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TUTANAK ÖZETÎ 1. - GEÇEN 1 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç, bloke edi
len paralarına rağmen, Ziraat "Bankasından 
kredi alamamaları yüzünden Zirai Donatımdan 
traktörlerini satınalamıyan çiftçilerin duııi'-
munu açıkladı. 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün de aynı 
konuda ve gübre dağıtımı üzerinde konuşarak 
Zirai Donatımca bu görevlerin yerine getirile
bilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını te
menni etti. 

Kars Milletvekili Kemal Kaya, Yassıada hü
kümlülerinden Zeki Erataman'ırı firari olayın
dan kendi Bakanlığını sorumsuz durumda gös
teren içişleri Bakanının demecini yerinde bul
madığını söyledi. 

Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktcm, Çanak
kale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, halk 
kitaplıklarından, bâzı antikomünist eserlerin 
kaldırılmakta olduğu yolundaki haberlerin 
doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine dair 
müraeatına : «Muzır ve yabancı ideolojileri he
def tutan eserlerin satınalınmamasmın öngö
rüldüğünü ve bu türlü gazete yayınlarının doğ
ru olmadığını» açıklamak suretiyle cevap ver
di. 

ikinci görüşülmesine sıra gelmiş işlerle, 
Cumhuriyet Senatosundan gelmiş bulunan 
önemli ve ivedi bir kısım tasarı ve tekliflerin 
öne alınması yolundaki Başkanlık teklifi kabul 
edildi. 

istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek kanun tasarısına, 

Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Ka
nunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tekliflerine ve, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkındaki 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporlarındaki 
benimseme tavsiyelerine uyularak teklif ve ta
sarılar kanunlaştı. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 5010, 
6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 nci 
maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçcr'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna ^bir bend ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğ-
lu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun teklifi, 

imar Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki 7341 sayılı. Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı kabul olundu. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü
sünün VI nci maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü 
bendinde yapılacak değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının, 

Dışişleri Komisyonu Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, görüşülemedi. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci mad
delerinin tadiline dair. kanun tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniversiteler 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ile, 

Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ka
bul edildi. 

24 . 9 . 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiil Ağrı 
Nurettin Oh Rıza Polat 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 

Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/720) 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair sözlü soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/721) 

Yazılı sorular 
2. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 

Tasanlar 
1. — AsOserî hakimler ve 'askerî Savcılar ka

nunu tasarısı (1/550) (Millî Savunma ve Ada
let •komisyonlarına) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması (hakkında 
(kanun tasarısı (1/551) (Karma (Bütçe Komis
yonuna) 

3. — Meşru folmıiyan çocukların ana Ibakımın-
ıdan neselbinin tesisine ait sözleşmenin lonaylan-
mamnın uıygun (bulunduğuna dair Ikanun tasa
rısı (1/5152) (İçişleri, Adalet ve Dışişleri ko
misyonlarına) 

4. — Veterinıer sağlık zabıltası "kanunu tasa
rısı (1/503) (İçişleri, Adalet, Gümrük ve Te-
Ikel, Tarım ve Plân komisyonlarnıa) 

Teklifler 
5. — Buma Milletvekili Ziya Uğur'un. İthal 

edilip satışa arz edilecek mallara ait kaıtalog ve 
iızahnamelerin TürkçeleşltiriLmeısi hakkında ka
nun IteMifi (,2/580) (Sanayi ve 'Ticaret korniş 
yıonlanna) 

6. — O. Senatosu Manisa Üyesi Ferilt Alp-
i'skender*in, Huısusi eğitim ve öğretim müesse
seleri kanunu teklifi (2/581) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
7. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl

dırım *ın, yasama dokunulmazlığının kaldınlma-
ısı hakkımda Başbakanlık tezkeresi (8/705) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek

kep Karma Komisyona) 

27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle vatandaşlardan 
toplanan silâhlardan bir kısmının, sahiplerine 
iade ve'teslim edilmediğine dair yazılı soru 
önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/370) 

3. — Ordu Milletvekili Orhan N&im Hazine
dar'm, 25 Ekim 1961 tarihinden bugüne kadar 
Ordu ili sınırları içinde, adam öldürme ve yara
lama, kız kaçırma ve hırsızlık vakıalarına dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/371) 

Raporlar 

8. — Takip, ve tateiline malhal ve imkân ıgö-
rülemiiyen (bir kısım Hazine alacaklarının silh> 
mesâ hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (Gündem
ine) (S. Sayısı : 266) [Dağıtma tarihi : 
20. 9 .1963] 

9. — 16 Ağustos 1960 tarihimde Leffktoşa'-
ıda, Türküye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallı
ğı, Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik 
Kırallığı ve Kılbrus Cumhuriyeti 'arasında im
zalanan Kılbrus Cumhuriyetinin fteessMne mü-
(taallik Anlaşma ile (A), (B), (C), (D), (E), 
(F) 'eklerinin, Türküye Cumhuriyeti, KıSbrıs 
ıCumlhıuriyetıi, Yunanistan Kırallığı ve Büytük 
Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı 
arasınıda imzalanan, Garanti Andlaşmaısı ve 
Ibuı Anldlaşmanın II nıci maddeısinînde latııf-
ta Ibulunulan Kılbrus Cumhuriyeti Anaya
sasının temel maddelerinin, Türkiye Cum
huriyeti, Kılbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında, imzalanan, İttifak And-
laşuııaısı ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis-
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşnıasının uygulanması için imza edilen And-
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında', Türkiye Cumhuriyeti île Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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vıuıma komisyonları raporları (1/24) (Günde
me) {IS. Bayisi : 387) 

10. — Maliye ©akanı Ferid 'Melen ve İstan
bul Milletvekili 'Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kaır-
ma Komisyonu Genel. 'Kurulunun 31 : 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
'Kararın Genel Kurulda görüşülmeısine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanıma. Komisyonu rapor
ları (ıM. Meclisi 5/56; C. Senatosu. 4/218) (Gün
deme) (IS. ISayısı : 416) 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kaır-
raa Komisyonu Genel 'Kurulunun 31 .5 .1963 
tarihli Haiftalık Karaı* Cetvelindeki 254 sayılı 
Kararın Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu rapor
lar» (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) (Gün
deme) (S. Sayısı :417) 

12. — Maliye Bakanı Ferid 'Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkum Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı 
Kararın Genel Kuralda 'görüşülmeısine dair 
önergesi ve (Dilekçe Karıma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) (Gün
deme) (S. Sayısı : 418) 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilcikçe Kar
ma Komiısyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar .Cetvelindeki 257 sayılı 
Kararın Genel Kuralda •görüşülmesine dair 
önergesi ve 'Dilekçe Karana Komisyonu rapor
ları (İM. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/3)1) (Gün^ 
deme) ('S. Sayısı : 420) 

14. — Maliye Bakanı Ferid .Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ına Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı 
Kararın Genel Kurulda 'görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (İM. Meclisi 5/52; C. (Senatosu 4/32) (Gün
deme) (İS. Sayısı : 421) 

15. — Maliye (Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilcikçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259' sayılı 
Kararın Genel Kurulda 'görüşülmeısine dair 
önergesi ve (Dilekçe Kanma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/330 (Gün
deme) (S. Sayısı : 422) 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı 
Kararın Genel Kuralda görüşülmesine dair 
önergesi ve -Dilekçe Kanma Komisyonu rapor
ları (ıM. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) (Gün
deme) (IS. Sayısı : 423) 

17. — Maliye Bakanı Fenid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma. Komisyonu Genci; Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2)62' sayılı 
Kararın Genel Kuralda 'görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (vVT. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) (Gün
deme) (IS. Sayısı : 424) 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genci Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı 
Kararın Genel Kuralda 'görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (»M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) (Gün
deme) (S. Sayısı : 425) 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 sa
yılı Kararını Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önerge ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) (Gün
deme) (S. Sayısı: 426) 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 427) 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) (Gündeme) 
(S. Sayısı. 428) 

22.. — Maliye Ba^— Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 

474 



Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 429) 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C Senatosu 4/21) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 430) 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 431) 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 432) 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 433) 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi^5/36; C. Senatosu. 4/54) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 434) 

28. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/52) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 436) 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 437) 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1.963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi (5/42; C. Senaitosu 4/25) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 438) 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar

ma Koımisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindelki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. MecM 5/43; C. Senatosu 4/26) (Gün
deme) (S. Sayısı : 439) 

32. — Cumhuriyet Senatomu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra efelenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 440) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna 'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci' ve 
3041 sayılı Kanunla .muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında ikamın teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir 'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad- -
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (Gün
deme) (S. Sayısı : 441) 

34. —'5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi-



ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'in, T. C, Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra elklenmesime dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 442) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhamgil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fikra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 443) 

36. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ile Eslkişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun. bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (Gündeme) (S. Sayısı: 
444) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenımesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna ıgeçid bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali-
Dizıman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekilli Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (Gündeme) (S. Sayısı : 445) 

38. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları (2/383) (Gün
deme) (S. Sayısı : 446) 

39. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
ıaltı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla (muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında ikanun teklifi ve Gümrük ve 

Tekel, İçişleri ve Plân komisyonliarı raporları 
(2/118) (Gündeme) (S. Sayısı : 447) 

40. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve (bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 448) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayih 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (Gündeme) (S. Sayısı : 449) 

42. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesıi ve bu 
(kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 

4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 450). 

43. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece 'alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun telkliflerd ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı
göz'ün, imemurlann tahsil müessesesinde talebe 
olamıyaeaklarına dair 4007 »ayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek İkanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlar* raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (Gündeme) (S. Sayısı: 451) 

44. — Hükümetimizle Milletlerarası Kal
kınma Birliği arasında imzalanan Kalkınma Kre
disi Andlaşması ile Federal Almanya tarafından 
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radyo tesisatı ve yayınları alanında memleketi
mize teknik yardım yapılması ile ilgili Andlaş-
ma ve Hükümetimizle italya Hükümeti arasın
da 6 250 000 000 liretlik malî andlaşmalarm, 
31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gere
ğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/701) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 452) 

45. — Cumhurbaşkanlığı tarafından ıgeri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, 159 sayılı Kanunun 8 ncıi 'maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ra) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
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raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
2/97,2/251,2/426) (Gündeme) (S: Sayısı:453) 

46. — Gelir Vergisi Kanununun (bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 454) 

47. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisycm raporu 
(1/483) (Gündeme) (S. Sayısı : 455) 

C. Senatosundan gelen işler 

48. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (M. Meclisi 
2/350, C. Senatosu 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 
37, C. Senatosu S. Sayısı : 285) (İçişleri Komis
yonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan Vekili Mefcki Keskin 
KATİPLER — Mithat Şükrü Çavuşoğûu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, (yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, görülmelere 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bakkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, komünistliğe aykırı ve milliyetçi eser 
ve dergilerin toplattırılarak komünist ve yaban
cı ideolojileri taşıyanlarının halk kitaplıklarında 
serbestçe bulundurulmasını ve MilU Eğitim Ba
kanının bu konuda sorumsuzluğunu öne sürme
sini üzücü bulduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dı§ı söz istiyen arka
daşlarımız var, kendilerine söz seriyorum. 

Aktüel bir Millî Eğitim mevzuu üzerinde Sa
yın Gökhan Evliy&oğlu, buyurun. Yalnız, ko
nuşmanın kısa olmasını rica ederim. 

GÜKHAN EıVLlYAO&L/U (Balıkesir) — 
Teşekkürlerimle Sayın Başkam ve muhterem ar
kadaşlarım; birkaç dakika için dikkatlerinizi 
toplamak istediğim konu bugünlerde cidden mü
him bir eğitim meselesi üzerinde açılmış olan 
bir münakaşanın ortaya çıkardığı bâzı hakikat
lerdir. 
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Biliyorsunuz geçenlerde bir gazete bâzı anti-

kommünist ve milliyetçi kitap ve dergilerin mah
zurlu görülerek halk kütüphanelerinden topla
tılmış'bulunduğunu ortaya koymuş, bunun üze
rine bir basın toplantısı ve bir de Meclis konuş
ması yapan Sayın Millî Eğitim Balkanı ibrahim 
öktem beyefendi bu kitap toplatma işine şahsan 
sorumlu olmadığını beyan etmişlerdi. 

Bakanın iddiasına göre halk kütüphanelerin
de halkın istifadelerine sunulan eserleri tercih 
ve tefrik 'etme yetkisi Kütüphaneler Genel Mü
dürlüğüne aittir. 'Genel Müdürlük bu kitapları 
bir uzmanlar heyetinin kontrolünden geçirerek 
ya kabul eder veya reddeder. 

Arkadaşlar; mühim olan husus, kitap top
latma işinin şu veya bu Millî Eğitim memuru
nun ilgilendirdiği değil, binnetice Bakanlığın 
mesuliyetine ceryan eden ıbu toplatma hâdise-
1 erindeki hatadır. 

Kütüphanelere kitap alınması veya alınma
ması muamelesi hangi tarihli hangi kararla 
olursa olsun bu muamelelerde bâzı hatalar ya
pıldığı iddiası ortaya atılınca ilgili Bakana dü
şen vazife bu konuya ve olaya objektif bir dik
katle eğilmek olduğu halde Bakanın böyle yap
mayıp da işlemin kayıtsız şartsız doğru olduğu
nu ve hem de bu işlemin kendisi dışında ve 
kendisinden evvel yapılmış bulunduğunu ileri 
sürmesi Türkiye efkârı umumiyesini çok üz
müştür. 

Eğer Sayın Bakan, «durumu tetkik edece
ğiz, kütüphanelerden toplattırılan eserler cid
den bu muameleye lâyık kitaplar değilse konu 
ile ilgili uzmanlar veya Genel Müdürlük seviye
sinde dikkatli bir tahkikat açacağız» deselerdi 
konuya tekrar dönmiyecektik. Ama Sayın Ba
kan böyle yapmamış, mezkûr eserleri bizzat tet
kik etmemiş kendisine verilen yanlış bir malû
matı aynen nakletmekle iktifa etmiş hattâ hâdi
seye dikkati çeken rgaızeteye ve mesullerine hak
sız olarak ithamlarda, bulunmuştur. 

Şimdi, size Bakana verilen malûmatın ne ka
dar hatalı, hadisenin aslında ne kadar vahim 
olduğunu ispat edecek iki vesika, ve kısa bilgi 
arz edeceğim. 

Sayın Bakanın mahzurlu (görülerek, halk kü
tüphanelerinden toplatıldığını haklı gördüğü 
«Türkiye'de komünist hareketlerinin iç yüzü» 
isimli antikömün ist kitaplarla eser sahihinin ya
yınladığı dengi Devletin ve milletin güvenliği ile 
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ilgili resmî makamlar tarafından resmen ve yüz
lerce aded satın alınarak komünizm propaganda
sına karşı uyanık bulunması gereken okul ve 
müesseselere dağıtılmıştır. Devletin bir taraftan 
okunmak üzere dağıttığı bu yayınların Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı bir daire tarafından 
okunmasına mâni olunmak üzere toplatılması ga
rip değil midir? Ve bu hazin durum ne ile izah 
edilebilir? 

Kitapları satın alarak dağıtan teşekküller 
bu konuda daha bilgili ve uyanık olduğuna gö
re Millî Eğitim Bakanlığındaki uzmanların ki
fayetsizliği veya başka izahlar gerektiren faa
liyetler hakkında ne düşünmemiz gerekecektir? 

Nitekim şimdi size arz edeceğim ikinci misal 
her vatanseverin tüylerini ürpertecek kadar 
enteresandır. 

Bir yandan bâızı antikomünist eserlerde sa
kınca görülerek bu kitaplar kütüphanelere kabul 
edilmezken, bir yandan, kütüphanelerde ser
bestçe halkın istifadesine sunulan şu kitaplara 
balkınız; elimde bunlardan bir tanesi var, bu ki
tap; «'Sosyalizmin ışığında bilim ve din» adını 
taşımaktadır. Yalnız ilk bakışta, memlekette bu
gün moda olan sosyalist cereyanlarının kriti
ğinde bilim ve din konusu üzerine yazılmış bir 
eser (gibi (gelecektir.. Ama meselenin aslı tama
men başkadır. Arkadaşlar, bu eser Fransa'nın 
azılı komünistlerinden «Kaşen» tarafından telif 
edilmiş, ciddi bir komünizm propagandası yapan 
mühim bir kitaptır. Bu kitabın orijinal adı 
«Sosyalizmin ışığında bilim ve din» değildir. 

