükümet uygulamalarının tanıtılması 

MADDE 19. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve si
yasî bir menfaat amacı taşımamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konan ve ancak halkın 
katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının, gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul 
ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesi amacıyla, kendi yayın esaslarına uygun tanıtıcı radyo ve televizyon 
programları düzenler. 

Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması 

MADDE 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı do
ğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî 
partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Hükümet veya bir siyasî parti açıklama ve faaliyetini yayınladıktan 
sonra bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için 
çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar 

MADDE 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisli Genel Kurul çalış
malarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantılarından (açı
lış, and içme töreni gibi) canlı yayınlar yapabilir. Kurum, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
sınıflamalarına tabidir. 

Seçimlerde siyasî partilerin yayınları 

MADDE 22. — Siyasî partilerin seçimler sırasında radyo ve televizyondan faydalanma şekil ve şartları, 
Seçim Kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir. 

Millî güvenlik ve asayiş açısından yayınların mene dilmesi 

MADDE 23. — Başbakan veya görevlendireceği bakan, Devletin iç ve dış güvenliğinin, yurdun iç güven
lik ve asayişinin açıkça gerekli kıldığı hallerde, bir haber veya yayını menetmeye yetkilidir. Men kararının yazılı 
olması veya acele hallerde sözlü ise derhal yazıyla tekrarlanması şarttır. Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun sorumluluğu altında yapılmayan yayınların mene dilmesi halinde, men kararı, ilgililere, Genel Müdürlükçe 
alındığı tarihten başlayarak yirmidört saat içinde bildirilir. 

26 Nisan 1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
52 ila 55 inci maddeleri uyarınca siyasî partiler adına yapılan konuşmalar hakkında birinci fıkra hükümleri 
uygulanmaz. 

Birinci fıkrada sözkonusu men kararları aleyhine Danıştayda açılacak iptal davalarında tebligat, müra
caat tarihinden başlayarak kırksekiz saat içinde yapılır, cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür. Bu süre
lerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir., 
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Hükümet uygulamalarının tanıtılması 

MADDE 19. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak 
nitelikte olmamak ve siyasî çıkar amacı taşımamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe 
konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının; gerekçelerinin, yararlarının, vecibe
lerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, 
Hükümet tarafından Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu dışında hazırlanır ve Kurum tarafından «haber 
bültenleri dışında» yayınlanır ve bu yayının Hükümet uygulamasının tanıtılması olduğu yayın sırasında belir
tilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Hükümet bu süreyi bir defada veya bir aydaki 
toplamı otuz dakikayı aşmamak, üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay süre
lerine eklenemez. 

Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması 

MADDE 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı do
ğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî 
partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması, bunların halber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Hükümet veya bir siyasî parti açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan 
sonra bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak içtin çaba 
harcamak ve yayınlamak zorunda değildir.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi île ilgili yayınlar 

MADDE 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ça
lışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir 'biçimde özetleyen yayın yapar. 

Türkiye Radyo - (Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarından (açılış, 
and içme töreni gibi) canlı yayınlar yapabilir. Kurum, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
sınırlamalarına tabidir. 

Seçimlerde siyasî partilerin yayınları 

MADDE 22. — Siyasî partilerin milletvekili genel ve ara seçimleri sırasında radyo ve televizyondan 
faydalanma şekil ve şartları, Seçim Kanunlarında belir tikniş olan esaslara tabidir. 

Millî Güvenlik açısından yayınların men edilmesi 

ıMADDE 23. — Başbakan veya görevlendireceği bakan, Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde, bir 
haber veya yayını men etmeye yetkilidir. Men kararının yazılı olması esastır. Ancak, acele hallerde men kararı 
sözlü olarak da iletilebilir. Bu durumda men kararının en kısa zamanda yazı ile tekrarlanması şarttır. Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunun sorumluluğu altında yapılmayan yayınların men edilmesi halinde, men kararı 
ilgililere, Genel Müdürlükçe alındığı tarihten başlayarak yirmidört saat içinde bildirilir. 

26 Nisan 1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
52 ila 55 inci maddeleri uyarınca siyasî partiler adına yapılan konuşmalar hakkında birinci fıkra hükümleri 
uygulanmaz. 

iBirinci fıkrada söz konusu men kararları aleyhine Danıştayda açılacak iptal davalarında tebligat, mü
racaat tarihinden başlayarak kırksekiz saat içinde yapılır, cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür. Bu 
sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 
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Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar 

MADDE 24. — Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlarda uygulanacak esaslar Dışişleri Bakanlığınca tespit 
edilerek Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bildirilir. Dış ilişkiler ile ilgili yorumlarda kaynak belirtilip 
belirtilmeyeceği hususunda Dışişleri Bakanlığının görüşü göz önünde tutulur. 

Öğretim ve eğitim yayınları 

MADDE 25. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, yayın esaslarına ve teknik standartlarına uygun ol
mak şartıyla, sürekli, yaygın ve merkezî açık öğretim yapmaya kanunla, yetkili kılınan yükseköğretim kuru
luşlarınca hazırlanan radyo ve televizyon programlarını yayınlar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, örgün eğitimle ilgili yayınları Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte dü
zenler. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu dinî yayınlarda Diyanet işleri Başkanlığı ile işbirliği yapar. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yaygın eğitime yönelik program planlamalarında ilgili bakanlıkların 

görüşlerini alır. 
Yayınlanan bu programlara ait yayın hizmet giderleri karşılığı TRT Kurumunca hesaplanır ve bu meb

lağın Kuruma ödenebilmesi için ilgililer bütçelerine gerekli ödeneği koyarlar. Hizmet karşılığı ödenecek meb
lağın yarısı yayından önce, diğer yarısı yayın sonrası Kuruma ödenir. 

Reklam yayınları 

MADDE 26. — Kurum, yayın görev ve esaslarına uymak kaydıyla; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelki-
şilerince hazırlanan programlı veya programsız reklam kuşaklarını radyo ve televizyondan yayınlanabilir. Bu 
ve diğer reklam yayınlarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap hakkı 

MADDE 27. — Yayınlarda bir kişinin haysiyet veya şerefine dokunulması veya kendisi ile ilgili olarak ger
çeğe aykırı hususlar bulunması halinde; 

a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, o kişinin yayın tarihinden başlayarak yedi gün içinde göndere
ceği düzeltme ve cevap metnini, bu metnin Genel Müdürlük Makamınca alınmasından başlayarak üç gün 
içinde yayınlamakla yükümlüdür. 

b) Bu düzeltme ve cevap metninde yayının niteliğinin yukarıdaki fıkra kapsamına girdiği, yayında ken
disine, gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunulduğu ve gerçeğin ne ol
duğu açıklanır. Cevap ve düzeltme metni, cevap ve düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili bölümünün 
süresini aşamaz. 

c) Düzeltme ve cevap metninin bu Kanun hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki ifadeler 
taşıması veyahut yeni bir düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olması halinde, Genel Müdürlük bu ta
lebi reddettiğini, yayınlamakla yükümlü olduğu üç günlük sürenin bitiminden itibaren iki gün içinde ilgilisine 
bildirir. 

d) ilgili, bu ret kararına karşı, iki gün içinde Ankara Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz edebilir. Hak 
sahibi itirazını, Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesine de verebilir. 
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Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar 

MADDE 24. — Devletin dış ilişkileri ile ilgili ya yınlarda uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığınca tespit 
edilerek Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bildirilir. Dış ilişkiler ile ilgili yorumlarda kaynak belirtilip 
belirtilmeyeceği hususunda Dışişleri Bakanlığının görüşü göz önünde ıtutulur. 