«Komünizm ışığında ilim ve din» dir. Bu kitap
ta metne aynen sadık kalınarak, yalnız komü
nizm kelimeleri sosyalizm kelimeleri ile yer de
ğişerek neşredilmiş ve halk kütüphanelerine, 
halkın istifadesine tavsiye edilerek sunulmuştur. 
Şimdi böyle bir uzmanlar kadrosunun, anti ko
münist yayınları, güya ..kontrolundan geçirdiği 
iddia edilirken bu kadar vahim bir şekilde ko
münizm propagandası yapan bu kitapların kü
tüphanelerde serbestçe okutulmasını acaba Sa
yın Bakan nasıl izah buyuracaklardır 

Meisele bununla da 'kalımı'yor arikadaşlar; Sloıs-
yal Yayınllar adı altında neşredilen ibu ve bu
na 'benzer ibüıtün kitaplar Ibu klültiülphanelerde 
rahaltiça dkutulmalata ve umumun ilslti:fatdeısi'itne 
arz eıdilımiş .buılunmalkltadır. Ama meisele bu Ika-
ıdarla, da fcalmı/y/or. Soisyal Yayınlar adı altın-
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da (bin (kütap neşriyatını idare eden bir aldam 
var. femi Enver Aytekin. Bu ıadam örfi ida
renin 1 nci defa uzatılması mü'zakerelerind'e 
Millî Savunma Bakanı .tarafından ıbu kürsüden 
«Kölklü dışlarda muzir faaliyetlere ınıensulbold'U-
ğu» iddia edilen grup arasında tevkif 'edilmiş 
ve ihalen mevkuf lbulu>nan şaihıısltiır. 

lîş (buoıınla da kalıma maktadır. Memlefceltlte-
ki sıagyal veya sosyalizm aidi altında yürütülen 
cereyanların 'hangi .maskelerle ihülkümfenma ol
duğunu iıslbaıt eden Ibu ibâdfeelerin tdıpilk Ibir çelh-
refsini daha aydınlatmakta devam edeceğiz. 
Bu adam 'biliyorisunuız, aynı zamanda sosyal 
'adalet namı altında neşredilen deliğinin de ida
re müdürü idi. 

Simidi Ibu eserlerin 'bu kadar serlbeısltiçe oku
tulduğu ibu küfeüplhanelerden tamamen komüniz
me 'karşı Ibirtakım .hâdiseleri vesikalarla ortaya 
ikloyan şişerlerin sakıınıca görülerek toplatılması, 
fakat Ibu ikalbîl eslerlerin serbest [bırakılması, /bir 
Millî Eğitim meselesi olarak ciddî mesele mi
dir, değil midir, üzerinde dikkatle durulması 
lâzımigelen Ibir keyfiyettir. Arkadaşlar üş yine 
(bun/uınla da kaüımıyor; milliydtçi neşriyat yap
tıkları ve lantiıkoımıünllsıt propagandada miülhim 
Şişler Bağladıkları, yalnız Türküye efkârı umu-
ımiyeısıi tarafından değil, dünjya efkârı umumi
yeti taraflından ida tesıbilt edildiği 'bu ımilliyeltiçi 
'mecmua <ve Iki'tap mulharrirlerine ıgönder'ilen 
Ibülitenlerle (ki, Uranlarım, ifıoltıoikopileri elimde 
.mevcut, talhrik ive talkıdır edildiği lâlşilkâr ilken, 
Ibu eserlerimde sakınca 'görülerelk kütlüıplhanjeler-
Iden tloplatılmaısı cidden Ihazindir. 

Sözlerimi 'burada keseceğim 'arkadaşlar. 

Yalnız şunu ilâve etmek işitiyorum ki, ben 
İki loiturlduğuım (makamın melsfuliyetini yürültnıe-
ye elhil Ibir insan değilim. Yalhuit, üste bir İhata 
dtmişlız, ihatamızı itasbih edeceğiz, diyecek Dev
let 've 'Hükümet adamlarına iSalhilbolduğumuz 
güne kadar, 'olabileceğimiz güne kadar Ibu bâ-
ızıin ılsltıraplarımıızın ıdevam edeceğini zannıedi-
ytor ve bunun için üzüntülerini Ibıeıyan 'ediıylo-
rum. (iSağıdan ve soldan alkışlar) 

2. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'-
nun, pirinç fiyatlarının düşmesi karşısında çel
tik ekicilerinin içine düştükleri kötü durumdan 
kurtarılmalarına dair demeci 
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BAŞKAN — .Sayın Alicanjoğlu 'Çelltük meıV-

zuu üzerinde 'buyurun. Çok kısa olacak Sayın 
Aliıeanoğlu. 

MEHMET ALlCANOĞLU (iSimoıp) — Mulh-
terem ark a d aşılarım; Türkiyemiızde 2 milyon 
zürraın yaşayışına alâkadar eden çeltik ekimâ 
ve satış fiyatları buıgün mühim bir mevıau iha-
line gelmiş bulunmaktadır. 

Mulhiüerem arkadaşlarım, bundan 2 y ı l . ev
vel çeltik ekicileri, mallarını mahsullerini 2 
yüz ile 250 kuruşa isalt ani arken ıgeçen seneden 
ıbu yana âdeta bir soğan fiyatı kadar ucuzlamış, 
kilosunu 80 kuruştan satmaya başlamış ve hat
tâ birçokları da alıcı bulamamış, malları elle-
raıılde kalmıştır. 

Bu itibarladır İki, müsltalhsıl ıgerelk şalhıfeilar-
dan aldığı Ikreldijyi, gerelk bankalardan almış ol
duğu krediyi löıdiyemilyerek müşkül daırumda 
kalmışlardır. Arz 'ettiğim Ibu sebeplerden dola
yı, ımıüşlkül durumda (olan ve iki milyondan (zi
yade (kütleyi alâkadar elden !bu mevzu, kepimi
zi 'alâkadar ettiği gibi, bu mevzuu Ihalletmelk 
için Hüküm eltimizin Ibir a.n evvel Ibu kianuya 
el koyması ve ıgereke-n tedbirleri alması lâzıım-
gelir kanaatindeyim. Bugün (birçok zürra hak
kında icrai talkilbalt 'başlamış 've kendileri çfok 
ımıüşlkül Ibiiır durum>a düşmüşlerdir. Onun için
dir ki, Hükümetimizin Ibir an evveli Ibu ımeıvzuu 
ele almasını, gereken tedbirleri ortaya koyma
zsım ive almıalklta olduğu tedbirler »varsa bunları 
'huzurunuzda açıklamaısıını (bilhassa ilstirlhaım edi-
lylorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

3. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'-
nün, kendi seçim çevresindeki bâzı partizan 
davranışların 5 Yıllık Kalkınma Plânının uy
gulanmasını zedeliyeceği ve bu türlü davranış
lardan dikkatle kaçınılması gerektiği hakkındaki 
demeci 

BAŞKAN — Sajym ^Süleyman Ünlü, buyu
ran. Yalnız, kısa olsun. 

.SÜLEYMAN ÜNLÜ (.Gaziantep) — Muh
terem Başkan, mulhlterem arkadaşlar, 5 Yıllık 
Kalkınma Plânının tatibiikatı mevzuunda şalhsi 
ve inldî idavranış ve tesirler altımda Ibu plânın 
•nasıl 'zedelenmek iıstenidliğini 'biîhaisisa arz elt
in dk isterim. 

Mulhterem arkadaşlarım; Gaziantep için 500 
yaltalklı Ibir meslek ortaokulu yapılmasına ka
rar verilmişitii Bu lokuhm nereye yapıilm'ası hm-
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susunda vâliliklçje lâzımgelen münasip yerler 
araştırıldı. Bu yer için Anteplin ıÇmıgife kaza
sının daha mıünasibolduğu ve Iburamri daha 
merkezî Ibir yer olduğu teslbit edildi ve karar 
'altına alındı. Biilâhara (bu Ikarar değiştirildi. Bu 
ıkarar niçin değiştirildi? Bu okulun Gaziantep'-
in Aralban kazasında ıgeniş çapta arazisi ve 
ıgiıfltliği Ibulunan iktidara mensup (bir ımelbus ar
kadaşımın tesiri ile orada yapılması kararlaştı
rıldı. ÇSolk istirham ediyorum, merkezî yer var-
fken, hücra (köşeye yapılması doğru mudur, de
ğil mildir? Bumu (bilhassa Hükümetin nazarı dik
katine arz eder, hepinizi Hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan İmar 
ve îskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'a, Dev
let Bakam Raif Aybar'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/709) 

BAŞKAN — Cumlhurlbaşıkan'lığı tezkeresini 
/okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Daimî -fahrî reisi Ibukmlduğu Enternasytonal 

Dünya Otaçm-en Meseleleri İnceleme Birliğinin 
Triyeslte. ve Boma'da ve ayrıca Birleşmiş Mil
letler Mülteciler Komisyonunun Cenevre'de ya
pacağı .toplantılara katılmak üzere, 29 Eylül 
1963, 14 Ekim 1903 tarihleri arasında ımezun sa
yılmasını 16. 9 .1963 tarihli ve 1300 sayılı %m~ 
kere dite isltiyen İmar ve İskân Balkanı Fahret
tin Kerim Gölkay'm izinli sayılmasının ve (bu 
ımiüddet izarfmda kendisine Devlet Balkanı Raif 
Ayfbar'm vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerime, ımuıvafık ıgörülmüş 'olduğunu arz edle-
riım. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yücelen
le, Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri hakkındaki kanun teklifinin, aynı konu-
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daki Hükümet tasarısını görüşmek üzere kurut
muş olan Geçici Komisyona havalesini istiyen 
önergesi 

BAŞKAN —• 'önengeyi okuyoruz. 

Yüksek Başfcanhğa 
O. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alıpilsikıen-

ıder'dm Millî Eğitim ve Plân komisyonlaruna (ha
vale edilmiş 'bulunan, hususi eğitim ve öğretim 
(müesseseleri Ihakfcmdaki kanun teklifimin, ev
velce aynı konudaki Hükümet tasarısını ıgörlüş-
melk üzere (kurulan Geçici Komisyona Ihavale-
ısini arz ve teklif ederiz. 
Kayseri Milletvekili Manisa ISenatörtü 

Mdhımet Yüceler Ferit Alpiskender 
BAŞKAN — önengeyi (oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

0. — Geçici Komisyon Başkanlığının, «As
kerî hâkim ve askerî savcılar hakkındaki kanun 
tasarısı» nm «Askerî mahkemeler kuruluş ve 
ya,rgıtama kanun tasarısı» ile «Disiplin mahke
meleri kuruluş ve yargılama usul m disiphn 
suçları kanun tasarısı» nın görüşülmesi için kv, 
rulmuş olan Geçici Komisyona havalesine dair 
tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi lokutujyarum. 
Yüksek Başkanlığa 

ıBulgıüntkü ıgelen kâğıtlar arasında Ibuüunan 
Askerî Hâkim ve Askerî Savcılar Ihaklkınıdaki 
kanun tasarısının Genel Kurul tarafımdan Ko-
mıisyo,nuımuıza havale edilen Anayasanın (geçici 
7 nei maddesi ile ilgili Askerî Mahkemeler Ku
ruluş ive yarjgılama usulü kanunu tasarısı ve 
Disiplin mahkemeleri kuruluş ve yartgılaıma 
usulü ve disiplin suçları ve cezaları halklkında-
!M Ikanun tasarıları ile sıkı irtibatı dıolayısiyl'e 
Kjomisyorraımııiıza havalesini arız yo Itekldf <ede'-
ırimı. 

Getçiei Komisjyon (Bajşlkanı 
Ordu 

Ferda Güley 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kall>ul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/483) (8. Sayısı: 455) (1) 

BAŞKAN — önerce var, lokutujyıorıuım. 

Yüksek Başkanlığa 
25 Ekim 1963 e ıkadar çıkması gerleJkli olan 

Türkiye Radyo - Televizyon tkanun ıtaısamınıın 
dağıtilmaısıından 48 saat ıgeçmemiış lolmakla .gün
deme alınarak diğer işlere talkdimen öneelilk ve 
iveıdildîklle ıgörfufülmeısini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Balkanı 
Malaıtya 

Avni Akşit 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını 'oylarım
ıza ısunuyoruım. 'Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Aradan 48 saat geçmeden gör%ülmeis'i ftıu-
isulsunu ^aylarınıza sunuyorum. Kalbul 'edenler... 
Etmiiyenler... Kalbul edilmişitiir. 

öncelikle görüşülmesini 'oylarınıza ısumulyıo-
mım. Kaibul ©demler... Etmiyenler... Kabul edil-
m%tir. 

Grupları adına konuşacak sözcü arkadaşları, 
gruplar bildirsinler. 

Buyurun C. H. P. Grupu adına Ali ihsan Gö
ğüs. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALI İHSAN GÖ
ĞÜS (Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, 

Türkiye'de radyo kurulduğundan beri ilk 
defa olarak Türkiye radyolarının muhtar kamu 
tüzel kişilik şeklinde idaresini sağlıyacak kanun 
tasPTisi Meclise getirilmiştir. 

Bu tasan, her şeyden evvel Anayasanın hük
müne göre ve onun ruhu içinde hazırlanmıştır. 
Türkiye radyoları, ilk kurulduğu tarih olan 
1927 yılından bu yana çeşitli idare şekilleri tec
rübe etmiştir. Bu tecrübelerin her birinden aldı
ğı sonuçlara göre gelişmeler göstermiş, fakat. 
gene de bünyesi icabı olarak, kendi kendini ida
reye dayanan bir yeterlik içinde halka hizmet 
etmenin özlemini duymaktan geri kalmamıştır. 

(i) 455 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
numda&ır. 

Türkiye'de ilk denemeler P T T nin Ankara ve 
istanbul'da kurmuş olduğu telsiz telgraf istas
yonlarının radyo yayınları yapmaya elverişli 
vasıflarından faydalanılarak yapılmaya başlan
dığı zaman, ingiltere'de de bütün dünyanın en 
önemli bir yayın gücünü temsil eden BBC nin 
kuruluşu üzerinden henüz dört yıl geçmişti. Bu 
nisbette uzun ve hiç şüphesiz ki, dünya radyo 
yayın tarihinde şerefli bir geçmişe ve mevkiye 
sahibolan radyoculuğumuza bu kanunla yeni bir 
gelişme imkânı sağlanmakta ve Türk radyocu
luğunda yeni bir devre açılmaktadır. 

Türkiye'de ilk radyo yayınma başlandığı ta
rihten sonra, alıcı istatistiklerinin tutulmasına 
geçildiği sıralarda karşılaştığımız rakam 7 600 
iken, bugün bu rakam birbuçuk milyonu aşmış 
bulunmaktadır. 7 600 rakamı, Devletin radyo 
yayın hizmetlerini yeni ve modenı istasyonlar 
kurmak suretiyle destekliyerek, Türk Telsiz -
Telefon A. Ş. isimli bir müesseseden devraldığı 
tarihten bir yıl önceye raslar. Bundan hemen 
bir yıl sonra % 40 artışla bu rakam 10 640 a 
çıkmış, bir yıl sonra da artış % 114 ü bulmuş
tur. 

ikinci Dünya Savaşının, alıcı ithalinde dü
şüklük meydana getirmesi yüzünden, radyo ser
vislerimiz, doğru ve tarafsız yaymlariyle halk
tan gördüğü bütün rağbete rağmen, resmî abo
ne bakımından bir duraklama göstermiş olsa 
bile, kendi bünyesinde gelişmekten geri kalma
mıştır. Bu süre içinde Ankara Radyosu yayın
larının, özellikle enformasyon bakımından bü
tün dünyada nasıl bir güvenilir kaynak olarak 
karşılandığı malûmdur. Ve işte bugün bir mil
yon 700 bin küsur alıcı eihazı ve bunların etra
fında toplanan en az beş misli devamlı dinleyici 
kütlesi ile, Türkiye radyoları, her mânasiyle 
muhtar bir yönetim ve bunun neticesi olarak im-
kânlı bir yaratıcılık devresine girmektedir. 

Büyük Meclise sunulan tasarı, hiç şüphesiz 
ki, bir intikal devresinin başlangıç plânıdır. 
Halkımızın doğru, tarafsız ve çabuk haber al
ma, eğitim, öğretim, eğlence ve memleketi içer
de ve dışarda tanıtmak lüzum ve ihtiyaçlannı 
yeni bir yönetim tarzı içinde karşılamaya davet
tir. Ayrıca, ticari hareketi canlı tutmak, meşru 
kazançlan teşvik yolunda yapılacak reklâm ya-

j yınları dolayısiyle yeni idarenin eline önemli öl-
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çüler verilmektedir. Tasarı, bütün radyo prob- I 
lemlerini bir kere daha, fakat yeni bir açıdan 
incelemiş ve çözümlenmesini yeni imkânlara 
bağlamıştır. Karar kendisinin, icra kendisinin
dir. Ancak bu sebepledir ki, büyük bir sorum- I 
luluğun altına girmektedir. Türkiye radyoları 
saatler dolusu yaymlariyle halkımızın zevkini, 
kültürünü, millî geleneklerini en sıhhatli şartlar 
içinde desteklemekle görevlidir. Ayrıca millet- I 
lerarası alana Türkiye'nin sesini duyurmak yü
kümü altındadır. 