Öğretim ve eğitim yayınları 

MADDE 25. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, yayın esaslarına ve teknik standartlarına uygun 
olmaik şartıyla, sürekli, yaygın ve merkezî açık öğretim yapmaya kanunla yetkili kılınan yükseköğretim kuru
luşlarınca hazırlanan radyo ve televizyon programlarını yayınlar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, örgün eğitimle ilgili yayınları Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzen
ler. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yaygın eğitime yönelik program planlamalarında ilgili bakanlıkların 
görüşlerini alır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen programlara ait yayın hizmet giderleri karşılığı Kurumca hesaplanır 
ve bu meblağın Kuruma ödenebilmesi için ilgililer bütçelerine gerekli ödeneği koyarlar. Hizmet karşılığı ödene
cek meblağın yarısı yayından önce, diğer yarısı yayın sonrası Kuruma ödenir. 

i 
Reklam yayınları 

MADDE 26. — (Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, görev ve yayın esaslarına uymak kaydıyla gerçek ki
şiler, kurumlar ve özel hukuk tüzelkişilerince de hazırlanan programlı veya programsız reklam kuşaklarını 
radyo ve televizyondan yayınlayabilir. 

Reklam yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer 
ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak memleketin 
ekonomik durumuna zarar verici hususlara yer verilmez, siyasî propaganda yapılamaz. 

Reklam yayınları ile ilgili esaslar, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen genel esaslar göz önüne alınarak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap hakkı 

MADDE 27. — Yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendisi ile ilgili olarak ger
çeğe aykırı hususlar bulunması halinde; 

a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, o kişinin yayın tarihinden başlayarak: yedi gün içinde gönde
receği düzeltme ve cevap metnini, Genel Müdürlükçe alınmasından başlayarak üç gün içinde yayınlamakla 
yükümlüdür. 

b) Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının niteliğinin yukarıdaki fıkra kapsamına girdiği, yayında 
kendisine gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği veyahult şeref ve haysiyetine dokunulduğu ve gerçeğin 
ne olduğu 'kısaca açıklanır. Cevap ve düzeltme metni, cevap ve düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili 
bölümünün süresini aşamaz. 

c) Düzeltme ve cevap metninin bu Kanun hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki ifadeler 
taşıması veyahult yeni bir düzeltme ve cevap hakkı' do gurur nitelikte olması halinde, Genel Müdürlük bu ta
lebi reddeütiğini, yayınlamakla yükümlü olduğu üç günlük sürenin bitiminden itibaren iki gün içinde ilgilisine 
bildirir. 

d) İlgili, bu red kararma karşı, iki gün içinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği nezninde itiraz edebilir. Hak 
sahibi, itirazını, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesine de vere
bilir. 
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e) Ankara Sulh Ceza Hâkimi, en geç iki gün içinde düzeltme ve cevap metnini, suç niteliği olup olma
dığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şartlara uygun olup olmadığı, yeni bir düzelt
me ve cevap hakkı doğurur nitelikte olup olmadığı ve süresi içinde Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna 
gönderilip gönderilmediği yönlerinden inceleyerek karar verir. Hâkim cevap ve düzeltme metninin aynen ya
yınlanmasına karar verebileceği gibi, uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptıktan sonra yaymlanmasma da 
karar verebilir. Bu kararın birer örneği taraflara gönderilir. 

f) Taraflar, bu Karara, kendilerine tebliğinden başlayarak iki gün içinde Ankara Asliye Ceza Hâkimliği 
nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz ve karar hususlarında yukarıdaki (d) ve (e) bentleri hükümleri aynen uy
gulanır. 

g) Asliye Ceza Hâkiminin verdiği karar kesindir. Bu kararın Genel Müdürlüğe tebliğinden itibaren en 
geç iki gün içinde cevap ve düzeltmenin yayınlanması zorunludur. 

h) Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan ölen kimsenin bu hakkını mirasçıları birlikte veya bunlar
dan yalnız ilk başvuranı sadece bir defa kullanabilir. 

i) Bu maddede söz konusu tebliğler ilgili istediği takdirde memur eliyle yapılır. 
Siyasî partiler dahil, özel hukuk tüzelkişilerince gönderilecek düzeltme ve cevap metinleri hakkında da 

bu madde hükümleri uygulanır. 
Ancak, siyasî partilerin radyo ve televizyondan özel kanunlar uyarınca yapacakları seçim propagandası 

konuşmaları ile bu Kanunun 18 inci maddesi uyarınca yayınlanan Hükümet bildirisi veya konuşmaları hak
kında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Sorumluluk 

MADDE 28. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla işlenen suçlarda veya haksız 
fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi tespit edilen, bu metni veya tespiti fiilen 
kontrol eden, diğer hallerde fiilî işleyen, konuşan, metni yazan, varsa kontrol eden ve yayını fiilen yöneten 
ve kontrol eden kişiler sorumludur. . 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli persone
li o yayının yönetim ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş olmamak şartıyla, o yayın yoluyla işlenen 
suçtan veya haksız fiilden sorumlu tutulmazlar. 

Bu Kanunun 18, 21 ve 22 nci maddeleri uyarınca yapılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile 
tespitlerden faydalanmaksızın Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir radyo ve tele
vizyon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve personeli sorum
lu değildir. 

Kişiler, kurum ve kuruluşlar yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu personeli aleyhine değil, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu aleyhine dava açarlar. Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

Kişiler ile, kurum ve kuruluşlarca yayın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu personeli hakkında açılan ceza davalarında, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde, perso
nel, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu avukatlarınca savunulabilir. 

' Bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı açılacak davalarda, dava hakkı yayının 
yapıldığı tarihten başlayarak altmış gün içinde düşer. 
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e) Ankara Sulh Ceza Hakimi, engeç iki gün içinde düzeltme ve cevap metnini; suç niteliği olup olma
dığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şartlara uygun olup olmadığı, yem' bir düzeltme 
ve cevap hakkı doğurur nitelikte olup olmadığı ve süresi içinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna gön
derilip gönderilmediği yönlerinden inceleyerek ikarar verir. Hâkim cevap veya düzeltme metninin aynen ya
yınlanmasına karar verdbileceği gübi uygun ıgiörecegi değişMilkleri Ibizzîat yapltık'tan sonra yayınlanmasına da 
karar verebilir. Bu 'kararın birer örneği taraflara gönderilir. 

f) Taraflar, Ibu 'karara, kendilerine tdbl'iğinden başlayarak iki gün içinde Ankara Asliye Ceza Hakimliği 
nezdinde itiraz eddbilirler. 'Bu itiraz ve 'karar hususlarında yukarıdaki Od) ve (e) bentleri hükümleri aynen 
uygulanır. 

g) Asliye Ceza Hakiminin verdiği karar kesindir. Bu kararın Genel Müdürlüğe tdbliğinden 'itibaren en 
geç iki gün içinde cevap ve düzeltmenin yayınlanması zorunludur. 

h) Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan ölen kimsenin hu hakkını mirasçıları birlikte veya bunlar
dan yalnız ilk (başvuranı kullanabilir. 

i) Bu madde uyarınca ilgililere yapılacak tebligatlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygula
nır. 

Özel hukuk tüzelkişiler ince 'gönderilecek düzeltme ve cevap metinleri hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

Bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan yayınlar nedeniyle Türkiye Büyük 'Millet Meclisinde 
grubu bulunan fakat hükümete dalhil olmayan siyasî partiler, 'düzeltme ve cevap hakkı taleplerini yayın 
tarihinden başlayarak üç gün içinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği nezdinde yaparlar. Bu talepler hakkında 
bu maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hükümleri uygulanır. 

Siyasî partilerin radyo ve televizyondan özel kanunları uyarınca yapacakları seçim propaganda konuşma
ları ile bu Kanunun 18 inci malddesi uyarınca yayınlanan Hükümet bildirisi veya konuşmaları hakkında 
bu maldde hükümleri uygulanmaz. 

Sorumluluk 

MADDE '28. — Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla işlenen suçlarda veya haksız 
fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi tespit edilen, bu metni veya tespiti fiilen 
kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol eden kişiler sorumludur. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli perso
neli o yayının yöndüm ve konltrolunda özel olarak görevlendirilmiş olmamak 'şartıyla, o yayın yoluyla işle
nen suçtan veya haksız fiilden sorumlu tutulmazlar. 