Yönetim Kurulunu teşkil edecek üyelerin 
şahsında bir radyo ve televizyon idaresi için ge
rekli bilimsel, artistik, teknik ve ierai kuvvetle- I 
rin hepsinin toplanabilmesinc ve bu kurulun 
dirijan hizmet, topluluğu halinde selâmetle işli- I 
yebilmesine her şeyden fazla önem verilmiştir. I 
Bu kurulun teşkilinde son derece titiz davranı- I 
lacağı şüphesizdir. Büyük Meclise sunulan bu 
tasarı ile, radyo ve televizyon idaresine muhtar 
kamu tüzel kişilik niteliği tanınmakla beraber 
Devletin çeşitli bakanlıkları ile iş birliği yap- I 
mak yolları açık tutulmuştur. I 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
muhtar bir Kamu İktisadi teşebbüsü olması, ta- I 
raf sizliğinin teminatı olarak düşünülmüştür. 
Bu tarafsızlık, Kurumun, Türk halkına hitaben 
yaptığı yayınlarda riayet edilmesi gereken bir I 
husustur. Bu nokta, Anayasanın gerekçesinden I 
anlaşıldığı gibi, diğer demokratik memleketler- j 
deki tatbikat da bu yoldadır. Bu tarafsızlık, ez- I 
cümle, siyasi inançlar ve siyasi partiler arasın- I 
da, meslekî anlaşmazlıklar arasında ve değişik I 
vicdani bağlar arasındadır. Pek tabiîdir ki, bu I 
tarafsızlık Anayasanın emredici hükümlerinin I 
smırlariyle çevrilidir. I 

Kurumun, Devletin dış politikasının bir va- I 
sıtası olarak kullandığı dış radyo televizyon ya- I 
ymlarında tarafsızlığı veyahut eğitim ve öğre- j 
time yardımcı 'olmakta Devletin temel eğitim I 
ilkelerinin dışına çıkması söz konusu olamaz. I 
Bu hususlar, Devletin bu konudaki siyasetini I 
tesbit ve tatbikle yetkili Hükümet makamların- I 
ca tesbit edilecek ve Kurum ancak, bu yayınla- I 
rın cari yürütülüşü ile meşgul olacaktır. I 

Kurumun tarafsızlığı, evvelâ Yönetim Ku- I 
rulunun teşekkül tarzında teminatını bulmak
tadır. Gerçekten, Yönetim Kurulunda, iktida
ra bağlı olmıyan tarafsız üyeler çoğunluktadır. | 
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Ve bunlar, belli bir süre içinde azledilememek 
gibi teminat hükümleriyle takviye edilmişler
dir. Kurumun tarafsızlığının bir diğer temi
natı, Yönetim Kurulunun arzu etmediği bir Ge
nel Müdürün bu vazifeye atanmasının tamamıy
la imkânsız oluşundadır. Öte yandan, radyo -
televizyon yayınlarının halkoyu üzerindeki te
sirler, basın araçlarınmkine nisbetle çok daha 
ani ve çok daha kuvvetli olmaktadır. Bu du
rumda kamu düzeninin ve millî güvenliğin bo
zulması, bu yayınlarda önemle önüne geçilme
si gereken bir nitelik arz eder. Anayasa gere
ğince, kamu düzeni ve millî güvenliğin korun
masından T. B. M. Meclisine karşı tek sorumlu 
organ olan Hükümete, sırf bu noktaya inhisar 
etmek üzere bâzı yetkiler tanımak lüzumu açık
tır. Bu yetkilerden biri, Genel Müdürün, Ba
kanlar Kurulunun - Yönetim Kurulu kadar -
itimadına haiz bir kimse olmasıdır. Bu bakım
dan Bakanlar Kuruluna Genel Müdürü tâyin 
yetkisi tanınmıştır. Genel Müdürün uzaklaştı
rılmasında da, bu ikili güven prensibinin işle 
mesi esastır. Yönetim Kurulu, gördüğü hiz
metin icaplarına uygun bulmadığı anda, Ge
nel Müdürü her hangi bir sebeple iş başından 
uzaklaştırabileeeği halde, Bakanlar Kuruluna 
bu yetki, sadece kamu düzeni, millî güvenlik ve 
Devletin dış politikasının sağlamlığını koruma 
hallerinde tanımıştır. Genel Müdürün görevin
den uzaklaştırılmasında yetki aşılması halinin 
Danıgtayca en kısa zamanda murakabe edilebil
mesi için de, çok seri bir muhakeme usulü der
piş edilmiştir. 

Millî güvenliği korumak için Başbakana ta
nınan bir yetki de, bir yayının açıkça millî gü
venliği bozması takdirinde, bu yayını menetme 
yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu takdirde 
de, bu yetkinin aşılmasının Danıştayca en kısa 
zamanda murakabe edilmesini sağlamak için 
seri bir muhakeme usulü göz önünde tutulmuş
tur. Bu temel ilkelerden başka kanunda yer 
alan bir diğer temel ilke de, Anayasanın 121 nçi 
maddesine uygun olarak Türkiye'de radyo - te
levizyon tekelinin Kuruma verilmiş olmasıdır. 
Türkiye'nin millî güvenliği ve millî bütünlüğü 
yönünden bu tekelin bir zaruret olduğu; aynı 
za'mianda, frekansların IkarıŞiina'inaüL .gCbi bir 
teknik zaruretin de, bu mülâhazalara eklendi
ği şüphesizdir. Bu tekelin muhafazası, dün ol
duğu gibi, bugün de kesin bir zorunluktur:- Ni-
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tekim, İngiltere, Fransa, Batı - Almanya, İtal
ya, Japonya gibi demokratik memleketlerde de 
bu tekel mevcuttur. 

Radyo - Televizyon Kurumunun tarafsızlığı
nın bir teminatı olarak da, radyo - televizyonda 
düzeltme ve cevap hakkı bu hizmetin icaplarına 
uygun şekilde düzenlenmiştir. 

Radyo - Televizyon Kurumunun tarafsızlı
ğının bir diğer teminatı olarak da, bütün de
mokratik memleketlerde olduğu gibi, radyo - te-
lcviz^vondan yapılabilecek olan Hükümet bildiri 
ve konuşmalarında, Hükümete dâhil olmıyan 
siyasi partilerin resmî görüşlerinin t'enkid; mü
nakaşa veya cerh edilmesi halinde, bu siyasi par
tilere eşit bir cevap hakkının tanınmış olması
dır. Böyle bir durumun meveudolup olmadığı
nın takdiri ise, tamamiyle tarafsız ve yetkili bir 
kurula bırakılmıştır. Bu müessesenin, aslında, 
radyo - televizyonun Hükümet tarafından da, 
muhalefet tarafından da suiistimalini önliyece-
ği ve kendi muvazenesini kendi içinde taşıyan 
bir müessese olduğu meydandadır. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Bu tasarı ile, Türkiye Radyoları yeni bir. 

hüviyet kazanıyor. Fakat bütün radyo kuruluş
larını yine kendi bünyesi içinde yaşatmak ve 
geliştirmek görevi ile başbaşa kaldığı için, bu 
rakipsiz ortam içinde kendisiyle yarışırcasına 
alabildiğine) çalışmak, düşünmek, yaratmak ve 
üretmek zorundadır. Memleket içine yer yer 
serpilmiş il radyolarının ve diğerlerinin çeşitli 
meslek ve teknik yayınlarının enerji ve çabala
rını derleyip toplamalıdır. B~ hususta kendisi
ne, huzurunuza getirilen kanun tasarısının açtı
ğı yollar ve imkânlar kadar 5 Yıllık Kalkınma | 
Plânımızın amaçları rehberlik edecekler. Plân, 

radyoyu eğitimin ve ulusal bütünlüğün sağlan
ması konusunda etkili bir araç olarak kabul et
mektedir. Radyo istasyonlarının mevcudiyetini 
ve kurulmasını toplumsal bir ihtiyacın karşılan
ması yönünden ele almaktadır. Bu bakımlardan, 
başta halkın bilgi seviyesini daha da yükselt
mek amacı olmak üzere çağdaş uygarlığın üs
tüne çıkabilmek gayretinde radyolar ve ileride 
televizyonlar sürekli öğretim gücümüz olmalı
dır. Radyoların, bütün öteki hizmetlerinin bu
günkünden çok daha ileri gideceğini kabul ve 
arzu etsek de, bu mühim nitelik hiçbir zaman 
üstünlüğünü ve etkisini kaybetmemelidir. 
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Okul yayınları, okuldan çıkmış olanlar için 

eğitici yayınlar, amaçları doğrudan doğruya öğ
retmek olmamakla beraber, günün olaylarına, 
tıbba, sanatlara ve fenne ilişkin olarak ustaca 
hazırlanmış yararlı yayınlar ve genel olarak 
programların eğitici tesirleri her şeyden önce 
toplumumuzun muhtaç bulunduğu hizmetlerdir. 
Bu alanda ileri gitmiş, tecrübesi artmış memle
ketlerin radyolarını ve şimdiden televizyonları
nı inceliyerek, memleketimizin ve halkımızın 
ihtiyaçlarına göre sonuçlar derlemelidir. 