Bu Kanunun 18, '22 ve '27 inci maddeleri uyarınca yapılan ve bu 'özelliği anonsla (belirtilen yayınlar ile tes
pitlerden faydalanmakisızın Türkiye Radyo Tdlevizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir radyo ve televiz
yon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan, Türkiye RaJdyo-Tdlevizyon Kurumu personeli sorumlu değil
dir. ~ . . 

Kişiler, kurum ve kuruluşlar yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu personeli aleyhine değil, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aleyhine dava açarlar. Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumunun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

Kişiler, kurum ve kuruluşlarca yayın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu persondli hakkında açılan ceza davalarında, personel, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Avukat
larınca savunulabilir. 

Bu Imaidde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiililerden dolayı yayının yapıldığı tarihten başlayarak 
altmış gün içinde açılmayan davalar dinlenmez. 
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Metin ve tespitlerin saklanması 

MADDE 29. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınlarında kullanılan yazılı metinler ve met
ni bulunmayan radyo ve televizyon yayınlarına ait tespitler yayın tarihinden başlayarak yetmişbeş gün süre 
ile saklanır. 

Tespitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlar ile müzik yayınları yukarıdaki fıkra hükmünün 
dışındadır. 

Yayının, herhangi bir şekilde yasama, yürütme ve yargı organlarınca soruşturma, kovuşturma ve araştır
ma konusu olması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna yazılı ola
rak bildirilmesine kadar saklanması zorunludur. 

Yayınların denetimi 

MADDE 30. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları, Kurum içi denetime tabidir. Bu de
netimin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun radyo ve , televizyon yayınları, yayından önce Kurum dışından hiçbir kişi veya kuruluş tarafın
dan denetlenemez. 

Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili yayınlar hakkında Genelkurmay Başkanlığının, iç güvenlik kuvvetleriyle 
ilgili yayınlar hakkında içişleri Bakanlığının görüşü alınır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, uzun metrajlı konulu sinema filmleri hariç, yurt dışından getir
teceği her çeşit televizyon filmleri hakkında 23 Eylül 1977 tarihli ve 16063 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan «Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük» hükümleri ile ek ve değişiklikleri 
uygulanmaz. 

Kurum programlarının korunması 

MADDE 31. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayınları, Kurumun yazılı izni alınmadan telli ve
ya telsiz olarak tekrar yaymlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bütünü veya 
bir kısmı tespit olunamaz, çoğaltılamaz ve girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun birinci fıkra hükmüne aykırı davranışlara karşı maddî ve manevî 
tazminat davası açma hakkı mevcut alduğu gibi, Kurum Fikir ve Sanat Esenleri Kanununun 66 ila 79 uncu 
maddelerinde öngörülen hukukî korumadan da yararlanır, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Sermaye 

MADDE 32. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun nominal sermayesi 20 ÖOO 000 000 TL. dır. Bu 
sermaye Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayı ile artırılabilir. 

Sermayenin kaynakları şunlardır : 
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmiş sermaye, 
b) Genel bütçeden, sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler, 
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Metin ve tespitlerin saklanması 

MADDE 29. — Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayınlarında kullanılan yazılı metinler ve metni 
bulunmayan radyo ve televizyon yayınlarına ait tespitler yayın tarihinden başlayarak yetmiş'beş gün süre ile 
saklanır. 

Tespitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlar ile müzik yayınları yukarıdaki fıkra hükmünün dı
şındadır. 

Yayının, herhangi bir şekilde yasama, yürütme ve yargı organlarınca soruşturma, kovuşturma ve araştır
ma konusu olması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna yazılı ola
rak bildirmesine kadar yayın tespitlerinin ve metinlerinin saklanması zorunludur. 

Yayınlanmayan haberler : 

MADDE 30. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun Devletin güvenliği ile ilgili, elde ettiği ancak, 
yaymlayamadığı haberler, sadece Başbakanın tayin edeceği ilgili yürütme unsuruna bildirilir. Bu husus bir 
protokol ile düzenlenir. 

Yayınların denetimi 

MADDE 31. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınlayacağı programların son denetimi, Ge
nel Müdür adına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yapı
lır. Bu denetimin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Radyo ve televizyon yayınları, yayından önce ayrıca Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu dışından hiç 
bir kişi veya kuruluş tarafından denetlenemez. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlar hakkında 
Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, uzun metrajlı konulu sinema filmleri hariç, yurt dışından geti
receği her çeşit televizyon filmleri hakkında 23 Eylül 1977 tarihli ve 16063 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan «Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük» hükümleri ile ek ve değişiklikleri 
uygulanmaz. 

Kurum programlarının korunması 

MADDE 32. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayınları, Kurumun yazılı izni alınmadan telli ve
ya telsiz olarak tekrar yayınlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bütünü veya bir 
kısmı tespit olunamaz, çoğaltılamaz ve girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun birinci fıkra hükmüne aykırı davranışlara karşı maddî ve ma
nevî tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu gibi, Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda öngörülen 
hukukî ve cezaî korumadan da yararlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Sermaye • 

MADDE 33. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun nominal sermayesi 20 000 000 000 TL. dir. Bu 
sermaye Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun karan ile artırılabilir. 

Sermayenin kaynakları şunlardır : 
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmiş sermaye, 
b) Genel bütçeden, sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler, 
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c) Yıllık kârlardan, bu Kanunun 33 üncü maddesi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan sonra 
kalacak bakiyeler. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçe 

MADDE 33. — Yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının Yönetim 'Kurulunca onaylanmasını müteakip; 
a) Yıllık kârın ı% 10'u, ödenmiş sermayenin % 25'ine kadar kanunî yedek a'kçe olarak, % 10'u da no

minal sermayenin % 10'una kadar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. 
b) Mevzuat gereğince Ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe hesa

bına naiklolunur. Zararlar; öncelikle özel yedek akçeden karşılanır. Özel yedek akçenin yetmemesi halinde, bu 
zararlar sırasıyla olağanüstü yedek akçeden ve kanunî yedek akçeden karşılanır. 

Gelirler 

MADDE 34. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır : 
a) Genel bütçeden sağlanan katkılar, 
b) Ruhsata tabi radyo ..ve televizyon cihazlarından alınacak ıruhsat ücret ve ceza gelirleri, 
c) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilân ve reklâm gelirleri, 
d) Halk önünde düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapıla

cak ilân ve reklâmdan elde edilecek gelirler, 
e) Radyo ve televizyonda düzenlenecek teleşans ve benzeri oyunlardan elde edilecek gelirler, 
f) Kitap, dergi, nota, plâk ve bant yapım ve yayınları ile ilgili gelirler, 
g) Resmî ve özel kişi ve kuruluşlara yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilecek gelirler, 
h) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî ve iktisadî işlemlerden elde edilecek gelirler, 
i) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler. 

Bütçenin hazırlanması ve finansman açığı 

MADDE 35. — Türkiye Radyo-Televizyon (Kurumunun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman program
ları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu 
kararından önce, Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının olumlu görüşünün alınması gereklidir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun gelirlerinin giderlerini karşılamaya yetmemesi ıhalinde, açık, genel 
bütçeden aynen karşılanır. 

Ortaklık kurulması 

MADDE 36. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; amaçlarına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu 
kararı ile yerli ortaklıklar kurabilir ve kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, yabancı gerçek: ve tüzelkişilerle özel hukuk hükümlerine tabi ortak
lıklar kurması veya mevcut ortaklıklara katılması Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. 

Ruhsata tabi radyo ve televizyon cihazlarının imalât, ithalat ve toptan satışı 

MADDE 37. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan ve ruhsata tabi cihazları imal eden, ithal 
eden ve toptan satışını yapanlar, imalât, ithalat ve toptan satış miktarlarını, cihazların özelliklerini, kimlere sa
tıldığını, fatura tarih ve numaralarını, satın alanların açık adreslerini listeye dökerek her takvim yılının üçer 
aylı'k dönemleri itibariyle Kuruma bildirirler. Ayrıca, unvan ve iş konusundaki değişiklikleri de bir ay içeri
sinde Kuruma bildirirler. 
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c) Yıllık kârlardan, bu Kanunun 34 üncü maddesi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan son
ra kalacak bakiyeler. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçe . 

MADDE 34. — Yıllık blanço, kâr ve zarar hesaplarının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip; 
a) Yıllık kârın % 10'u ödenmiş sermayenin % 25'ine kadar kanunî yedek akçe olarak, % 10'u da no

minal sermayenin % 10'una kadar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. 
b) Mevzuat gereğince ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe he

sabına naklolunur. Zararlar; öncelikle özel yedek akçeden karşılanır. Özel yedek akçenin yetmemesi halinde, 
bu zararlar sırasıyla olağanüstü yedek akçeden ve kanunî yedek akçeden karşılanır. 

Gelirler : 

MADDE 35. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır : 
a) Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ruhsat ücret ve ceza gelirleri. 
b) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam gelirleri. 
c) Halk önünde düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapıla

cak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler. 
d) Radyo ve televizyonda düzenlenecek teleşans ve benzeri oyunlardan elde edilecek gelirler. 
e) Kitap, dergi, nota, plak ve bant yapım ve yayınları ile ilgili gelirler, 
f) Resmî ve özel kişi ve kuruluşlara yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilecek gelirler. 
g) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî ve iktisadî işlemlerden elde edilecek gelirler. 
h) Genel bütçeden sağlanacak katkılar. 
i) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler. 

Bütçenin hazırlanması ve finansman açığı 

MADDE 36. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman program
ları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. Ancak, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce, Devlet Planla
ma Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının vizesinin alınmasıgereklidir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yıllık finasman programında tespit olunan açık genel bütçeden 
karşılanır. 

Ortaklık kurulması 

MADDE 37. — Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla ve Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile gösterilecek esaslar içerisinde, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerle, özel hukuk hükümle
rine tabi mahdut mesuliyetli ortaklıklar kurabilir. 

Ruhsata tabi cihazların imalat, ithalat ve toptan satışı 

MADDE 38. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazları imal 
eden, ithal eden ve toptan satışını yapanlar imalat, ithalat ve toptan satış miktarlarını, cihazların özelliklerini, 
kimlere satıldığını, fatura tarih ve numaralarını, satın alanların açık adreslerini listeye dökerek her takvim 
yılının üçer aylık dönemleri itibariyle Kuruma bildirirler. Ayrıca, unvan ve iş konusundaki değişiklikleri de 
bir ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler. 
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Ruhsata tabi cihazların perakende satışı ve gümrük girişi 

MADDE 38. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan ve ıruhsata tabi cihazların perakende sa
tışlarında ve gümrük girişlerinde ruhsatname çıkarılır. Bu cihazları perakende olarak satanlar, sattıkları her 
cihaz için ruhsatname çıkarttırarak tanzim edecekleri listeleri satın alanların isim ve adresleri ile ruhsatna
meye ait bilgileri işleyerek her yılın üçer aylık dönemleri itibariyle Kuruma gönderirler. 

Ruhsata tabi radyo ve televizyon cihazları ile ilgili işlemlerin denetimi 

MADDE 39. — Bu Kanunla düzenlenen radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan ve ruhsata tabi 
cihazlarla ilgili her türlü işlemler Kurumca denetlenir. 

Tarife ve ruhsatnameler 

MADDE 40. — Tarife ve ruhsatnameler 'İle ilgili esaslar şunlardır : 
a) Radyo ve televizyon alıcı cihazları için Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundan ruhsatname alınma

sı zorunludur., 
b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve ortaklıklarının yapacağı (iş ve hizmetler ile ruhsatname kar

şılığı alınacak ücretler, tarifeler ile belli edilir^ 
1. Kurumun ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığı alınacak ücretler ile ilgili tarifeler Ge

nel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylanıp yayınlandıktan sonra uygulanır. İş ve hiz
metin özelliği bakımından tarifeye ıbağlanamayacak hususlarda özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tespitine 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

2. Ruhsatnameler ile ilgili tarife; radyolar için bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatın almışında 
500 liraya kadar; konutlardaki siyah - beyaz televizyonlar için yılda en az 500 liradan, 2 5.00 liraya, renkli 
televizyonlar için yılda en az 1 000 liradan 5 000 liraya kadar; bunun dışında kalan yerlerdeki televizyon alıcı 
cihazları için yukarıda belirtilen miktarın üç katını geçmemek kaydıyla Yönetim Kurulunun görüşü alına
rak Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun inalı olan her türlü cihazlardan ruhsatname ücreti alınmaz. 

Tahsilat • • '^•'r-^A^y^:^ ••••'• ;' 

MADDE 41. — 40 inci maddede belirtilen cihazlar için verilen ruhsatnamelere ilişkin ücret ve ceza
lar her malî yılın ilk üç ayı içinde Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu tarafından tahsil olunur. Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu tahsilatı diğer bir kuruluş veya bankaya yaptırabilir. Bu tahsilata ilişkin 
hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Radyolar hariç olmak üzere malî yılin ilk altı ayında ruhsatname alanlardan tam, ikinci altı ayı içinde 
ruhsatname alanlardan yarı ücret alınır. 

Bu ücret ve cezaların tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uygulanır. 
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Siuhmta tabi cihazların perakende satışı ve gümrük girişi 

MADDE 39. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazların pe
rakende satışlarında ve gümrük girişlerinde ruhsatnameler, satıcılar ve gümrük idarelerince düzenlenir. 

Satıcılar ve gümrük idareleri düzenledikleri ruhsatnamelerle ilgili hususları kapsayan listeleri, her yılın 
üçer aylık dönemleri itibariyle Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 

Tarife ve ruhsatnameler 

MADDE 40. — Tarife ve ruhsatnamelerle ilgili esaslar şunlardır : 
a) Radyolar, televizyon alıcıları, videolar ve birleşik cihazlar için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumun

dan ıruhsatname alınması zorunludur. 
b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak 

ücret ile ruhsatname ücretleri, tarifeler ile belli edilir. 
c) Ücretler ile ilgili itarifeler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylanıp yayınlandıktan 

sonra uygulanır, tş ve (hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda özel sözleşmeler yap
maya ve ücretler tespitine Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yetkilidir. 

d) Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ücretler : 
1. Radyolar için bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatın alınışında 500 TL. 
2. Videolar için bir defaya mahsus olmak üzere rulhsatın alınışında 2 500 TL. 
3. Konutlardaki siyah-beyaz televizyonlardan her yıl 1 0QQ TL., renkli televizyonlardan her yıl 1 500 TL., 

birleşik cihazlardan her yıl 2 500 TL. 
4. Konutlar dışında kalan yerlerdeki siyah-beyaz ve renkli televizyonlar ile birleşik cihazlardan her yıl (3) 

üncü fıkradaki ücrdtlerin iki katı, 
e) (d) bendinde miktarları belirtilen ruhsat ücretleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu

nun teklifi ile Bakanlar Kurulunca beş katına kadar artırılabilir. 
f) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun malı olan her türlü cihazlardan ruhsatname ücreti alınmaz. 

Tahsilat 

MADDE 41. — 40 inci maddede belirtilen cihazlar için verilen ruhsatnamelere ilişkin ücret ve cezalar her 
malî yılın ilk üç ayı içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından ıtahsil olunur. Türkiye Radyo-Te
levizyon Kurumu tahsilatı diğer bir kuruluş veya bankaya yaptırabilir. 

Radyolar ve videolar hariç olmak üzere malî yılın ilk altı ayı içinde ruhsatname alanlardan tam, ikinci 
altı ayı içinde ruhsaitname alanlardan yarı ücret alınır. 