Milletlerarası radyo münasebetlerini teamül 
ve temas durumundan çıkarıp etkili bir işbirliği 
haline getirmelidir. Radyoculuğumuzun öteden 
beri muhtacolduğu personel eğitimini, bu mü
nasebetlerin taşıdığı her türlü imkândan fayda
lanarak sağlamalıdır. Yabancı radyodan veya 
yabancı radyo eğitim kurslarından etkilenmesi 
bahis konusu olmıyan ve bütün mânasiyle millî 
bir nitelik taşıyan spikerleri, dilimizin aranan 
zenginliği içinde yetiştirmeye önem vermelidir. 

Türkiye - Radyo ve Televizyon tasarısı, onu 
işletmek görevini üzerine alacak olanların so
rumluluklarını belirtirken, bir maddesiyle de 
spikerin vazifesini meslek icapları çerçevesinde 
rahatça görebilmesini teminat altına almıştır. 
Bu vazife zevkin, yeterliğin ifadesi olmalıdır. 
Yayınlarda spiker bir mâna gibi aranmalıdır. 

Radyoda reklâm yayınları da, belli sürele
ri içinde, kamu yararına olmalıdır. Ticarette 
yarışma özgürlüğünün tabiî bir sonucu olarak 
bu hakkıı> kullanılmasında bayalığa düşmeden, 
zevklefTdüşürmeden ve hele programların ilkel 
niteliğini asla gölgelemeksizin, bilâkis, kalitesi
ne bir değer eklemek suretiyle yayın yapılması 
teşvik ve temin edilmelidir. Reklâm ve ilâncı
lığın radyo programlarını geliştirmekte rolü 
olmalıdır. Bu münasebetle hazırlanacak yönet--
meliklerin bütün ihtiyaçlar, ihtimaller ve im
kânlar göz önünde bulundurularak ve geciktiril
meden meydana getirilmesi lâzımdır. İdarenin, 
BBC neşriyatında görüldüğü gibi içerisinde, 
kendi yayınlarını dâhi tenkid ettirebileceği bir 
fikir ve program dergisi olmalıdır. 

C. H. P. si Millet Meclisi Grupu olarak, Tür
kiye Radyolarının 36 ncı yıldönümünde, bugü
ne kadar geçirmiş olduğu merhalelerin, inşaal-
lah en hayırlısı olacak, yeni statüsü içinde ba
şarılar dileriz. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Nihat I 

Kürgat 
A. P. GEUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 

(İzmir) — Yüksek Meclisin Sayın üyeleri hu
zurunuza getirilmiş bulunan Radyo - Tlevizyon 
Kurumu kanun tasarısı hakkında A. P. Meclis 
Grupunun görüşünü ifadeye çalışacağını. 

Muhterem arkadaşlar; Radyo ve Televizyon 
gibi bellibaşlı bir yayın vasıtasının tarafsız ve 
muhtar bir kurumun idaresine tevdiini derpiş 
eden bir teklifi şükranla karşıladığımızı peşinen 
belirtmek isteriz. 

Ancak beklediğimiz ve Anayasanın 121 ııci 
maddesi ile kurulması istenen muhtar müessese
yi, bugün huzurunuza getirilmiş olan kanun tasa
rısının metninde ve ruhunda bulmak bizim için 
mümkün olamamıştır. Uğradığımız bu hayal kı
rıklığını ifade ile tasarının tümü üzerindeki gö
rüşlerimizi sıralamaya başlıyoruz. 

Bu tasarının, Anayasanın 7 nci maddesi gere
ğince, yeni bir kuruma ait olması hasebiyle, Mec
lisin açılşmdan itibaren 6 ay içinde Meclise sevkı 
gerekirdi. Bu sebeple Hükümet tarafından Mec
lise geç getirilmiş olduğunu tesbit etmek iste
riz. 

Tasarının hukukî yapısı tetkik edildiğinde; 
Hükümet gerekçesinde sarahaten belirtildiği üze
re, kurumun özel bir kamu tüzel kişiliği halin
de düzenlenmesi lâzım geldiği ve esasen Anaya
sanın 121 nci maddesinin bu hususlara âmir bu- I 
bulunduğu aşikârdır. 

Mezkûr Anayasa hükmüne göre, Kurumun, 
Devletin kurduğu nizamlar içinde tam bir ser
besti yetkisini1 haiz olması lâzımgelirken ta
sarının 16 nci maddesi ile Başbakana veya görev
lendireceği Bakana millî güvenlik mülâhazasiyle 
Kurumun, neşriyatını menetmek yetkisi tanın
maktadır. 

Her ne kadar ikinci fıkrası ile, bu husus yar
gı denetimine tâbi tutulmakta ise de, meselemiz
de aslolan; Kurumun karar ve yönetim fonksi
yonlarında her türlü müdahalenin önlenmesidir. 

Gerekçede zikredildiği gibi millî güvenliğin 
sağlanmasında Bakanlar Kurulunun sorumlu bu
lunması, Kurumun yayınlarına el koymayı icap 
ettirmez. Kaldı İd, Anayasa bu hususta sadece 
Başbakanı değil, Bakanlar Kurulunu sorumlu 
tutmuştur. Bu Anayasa hükmüne göre Bakan
lar Kurulunun sadece mahkemelere müracaat 
hakkına sahibolması lâzımgelirdi. | 
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Muhtar müessese adı altında kurulan Kuru

mun hayatiyeti muhtariyeti nisbetinde ve ona 
sahibolduğu müddetçe mevzubahsolabilir. 

Bu, prensip muvacehesinde kanun teklifi tü
mü ile, tetkik edildiğinde, muhtariyetin kısıtlan
dığı müşahede edilmektedir. Her ne kadar Ku
rumun teşekkülü, yönetimi, muhtar esaslara bağ
lanmış ise de, bilhassa 16 madde ile yayınlarının 
muhtariyet vasfı tamamiyle ortadan kalkmakta
dır. Böylece Kurum daha kuruluşu anında gü
dük bir hale gelmektedir. 

Bütün bu hukukî mülâhazaların ötesinde, 
memleket gerçeklerine âşinâ bir siyasi grup ola
rak bizler ister muhalefette, ister iktidarda ola
lım, icra organına radyolar üzerinde murakabe 
hudutlarının dışında böylesine bir müdahale hak
kı tanınmasına karşı bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtar -müessese 
mevzuundaki görüşlerimizi böylece belirttikten 
sonra; Türkiye'de radyo ve televizyon tesis ve 
işletmeciliğinin, bu kanunla kurulan Kurumun te
keline verilmesi fikrine de muhalif olduğumuzu 
kısaca arz etmek isteriz. 

Tekelin her sahada olduğu gibi radyo ve te
levizyon alanında da, özel sektörün yaratıcı te
şebbüs kabiliyetlerinin nimetlerinden memleketi
mizi mahrum edeceğine inanmaktayız. Bu ka
nunla memleketimizde bu sahada yatırım yapa
cak özel kurumların faaliyete geçmesine engel 
olunmamalı ve yabancı sermayenin bu mevzudaki 
geniş imkânlarından istifade yollarını açık tut
malıyız. Ancak bu tarzda kurulacak özel radya 
ve televizyon yayınlarının, memleket menfaatle
rine uygun tarzda yapılmasını sağlamak için tıp
kı bu kanunla tesbit edildiği gibi birtakım esas
lara bağlamak yayınların kontrol ve denetimleri
ni, kuruluşları itibariyle millî karakter taşıyan 
organlara tevdi etmek bizce mümkün ve faydalı 
olacaktır. 

Bu mevzuda bir tekel tesisi zaruretini Anaya
saya istinadettirmenin de hatalı bir anlayış ol
duğu kanaatindeyiz. Teferruattan bir husus gi
bi görünmekte ise de radyonun tarafsızlığının lü
zumsuz tariz ve münakaşalardan uzak tutulması 
için radyolarda T. B. M. M. saaatlerine ait me
tinlerin Riyaset Divanınca hazırlanması prensibi
ni Hükümet tasarısındaki şekline uygun ve za
ruri görmekteyiz. 