©u ücret ve cezaların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Talhsili Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 

Ruhsata tabi cihazlarla ilgili işlemlerin denetimi 

MADDE 42. — Bu Kanunun 38, 39, 40 ve 41 inci maddelerinde belirlenen hususlar ile ilgili her türlü iş
lem Türk|ye Radyo-Televizyon Kurumunca denetlenir. 
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Uygulama esasları 

MADDE 42. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlardan ruhsata tabi olanlar ile 
ilgili her türlü işlemler hakkındaki uygulama esasları Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır. 

İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri 

MADDE 43. — Türkiye Radyo -. Televizyon Kurumunun; haber, radyo ve televizyon hizmetlerinde 
kullandığı telefonlarına, Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğünce basına uygulanan indi
rimli tarife veya indirim nispetleri uygulanır. 

Kurumun, Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğünden kiraladığı radyo ve televizyon 
programlarının nakledildiği resim ve ses kanallarının ve hizmet gereği geçici veya sürelkli olarak kiraladığı 
telefon ve teleks devrelerinin, millî sınırlar dahilinde kalan kısımları için, Posta, Telgraf ve Telefon îşlet^ 
mesi Genel IMüdürlüğü tarifesinde bulunanlara bu tarife üzerinden, bulunmayanlara milletlerarası tarifeler 
üzerinden yüzde altmış indirim uygulanır. 

Devlet Yatırım Bankası kredileri 

MADDE 44. — Türitiye - Radyo - Televizyon Kurumu, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım 
Bankası kredilerinden faydalanır. 

İndirimli tarife 

MADDE 45. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve Iku-
ruluşları, kamu tüzelkişileri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ilan ve reklam işlerinde indirimli tarife, Yö
netim Kurulu kararıyla uygulanabilir. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 46. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haziran 
1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ek ve değişiklikleri uygulanmaz^ 

Kurumun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon vericileri, stüdyo cihazları, işletme 
malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda 'kullanılan alet ve edevat ile program yüklü film ve bantlar, damga 
resmi dahil, gümrük vergi ve resimleri, belediye hissesi ve harçlarından muaftır. 

Kurumun 'iktisap ettiği ve edeceği radyo ve televizyon verici ve aktarıcı binaları emlaik vergisi ve tapu 
harçlarından muaftır, 
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Uygulama esasları 

MADDE 43. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazlardan ruh
sata tabi olanlar ile ilgili her türlü işlemler hakkındaki uygulama esasları Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri 

MADDE 44. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun; haber, radyo ve televizyon hizmetlerinde kullan
dığı telefonlarına, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünce basına uygulanan indirimli tarife 
veya indirim nispetleri uygulanır. 

Kurumun, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden kiraladığı radyo ve televizyon prog
ramlarının nakledildiği resim ve ses kanallarının ve hizmet gereği geçici veya sürekli olarak kiraladığı te
lefon ve teleks devrelerinin, millî sınırlar dahilinde kalan Kısımları için, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü tarifesinde bulunanlara bu tarife üzerinden, bulunlmayanlara milletlerarası tarifeler üzerinden 
yüzde altmış indirim uygulanır. 

Devlet Yatırım Bankası kredileri 

MADDE 45. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, yaltıırımlarının finansmanında Devlet Yatırım ban
kası kredilerinden faydalanır. 

İndirimli tarife 

MADDE 46. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuruluş
ları, kamu tüzelkişileri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ilan ve reiklâm işlerinde indirimli tarife, Yönetim 
Kurulu kararıyla uygulanabilir. 

Tedarik isleri 

MADDE 47. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun alım, satım, hizmet, yapım ve taşıma işleri ile 
bu hususlara ilişkin ihale işlemleri bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Muafiyetler 

MADDE 48. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve tele
vizyon vericileri, stüdyo cihazları, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda 'kullanılan alet ve edevat, 
program yüklü film ve bantlar; damga resmi dahil, gümrük vergi ve resimleri, belediye hissesi ve harçlarından 
muaftır. 

Kurumun iktisap ettiği ve edeceği radyo ve televizyon verici ve aktarıcı binaları emlak vergisi ve tapu harç
larından muaftır. 
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BEŞÎNCİ BÖLÜM 
Personele Ait Hükümler 

İstihdam şekilleri 

MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel ve geçici 
personel eliyle gördürülür. 

Kadro 

MADDE 48. — Türkiye Radyo - (Televizyon Kurumunun sürekli kadroları ile sözleşmeli ve geçici personel 
kadroları, Genel Müdürün teklifi üzerine her bütçe yılında Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

Hizmet tanımları 

MADDE 49. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetlerinin tanımı, atanacaklarda aranacak özel 
nitelikler ve atama şartları yönetmedik ile düzenlenir. 

Personelin tabi olduğu statü 

MADDE 50. — Kurum personeli hakkında aşağıdaki esaslara uyulmak şartı ile bu Kanun hükümleri ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 10 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

a) Kurum personeli bu Kanunla, özel hükümlerle düzenlenen hususlar dışında İktisadî Devlet Teşekkülleri 
ve Kamu İktisadî Kuruluşları personeline uygulanan genel hükümlere tabidir. 

b) Kurum, işçi sayılmayan sözleşmeli personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, söz
leşme esasları ve ödenecek en az ve en çok ücretler ve sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yetki ve sorumlu
lukları yönetmelikle tespit edilir. 

•Bu sözleşmeli personelden Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve çok sesli müzikler, ses ve saz sanatçı
ları, korist, şef tonmayster, tonmayster, orkestra, koro şefi ve yöneticileri, eğiticileri, Kurumda veya diğer 
resmî sanat kuruluşlarında sanatçı sıfatını kazananlardan müzik üniteleri yönetici ve uzmanlığına atananlar, 
kesenekleri kendilerince kesenek karşılıkları Kurumca karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı ile, diğer söz
leşmeli personel ise, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilirler. 

T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden kazanılmış hak aylıkları 1 inci derecenin son kademesine ulaşmış 
olanların emeklilik kesenekleri 400 ek gösterge dikkate alınarak kesilir. 

Yükseköğretim mezunu olanların, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas aylıkları 657 sayılı Kanunun 43 
üncü maddesinde gösterilen gösterge tablosundaki 8 inci derecenin ilk kademesinden başlamak üzere 1 inci de
recenin son kademesine kadar, yükseköğretim mezunu olmayanlar, 10 uncu derecenin ilk kademesinden 
başlayarak 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselir. 

Yukarıda sayılan unvanlarla sözleşmeli kadroya geçirilenlerin kazanılmış halk ve emekli keseneğine esas 
aylıkları, bu kadrolara geçirildikleri tarih itibariyle; öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte belirlenen giriş 
dereceleri esas alınmak ve yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda geçen hizmetler, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek su
baylıkta, yedelk subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreleri her yılı için bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu suretle tespit edilen derecelerin ka
demelerinde artan süreler bir ileri kademe veya derecede geçmiş sayılır. Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 31 
Aralık 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 
sayılı Kanun hükmüne göre ayrıca bir derece ilave edilir. Bu görevlerde bulundukları sürenin her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas aylık 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

İstihdam şekilleri 

MADDE 49. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar, işçi sayılmayan sözleşmeli 
personel ve geçici personel eliyle gördürülür. 

Personelin özlük hakları 

MADDE 50. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli aşağıda düzenlenen hükümler dışında 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının personel rejimine tabidir. 

a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yükseköğrenim 
yapmış olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. Yükseköğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 3 üncü dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesinde belirlenen derecelerden aşağı olamaz. 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, 657 sayılı 
Kanuna tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu ta
rafından bir yönetmelikle tespit edilir. 

c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde Kurum dı
şından görevlendiri'leceiklere başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilecek sayıdaki yabancı dil yayınları mütercim spikerlerine 657 sa
yılı Kanunun 59 uncu ve müteakip maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır. 

d) Kurum personelline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek 
Devlet memuru aylığını (Ek gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulunca tespit olunan oran veya miktarlarda tazminat ödenir. 

Kurum personeline bu tazminat dışında 657 sayılı Kanunun «Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik Ek 
maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. 

e) (a) bendine giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve 
kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk 
ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine kazandıkları süre kadar ilave edilir. 

f) 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri Kurum personeli hakkında da 
uygulanır. Ancak, anılan fıkranın (j) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfına 
dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu gözönün-
de bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun Yönetim Kuru
lunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 
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derecelerinin yükseltilmesinde göz önüne alınır. (Emek!i keseneğine esas aylıklarının tespitinde 1425 sayılı Kanu
nun ek 3 üncü madde hükümleri saklıdır.) 

Ancak, öğrenim durumları değişenlerin intibakı, yukarıdaki bentte belirlenen giriş dereceleri esas alınarak, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi (A) bendi (12/d) fıkrasında belirlenen emsal mu
kayesesi dikkate alınarak yapılır. 

a) Ayrıca, Borçlar Kanunu hükümleri gereğince sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara yukarıdaki 
fıkra hükümleri uygulanmaz. 

d) Sözleşmeli personelin hangi şartlarla Kurum dışında çalışabileceğine Genel Müdürün teklifi üzerine 
Yönetim Kurulunca karar verilir. 

e) Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde Kurum dışından görevlendirileceklere başka iş ve hizmet yasağı
na ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Tazminat 

MADDE 51. — Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, 
en yüksek Devlet memuru aylığını, ek gösterge dahil, geçmemek üzere Yönetim Kurulunca tespit olunan 
oran veya miktarlarda tazminat ödenir. Genel Müdüre tespit edilen tazminatın iki katı ödenir. Kurum Per
soneline bu tazminat dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve tazminat başlıklı değişik ek 
maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. Tazminata ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

İkramiye 

MADDE 52. — 1. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kadrolu ve sözleşmeli personeline iki ay
lık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verile
bilir. 

2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya 'kârlılığı artıranlara veya işletme 
faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret göste
renlere Genel Müdürün gerekçeli önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile altı aylık ücret tutarını aşma
mak kaydıyla ikramiye ve takdirname verilebilir. Buna ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu ikramiye, 
kişisel başarı ve yararlılığa bağlı olup, genelleştirilemez. 
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g) Kurumun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmetlerinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
Sözleşme esasları, ödenecek en az ve en çok ücretler, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yetki ve sorum
luluklar yönetmelikte gösterilir. 

Bu sözleşmeli personelden Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve çok sesli müzikler, ses - saz sanatçı
ları, korist, şef tonmayster, tonmayster, orkestra - koro şefi ve yöneticileri, eğiticileri, Kurumda veya diğer 
resmî sanat kuruluşlarında sanatçı sıfatını kazananlardan müzik üniteleri yönetici ve uzmanlığına atananlar, 
kesenekleri kendilerince ve karşılıkları Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca karşılanmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile, diğer sözleşmeli personel ise Sosyal Sigortalar Kurumu ile 'ilgilendirilirler. 

Bunlardan T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin; 
1. Tahsil durumlarına göre giriş ve yükselebilecek leri derece ve kademeleri, (a) bendi hükümlerine göre 

belirlenir. 
2. Kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumlarına göre yukarıda belirlenen giriş dereceleri esas alınmak 

ve yükselecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 inci maddesinde 
sayılan kurumlarda Î8 yaşından sonra geçen hizmetler, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta, 
yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve 
her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilir. 

Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 13 Aralık 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayı
lan kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 sayılı Kanun hükmüne göre bir derece ilave edilir. 

Bu fıkrada sayılan T. C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelin emekli keseneğine esas aylık
ları ile kazanılmış hak aylıkları saklıdır. 

3. Emekli kesenek ve karşılıkları; 
Emekli keseneğine esas aylıkları 8 ve 7 nci derecede olanlar için 100, 6 ve 5 inci derecede olanlar için 150, 

4 ve 3 üncü derecede olanlar için 200, 2 inci derecede olanlar için 300 ve 1 inci derecede olanlar için 400 ek 
gösterge uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ancak,, daha yüksek ek göstergeli yönetici kadroları karşılık gös
terilerek çalıştırılanların emeklilik keseneklerine ve karşılıklarına bu ek göstergeler esas alınır. 

h) Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara (g) bendi hü
kümleri uygulanmaz. 

İkramiye 

MADDE 51. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kadrolu personeline yılda, iki aylık ücret tu
tarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 
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Fazla çalışma 

MADDE 53. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeline ücretli fazla çalışma yaptırılabilir. 
Fazla çalışma süresi Devletin diğer personeli için tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat ücreti ise, Dev
letin diğer personeli için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edilir. 

Personelin atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri 

MADDE 54. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personelinin atanma, yer değiştirme, görevden 
alınma ve terfi işlemleri Kurum Genel Müdürü tarafından yapılır. 

Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden ötürü Kurumun idareci, uzman, 
şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlara ve bunlardan oluşacak topluluklara; aslî görevlerini 
aksatmamak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışmıda, Kurumun müzik yayınları amaç ve politikasına uygun 
hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, kon' 
ser festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görev verilebilir. Bu durumda, başka iş 
ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu görevlendirmeler ikinci görev verilmesi sayılmaz. Bu 
konuların uygulama usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

Öğretim ve eğitim 

MADDE 55. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline, görevleri arasına giren konularda yurt 
içinde ve dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas yapma imkânını sağlar, bu maksatla kurslar açar ve kendi mak
satları için personel yetiştirmek üzere kendi kadrolu personeline veya öğrencilere burs verebilir. 

Kurumun düzenlediği hizmet içi eğitimlerde veya oluşturacağı danışma kurulları ile memur alımı mak
sadı dışında teşkil edilecek sınav jürilerinde ve hazırlayacağı programlarda, gerektiğinde yükseköğretim ku
rumlarının öğretim elemanlarından ve diğer eğitim kurumlarının öğretim görevlilerinden yararlanılabilir. 

Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların Kurumun aslî fonksiyonları ile ilgili konularda üniversite ve 
yüksek okullarda öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına, her derecedeki resmî öğretim ku
rumlarında öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerini aksatmamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine 
Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu görevlilerin Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür, 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu görevlilerinin, aslî görevlerinin dışında Kuruma bağlı radyo ve 
televizyon postalarında yapacakları yayınlar ile Kurum içerisinde verecekleri dersler için kendilerine yayın ve 
ders başına ödenecek ücretlerin azamî haddi yönetmelikle tespit edilir. 

Mesken yapımı 

MADDE 56. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline kira karşılığında lojman olarak tah
sis edilmek üzere mesken yaptırmaya, satın almaya, kalkınmada öncelikli yörelerde, bu mümkün olmadığı 
takdirde, sosyal konut standartlarında, mesken kiralamaya yetkilidir. 
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Fazla çalışma 

MADDE 52. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeline ücretle fazla çalışma yaptırılabilir. Faz
la çalışma esasları ve süresi Devletin diğer personeli için tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat ücreti 
ise Devlet memurları için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edilir. 

Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri 

MADDE 53. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personelinin işe alınma, atanma, yer değiştirme, 
görevden alınma ve terfi işlemleri Kurum Genel Müdürü tarafından yapılır. 

Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden ötürü Kurumun idareci, uzman, 
şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker, sunucu ve teknisyenlerden oluşacak bu top
luluklara; aslî görevlerini aksatmamak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında, Kurumun müzik yayınları amaç 
ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bu
lunmak amacıyla konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görev verilebilir. 
Bu durumda, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler Uygulanmaz. Bu görevlendirmeler ikinci görev 
verilmesi sayılmaz. Bu konuların uygulama usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

Öğretim ve eğitim 

MADDE 54. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline, görevleri arasına giren konularda 
yurt içinde ve dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas yapma imkânını sağlar, bu maksatla kurslar açar ve kendi 
maksatları için personel yetiştirmek üzere kendi kadrolu personeline veya, 8 Nisan 1929 tarih ve 1416 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, öğrencilere burs verebilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun düzenlediği hizmet içi eğitimlerde ya da oluşturacağı danışma 
kurulları ile memur alımı maksadı dışında teşkil edilecek sınav jürilerinde ve hazırlayacağı programlarda, 
gerektiğinde yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarından ve diğer eğitim kurumlarının öğretim gö
revlilerinden yararlanılabilir. 

Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların Kurumun aslî fonksiyonları ile ilgili konularda üniversite 
ve yüksekokullarda öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına, her derecedeki resmî öğretim ku
rumlarında öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerini aksatmamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine 
Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu görevlilerin Yönetim Kurulu kararı üe Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu görevlilerinin, aslî görevlerinin dışında Kuruma bağlı radyo ve tele
vizyon postalarında yapacakları yayın ile Kurum içerisinde verecekleri dersler için kendilerine yayın ve 
ders başına ödenecek ücretlerin azamî haddi ile bu personelin çahşmalan ile ilgili esaslar yönetmelikle tespit 
edilir. 

Mesken yapımı ve kiralama 

MADDE 55. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline kira karşılığında lojman olarak tah
sis edilmek üzere yatırım programları dahilinde mesken yaptırmaya ve satın almaya, kalkınmada öncelikli 
yörelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine mesken kiralamaya yetkiljdir. 
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Personel yönetmeliği 

MADDE 57. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetlerine uygun personel seçimi, atanma, 
terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezalan, diğer özlük ve sosyal haklar iile ilgili konular personel yönet
meliğinde düzenlenir. 

Kurum personeli hakkında genel hükümlere göre güvenlik soruşturması yapılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 

MADDE 58. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu; idarî malî ve teknik konularda Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 

Başbakan, Kurum ile ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan iste
yebilir. Yüksek Denetleme Kurulunun, «yıllık» ve «ara» raporlarında Kurumun; idarî, malî ve teknik işlemleri 
ile ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tahkiki, temenni olunduğu takdirde, Başbakanın tensibi ile Maliye Tef
tiş Kurulunca yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevkeder. 

Türkiye - Radyo Televizyon Kurumunun malları 

MADDE 59. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları ve her çeşit mevcutları Devlet malı 
sayılır. 

Kurumun verici ve stüdyolar gibi yayın ile ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri 
Bakanlığının sorumluluğu altındadır. 

Kamulaştırma 

MADDE 60. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşın
maz malların kamulaştırılmasında, «kamu yararı» kararı Yönetim Kurulunca alınır. Bu kamulaştırmalarda, 
Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili diğer hükümler uygulanır. 
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Personel işlemleri ve personel hizmet tanımları 

MADDE %. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasındaki usul, şartlar, atanma, 
terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ve sicil ile ilgili konuları personel yönetmeliğinde düzenlenir, 

Kurum hizmetlerinin tanımı, bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel nitelikler ve atama şartları bir 
yönetmelik ile düzenlenir. 

%> 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 

MADDE 57. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu; idarî, malî ve teknik konularda Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 

Başbakan, Kurum ile ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek .Denetleme Kurulundan isteye
bilir. Yüksek Denetleme Kurulunun, «yıllık» ve «ara» raporlarında Kurumun; idarî, malî ve teknik işlemler 
ile ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tahkiki, temenni olunduğu takdirde, Başbakanın tensibi ile Maliye 
Teftiş Kurulunca yapılır. 

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevk eder. 

Radyo ve Televizyon alıcı cihazlarının imal, ithal ve montajlarında uygulanacak esaslar 

MADDE 58. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithali; Radyo ve Televizyon Yüksek Kuru
lunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakımından 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir.Bu standartlara uymayan cihazların imal ve ithaline 
müsaade edilmez. Ancak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca onaylanmış araştırma, geliştirme faaliyetle
ri kapsamına giren prototip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat bu hükmün dışındadır. 

İthalat ve imalatçılar, ithal veya imal ettikleri cihazların tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve 
bilgileri, kullanma açıklamalarını ve montaj şemalarını ithalat veya imalat yapıldığında, model değişikliği ve
ya oihaz üzerinde tadilat yapılması halinde derhal bu değişiklik veya tadilata ilişkin belgeleri, Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. 

Radyo ve televizyon verioi cihazları 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine ta
bidir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları 

MADDE 59. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları ve her çeşit mevcutları Devlet malı sa
yılır. 

Kurumun verici ve stüdyolar gibi yayın ile ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri 
Bakanlığının sorumluluğu altındadır. 

Kamulaştırma 

MADDE 60. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz 
malların kamulaştırılmasında, «Kamu Yararı» kararı Yönetim Kurulunca alınır. Bu kamulaştırmalarda, 
Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili diğer hükümler uygulanır. 
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Askerî görüşün alınması 

MADDE 61. — Türkiye Radyo • Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu, bu Kanunun 4 üncü madde (c) 
bendi uyarınca Bakanlar Kuruluna öneride bulunmadan önce, Genelkurmay Başkanlığının yazılı görüşünü 
alır. 

Telekomünikasyon tesisleri 

MADDE 62. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, radyo ve televizyon tesislerini birlikte çalıştır
mak için bunlar arasında veya bunlarla geçici, sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomüni
kasyon teslisleri kurmaya ve işletmeye yetkilidir. Kurum, bu ıtesislerin kurulmasında ve işletilmesinde 5 Nisan 
1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir. 

Yönetmelikler 

MADDE 63. — Bu Kanunda yer alan yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Ceza hükümleri 

MADDE 64. — Aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu 
madde hükümlerine göre de cezalandırılırlar : 

a) Bu Kanuna aykırı olarak radyo veya, televizyon istasyonları ve tesisleni kuranlar ve işletenler bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri dış ve iç güvenliğin söz 'konusu olduğu olağanüstü hallerde, 
sıkıyönetim süresince veya savaşta işledikleri takdirde,beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
edilirler. Her halde tesislerin müsaderesine karar verilir. 

b) Ruhsata tabi radyo ve televizyon alıcı cihazlarını bu Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belir
lenecek uygulama esaslarına aykırı surette ruhsat almadan veya cihazı ruhsatname ücretini ödediği yer türü 
dışında kullananlardan, ruhsatnamenin düzenlenmesi sırasında, gerekli bilgileri yanlış beyan edenler veya 
yanlış ruhsatname düzenleyenlerden, tanzim edilmiş ruhsatname üzerindeki her türlü değişikliği ilgili mercie 
bir ay içinde bildirmeyenlerden, mühürletme, hurdaya ayırma ve benzeri şekilde kullanım dışında kalmış 
cihazı ilgili mercie haber vermeden kullananlardan tarifelerde belirlenen o yılkı ruhsat ücretinin beş katı 
ceza alınır. 

Rdhsata tabı radyo ve televizyon alıcı cihazlarını imal eden, ithal eden ve satan gerçek ve tüzelkişilerden 
yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyenler 10 000,— liradan, 50 000,— liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Tüzelkişilerde ceza sorumluluğu, Yönetim Kurulu Başkanı ve tüzelkişiliği temsile yetMli kişi İle Genel 
Müdür veya müdüre aittir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 65. — 24 Aralık 1963 tarihli ve 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu i e ek 
ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Telekomünikasyon tesisleri 

MADDE 61. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu radyo ve televizyon tesislerini birlikte çalıştırmak 
için bunlar arasında veya bunlarla geçici sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomünikasyon 
tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkilidir. Kurum, bu tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde 5 Nisan 1983 
tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir. 