Muhterem miletvekilleri, arz ettiğim hususlar 
muvacehesinde muhtariyeti zedeliyen, tekelciliği 
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hâkim kılan maddelerin aynen kabulü halinde 
tasarıya menfi oy kullanacağımızı hürmetlerimiz
le beyan ederiz. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — C.K.M.P. Grupu adına Sayın 
Seyf i öztürk. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım; 

Memleketimizin uzun yıllar siyasi bünyesin^ 
de çok çeşitli münakaşaların mevzuu olan bir 
mesele, Kurucu Mecliste, Temsilciler Meclisinde 
ele alınmış ve Anayasamızın 121 nci maddesinde
ki temel prensipler tesbit edilmişti. Bu mevzu, 
radyonun tarafsızlığı mevzuu, bu mevzu, radyo
nun muhtar bir müessese haline gelmesi mevzuu 
bulunmaktadır. Tasarı, benim üzerimde müs
pet bir intiba bırakmıştır. Şöyle ki; evvelâ 
Anayasanın 121 nci maddesindeki esaslar dai
resinde radyonun bir kamu tüzel kişiliği olma
sı, bir iktisadi topluluk olması, ancak, bu ik
tisadi kuruluş hiçbir zaman kâr kasdrnı mu-
karin bir teşebbüs değildir. Radyonun ve tele
vizyonun memleketimizde gelişmesi elbette ki, 
birtakım kaynakların imkânların hazırlanması
na bağlıdır. Bunları toplıyacak bir iktisadi ku
ruluş, diğer taralftaıı da kamu tüzel kişiliği. 

tşte bu esaslar dairesinde tasarı, radyonun 
bugünkü idari şeklini tamamiyle değiştirmek
te ve tarafsızlığı sağlıyacak bir yöne ken
disini vermektedir. Bununla beraber tasarı
nın aksak ve eksik çok tarafları vardır. Ar
kadaşlarımızın haklı olarak temas ettikleri 
konu üzerinde ben de enine boyuna tetkikte 
bulundum. Devlet radyosunun, her şeyden ev
vel bir kamu tüzel kişisi mahiyetini iktisab-
etmesi, siyasi iktidarların her türlü müdahale-

\ sinden âri bir hale gelmesi, mazide yaptığımız' 
\ münakaşaların ortadan kaldırılması ile mümkün 
\olacaktır. Nitekim eğer bu imkânı bu tasarı sağ
layamazsa, radyonun tarafsızlığı mevzuunda ya
pılan münakaşalar ebediyete kadar gidecektir. O 
halde hükümetlerin, millî güvenlik ve saire 
mülâhazası ile radyo yayınlarına müdahale et
memesini ben de can ve gönülden isterim. An
cak, bâzı hallerde bu müdahalelere zaruret \ 
yardır, arkadaşlar. Geçenlerde gündem dışı ; 
pir konuşma yaptım. O konuşmamda memleket- j 
/te bugün bir siyasi partinin alenen komünizm , 
/propagandası yaptığını söyledim, tasavvur , 
I ediniz, bu siyasi parti bir gün bir bildiri ya- ' 
/ ymlıyor. Hükümet bu bildiriyi öğrenmiş, mil-
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lî güvenliğe taallûk eden bu bildiriyi menet
mek istiyor, menetmelidir, bu imkânı, bu salâ
hiyeti vermek lâzım. Yalnız üzerinde durula
cak bir nokta var; bu salâhiyeti hudutsuz mu 
veriyoruz? Hayır, tasarı hudutsuz vermemiş. 
Bunun hemen altında bir yargı teminatı ver
miş. Deniyor ki, alâkalı teşekkül mahkemeye 
gider, onun da müddetlerini kısaltmış; kısa 
zamanda hüküm alır, bu hükme göre eğer 
yayın yapmak istiyen haklı ise radyoda bu 
yayın yapılır. Böylece nihayet demokratik ha
yatta yegâne teminatımız, en fazla güvendi
ğimiz teminat yargı teminatıdır. Bu temina
ta bağlamışlar. Tabiatiyle 'tatbikatçının iyi 
niyeti, kötü niyeti meselede mühim te
sirler bırakır. Bunu iyi tatbikatçılara göre 
mütalâa etmek gerekiyor. Kötü tatbikatçılar, 
mevzuatta hangi teminatı sağlasanız yine 
onun dehlizleri arasından kendi niyet ve 
emelini tahakkuk ettirmek imkânını bulur. 

Muhterem arkadaşlarım; radyo ve televiz
yonun kamu tüzel kişiliği yenilik olarak, bil
hassa siyasi partilerin çalışmalarında yeni 
bir imkân getirmektedir. Siyasi iktidar el
bette muhalefete karşı - objektif esaslar dışın
da konuşursak - her zaman hüsnüniyetli ol-
mıyabilir. Bu, siyasetin kendisinden doğma 
bir neticedir. Bunun karşısında, azınlıkta 
olan partiyi, muhalefet partilerini, radyo
dan istifade edecek imkânları vermenin za
rureti aşikârdır. Tasan bunu getirmiştir. 
Bu yenilik kâfi garantiye de bağlanmıştır. 
'Ne Devlet radyosu orta malı olacaktır, ne Dev
let radyosu siyasi iktidarların hususi pro
paganda vasıtası olacaktır. O halde Devlet 
radyosundan her hangi bir şekilde, bir siyasi 
parti, fikrine, kanaatine, davranışına taarruz 
edildiği zanian, o siyasi parti, ister muhalefet
te olsun, ister başka yerde olsun; radyodan 
aynı şekilde istifade etmek imkânına sahib-
olacaktır, olmalıdır da. Bu bir. ikincisi, rad
yonun idaresinde bugünkü şeklinden tama
men ayrı olarak bir yönetim kurulu teşkil 
edilmektedir. Bu yönetim kurulu beş tane 
üyesi, gerekçede olduğu gibi, memleketimiz
de bulunan teşekküllerden terekkübedecektir. 
Bendeniz maddesi geldiği zaman üzerinde 
duracağım ve teklif de yapacağım. Bu kurul
da Hükümet mümessillerinin ekseriyeti teş-
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kil etmemesi esastır. Bilhassa ekseriyeti teş- I 
kil etmemesi esastır. 

Teşekküllerin temsilcileriyle Hükümet tem
silcileri muvazene teşkil etmelidir. Ekseriyet, 
ancak tarafsız teşekküllerden gelecek, üniver
sitelerarası kurulun seçeceği kimselerin bir 
araya geldiği heyet, ancak tarafsızlığı temin 
edebilmelidir. Faraza, 4 kişi Hükümet tem
silcisi, 4 kişi teşekküllerden, 8 kişi. 2 kişi de 
mutlaka bu teşekküllerin dışından, tarafsız 
kurullardan gelmelidir. Böylece yönetim kuru
lunun sevk ve idarede bitaraflığı sağlanmalı
dır. Bunu madde üzerinde konuşurken teklif
lerimizle tashihe çalışacağız. 

iSonra, bir ikinci husus da nazarı dikkatimi 
cel betti, yönetim kurulumun1 görevleri arasında 
propagandalarım ve .radyo faaliyetlerinin bir 
sınırı .çizilmiştir. Bu sınırda, Anayasanın gös
terdiği hudutlar, demokratik ilkeler, Atatürk 
devrimleri ve diğer hususlar tadadedilmiş. 
Bunların propagandalara 'tesir ettiğini 'biliyo
ruz ve bu sınır içerisinde 'de propagandaların 
yapılacağı .anlaşılıyor. Ancak, komisyonum bu
rada bâzı hususları açıklaması lâzımı. Türk 
toplumu, ananesine, geçmişine bağlı bir toplu
luktur. Bu litiibardla, yeni radyo yayınlıarımda asır
lık millî harslarımıza kıymet verilerek yöne
ticilerim :bu kamumda bâzı noktalar çizmeli. Bil
hassa 'milliyetçilik mıevzuunndaki sabalarım ve 
çalışmaların radyodan yayılması imkânımın bu
lunup 'bulun amryacağnnım da burada sarih şekil
de komisyon tarafından açıklanması lâzım. Bun
lar zapta geçsin ki, ilerde 'tatbikatçılara ışık tut
sun. 

Beşinci maddede Geçici Komisyonum bir 
ilâvesi nazarı 'dikkatimi celbetti. 