Yönetmelik 

'MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunca hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu Kanun gereğince hazır
lanacak diğer yönetmelikler, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanır, Yönetim Ku
rulu onayı ile ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Ceza hükümleri , • ,•'.[•,•:',̂ l 

MADDE 63. — Aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu madde 
hükümlerine göre de cezalandırılırlar : 

a) Bu Kanuna aykırı olarak radyo veya televizyon istasyonları ve tesisleri kuranlar Ve işletenler bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri dış ve iç güvenliğin söz konusu olduğu olağanüstü hallerde, sıkıyönetim 
süresince veya savaşta işledikleri takdirde, beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasına mahkûm edilirler. Her 
halde tesislerin müsaderesine karar verilir. 

b) Radyo ve televizyon yayınını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazlar ile kapalı devre televiz
yon yayını yapmaya yarayan cihazlar rulhsat almadan veya cihazı ruhsatname ücretini ödediği yer türü dışında 
kullananlardan, ruhsatnamenin düzenlenmesi sırasında, gerekli bilgileri yanlış beyan edenler veya yanlış ruhsat
name düzenleyenlerden, tanzim edilmiş ruhsatname üzerindeki her türlü değişikliği ilgili mercie bir ay içinde 
bildirmeyenlerden, mühürletme, hurdaya ayırma ve benzeri şekilde kullanım dışında kalmış cihazı ilgili mercie 
haber vermeden kullananlar onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

c) 38 inci maddede belirtilen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyenler bir milyon liradan, beş 
milyon liraya kadar ağır para cezası, 39 uncu madde hükümlerine uymayanlar yüzbin liradan, beşyüzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

d) 58 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak standartlara uymayan cihaz ithal veya imal 
edenler üç aydan, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

58 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mecburiyetlere uymayan her türlü radyo ve televizyon alıcı 
cihazlarını imal ve ithal edenler iki aydan, altı aya kadar hapis, yüzbin liradan, beşyüzbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve kanun hükümleri 

IMADDE 64. — 24 Aralık 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu ile 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 10 uncu maddesi ve bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Kurum ve personeli ıhakkında uygulanmaz. 
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Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ilk üyelerinin atanması 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanunun Resmî Gazetede yayımını takip eden kırlc'beş gün içerisinde, Rad
yo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyeleri atanır, sekreteryası ise, Kurulun göreve Ibaşlamasından yirmi gün 
sonra (kurulur. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ilk Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürünün atanması 

GEÇİCİ MADDE 2. — Radyo ve Tdevizyon Yüksek Kurulunun igöreve başlamasını takip eden otuz gün 
içerivsiride, Türkiye Radyo Tdevizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri ve Gend Müdürün atanmasıyla 
önceki Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri ve Genel Müdürün görevi sona erer. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyelerinin yenilenmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üye
lerinin üçte birinin ilk Idefa yenilenmesi, Kurulun gö reve (başladığı 'tarihten ilci yıl sonra, ikinci defa yenilen
mesi dört yıll sonra, kura usulü ile yapılır. 

Ceza hükümlerinin uygulanmayacağı haller 

MADDE 4. — 'Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde ruhsatsız kullandığı cihazlara ruh
sat çıkartarak ücretini ödeyenler. 

Ruhsatnamede yazılı adresini «değiştirdiğini, cihazını devrettiğini veya devraldığını Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Gend Müdürlüğüne •bi'Udirip ruhsat üzerinde gerekli işlemi yaptıranlar, 

Cihazlarını ruhsatnamede bdirtilen yer ve mak'sat dışında kullandığını İbildirip, gerekli düzdtmeyi yap
tıranlar, 

Ruhsatname üzerinde cihazın renkli veya siyah-beyaz olduğuna ilişkin ayrıca özeliği belirtilmemiş olan
ların 'bu özeliğini Postta, Tdgraf ve Telefon İşletmesi Gend Müdürlüğüne ibildirip ruhsat üzerinde işleten
ler, 

Mühürlenmiş olduğu (halde cihazlarını (kullananlardan yeniden mühürletme veya kullanma işlemlerini 
Posta, Telgraf ve Tdefon İşldtmesi Genel Müdürlüğüne bildirenler hakkında ilgili ceza hükümleri uygulan
maz. 

Yönetmeliklerin yürürlüğe konulması 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda ısözü edilen yönetmdJkler ile disiplin ve gizli 'sicil yonetaıelikleri, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur. 

Birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya 'kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte mevcut yönetmelik, talimat ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Devir işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 40 inci maddesi uyarınca devir işlemleri tamamlanıncaya kadar 
ruhsatnamder ile ilgili mevcut uygulama sürdürülür. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden iki ay içerisinde, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulu üyeleri atanır, sekreteryası ise, Kurulun göreve başlamasından bir ay sonra kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun göreve başlamasını takip eden bir ay içe
risinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün atanmasıyla 
mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri ve Genel Müdürün görevi sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyele
rinin üçte birinin ilk defa yenilenmesi, Kurulun göreve başladığı tarihten iki yıl sonra, ikinci defa yenilenmesi, 
dört yıl sonra kura usulüyle yapılır. Bu değişimde 6 ncımaddenin a, b, e bentlerindeki üyeler kendi aralarında ve 
ayrı ayrı, c ve d bentlerindeki üyeler birlikte mütalaa edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde; 
a) Ruhsatsız kullandığı cihazlara ruhsat çıkartarak ücretini ödeyenler, 
b) Ruhsatnamede yazılı adresi değiştirdiğini, cihazını devrettiğini veya devraldığını Posta, Telgraf ve Te

lefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip ruhsaf üzerinde gerekli işlemi yaptıranlar, 
c) Cihazlarını ruhsatnamede belirtilen yer ve maksat dışında kullandığını bildirip, gerekli düzeltmeyi yap

tıranlar, 
d) Ruhsatname üzerinde cihazın renkli veya siyah - beyaz olduğuna ilişkin ayrıca özelliği belirtilmemiş 

olanların bu özelliğini Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip ruhsat üzerinde işle
tenler, 

e) Mühürlenmiş olduğu halde cihazlarını kullananlardan yeniden mühürletme veya kullanma işlemlerini 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirenler hakkında ilgili ceza hükümleri uygulan
maz. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler ile disiplin ve gizli sicil yönetmelikleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte mevcut yönetmelik, taümat ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde devirle ilgili belge ve bilgileri Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna 
verir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 718) 



— 66 — 

{Hükümetin Teklifi) 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, tbu Kanunun yürürlüğe girdiği tariMen i'ti'baren 
bir yıl içinde devirle ilgili belge ve bilgileri Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna verir. 

Devir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe g'irmesinden itibaren üç ay içinde taraflarca protokolle 'tespit edilir. 

Mevcut personelin hukukî durumu 

GEÇtCt MADDE 7. — Kurumda görevli her statüdeki personel yeni bir işleme gerek olmaksızın göre
vine devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 66. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğ*e giret. 
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Devir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde taraflarca protokolle tespit edi
lir. 

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsatnameler ile ilgili mevcut uygulamaya devam olunur. 

GEÇÎCt MADDE 7. — Bu Kanun gereğince yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle atamaya tabi tutu
lacak personel dışında kalan Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli, herhangi bir atama işlemine 
tabi tutulmaksızın görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 50 inci maddesinin (g) bendinde sayılan unvanlarla Kurumda söz
leşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde T. C. Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilmesini Kurumdan yazılı olarak talep etmeyenlerin, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi
lendirilmelerine devam olunur. T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere kıdem tazminatı ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle; yeni kadroları eski kad
rolarından daha aşağıda olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat 
ve diğer kazanılmış haklan, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundaki yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin malî, sosyal ve her 
türlü özlük haklarına ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 65. — Bu Kanunun; 

a) 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30 ve 32 nci madde hükümleri Resmî Gazetede ya
yımı tarihinde, 

b) Diğer maddelerin hükümleri 1 Ocak 1984 tari 
hinde, 

Yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 67. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B* Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakam 
h Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A* B% Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

imar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
Af. özgünes 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H< Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr, C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

Köy tş. ve Koop. Bakam 
Af. R. Güney 

Devlet Bakam 
Prof. Dn M. N. özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr, Af. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F* İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5, Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sİaytsı : 718) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 66. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MiUî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 718) 