Muhterem 'arkadaşlarım; burada, şahsan ko
misyonun bu ilâvesine ımuara bulunmaktayım. 
Hükümet teklifinde, Anayasa ve demokratik 
esaslar ele alınmıştır. Komisyon, Anayasayı 
ayırmış, Anayasanın başlangıç kısmını, genel 
esasları, birinci kısmı .almış. Ben şahsan Ana
yasayı kül olarak .mütalâa ediyorum. Eğer hu
susi bir hizmet, hususi 'bir .maksat bahis mev
zuu değilse, Anayasanın parçalanıp da, bu 
tarzda,, başlangıç kısmı, genel esasları, birinci 
kısmında yer .alan ilkeler, demek suretiyle, 
'hangi maksat, /hangi düşüncemin bu tadile se-
bfibolduğunu bendeniz amlıyamadım. Veciz 
ifadesi, Anayasa ve demokratik ilkelerdir. Bu- 1 
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ııuıı dışımda, başlangıcımı, temel prensiplerini 
ortaya koymak, bu memlekette ayırıcı düşün
celere sebeıbolur. Radyonunm birleştirici olması 
lâzımı, millî hüviyette olması1 lâzım, bütünlük 
temin etmesi lâzım. Bu bakımlardan geçici ko
misyonun ..bu uyarıcı fikrine muarızım. 

Muhterem arkadaşlarım, .maddeler üzerinde 
pek çok tenkidi er yapılabilir, yapılacaktır. Za
ten huzurumuza! gelen bir tasarıdır. Bu tasarı
yı tekâmül ettirip kamum şeklime .getirmek içim 
çabalar sarf edeceğiz. Kısaca şunu arz etmek 
istenim ki, bugünün ihtiyaçlarına cevap vere
cek hükümler maddelerde yer almış bulunmak-
maktadır. Tasarımım, Yüksek Meclisin irşıat-
lariyle, teklif edeceğimiz takrirlerim kabulü ile 
dama mütekâmil şekle geldikten sonra, memle
ketimiz ve mili etimiz için 'hayırlı olmasını grup 
adına temenni ederim. (Alkışlar) 

.BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adıma Sayım Ali 
Dizmam, 'buyurun, 

Y. T. P. GRUPU ADINA H. ALÎ DÎ'ZMAN 
(Tokat) — Muhterem' .arkadaşlarım, demok
ratik rejimin teminat ve sağlamlığının miyarı, 
.elbette ki efkârı ıımumiyeye hitam etmek kud
retini 'haiz yayın organlarıdır. Bunların başın
da da, memleketimizde, en büyük 'halk çoğun
luğuma 'hitabetine kuvvetini kendisimde toplı-
yam radyo gelmektedir. 

Radyo, kuruluşundan bugüne kadarki, ma
zisi arasında geçen müddet daima bir ' ihtilâf 
mevzuu olmak durumunda kalmıştır. 

îşte, gerek demokratik rejimin icabını yeri
ne getirmek ve gerekse bir ihtilâf mevzuunun 
ortadan kaldırılması yolunda ciddi bir gayret 
sarf etmenin eseri olan bu tasarıyı memnuni
yetle karşıladık. 

Elbette ki, tasarının birçok aksak tarafları 
olacaktır. Bu aksak taraflarından tesbit ede
bildiğimiz kısımları, bizde maddeler üzerinde 
görüşmeler cereyan ederken arz edeceğiz. 

Fakat, her ne olursa olsun mutlak olan bir 
cihet varsa, iyiye doğru atılmış güzel bir adım
dır. Bu itibarla, arkadaşlarımın temas ettik
leri mevzulara yeni baştan temas etmek.duru
muna düşmemek için tasarının memleketimiz 
rejimi için hayırlı, uğurlu olmasını diler hepi
nize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi gruplar adına yapılan 
konuşmalar bitmiştir. Şahısları adına söz isti-
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yeiı arkadaşlarımıza söz veriyorum. Sayın Tur
gut Çulha, buyurun. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Radyo ve Televizyon ka
nunu tasarısı pek kısa bir müddet evvel elimi
ze geçmiş bulunuyor. Gönül arzu ederdi ki, 
milyonlara hitabedecek olan ve ileride belki de 
çok büyük ihtilâflara yol açabilecek dununda 
bulunan böyle bir kanunun, hiç. değilse bir 
hafta evvel Sayın Meclis üyelerine dağıtılmış 
olmasının ve gündeme de, işin müstaceliyetine 
inanmış olmakla beraber bir hafta sonra alın
mış olmasını arzu ederdik. Buna rağmen, böyle 
bir kanun tasarısının gelmiş olması şahsan beni 
de, partimizi de son derece memnun etmiştir. 
Kısa bir müddet zarfında inceliyebildiğim bir- ' 
kaç nokta üzerinde duracağım. Maddelerin 
müzakeresinde de ayrıca daha geniş şekilde in-
eeliyerek görüşlerimizi açıkhyacağız. 

Efendim; 5 nci ve G iıci maddelerde, radyo
nun programlarının tesbitih.de ve diğer işlerinde ' 
kamu oyuna yer verildiği söylenmekte ise de, 
bu, tam mânasiyle düzenlenememiştir. Meselâ; 
Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden, federasyo
nundan bahsedilmekte, fakat bu cemiyetin 
fonksiyonu tam mânasiyle ayarlanmamaktadır. 
Şöyleki; benim şahsan malûmattar olduğum 
duruma göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Federasyonu değil, Türkiye Gazeteciler Fede
rasyonu mevcuttur. Ve bu İstanbul, Ankara 
vo îzmir illeri dahilindeki gazeteci teşekkülleri
ni bünyesinde toplamaktadır. j 

Halbuki, bu şehirlerin dışında neşrolunan 
dergi, gazete ve mecmuaları içine alan ve traj 
yekûnu bugün bir milyona yaklaşan bir gazete
ler, gazeteler topluluğu vardır, bunların da 
temsilcilerinin bulundurulması gerekir idi. j 

Yine, işçi teşekküllerinde de aynı durum . 
vardır, en üst kademedeki işçi teşekkülü ola- ! 

rak bahsedilmiştir. Halbuki bugün yeni sen
dikalar kanununa göre teşekküllerini düzen- j 
lememiş bulunan muhtelif işçi teşekkülleri var- i 
<lır, bunlar da nazarı itibara alınarak hiç değilse j 
2 veya 3 işçi teşekkülünün alınması isabetli olur 
itli. 

Kurumun, Radyo ve Televizyon mevzuunu 
Türkiye'de tekeli eline, inhisarı eline almasını 
bendeniz bir parça tenkit edeceğim. Her ne 
kadar, 29 ncu maddede bir ortaklıktan basedi-
liyorsa da, bunun prensipleri vaz'edilmemiştir. 
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İleride birçok ihtilâflara mevzu olabilecektir. 
Şu teşekkül alındı, şu şahıs alındı, veyahut şu 
yabancı firmayla ortaklık tesis edildi, bizimle 
niçin edilmedi filân şeklinde ihtilâflara vesile 
olabilecektir. Bu bakımdan, bunun da madde
lerin konuşulması sırasında daha esaslı pren
siplere bağlanmasını arz edeceğim. 

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısının 
icra organı dışındaki kuramlara bırakması mev
zuuna benden evvel konuşan arkadaşlarım ve 
Sayın Seyfi öztürk en mükemmel şekilde temas 
buyurdular. Ben yalnız, şu noktayı arz edece
ğim; eğer mümkünse Hükümet, yani Devlet tem
silcisi olan üyelerin fikirlerinden, istişarelerin
den istifade edilsin, fakat oylama mevzuunda 
yalnız bunların dışındaki üyelerin oyları mute
ber olsun, şeklinde kanaat beslemekteyim. 

Efendim, en mühim noktalardan birisi de, 
Sayın Nihat Kürşat'ın da işaret buyurduğu gi
bi, düzeltme ve cevap hakkıdır. Tasarıda 143 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesi, yani 5680 sayılı 
Basın Kanununun 143 sayılı Kanunla değiştiri
len 19 ncu maddesi hükmü uygulanacağından ve 
yine başka bir maddede Basın Kanunundan bah
sedilmektedir. Halbuki 143 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesi, Anayasaya aykırı, antidemokratik 
kanunlar arasında bulunmaktadır. Bendenizin, 
gündemde 39 ncu maddede bu maddenin değiş
tirilip değiştirilmiyeceğine dair Adliye Vekilin
den bir sözlü sorusunda bulunuyordu. Memnu
niyetle öğrendim ki, bu maddenin değiştirilmesi 
için Adliye Vekâletince bir kanun tasarısı dü
zenlenmiş ve yakında yüksek huzurunuza getiril
mek üzere imiş. Binaenaleyh, yakında değişti
rilecek bir kanunun yeni çıkan bir kanunda yer 
alması pek tabiî ki, uygun düşmüyor. Bunun mü
zakeresi esnasında düzeltileceğini ümidediyorum. 

Cevap ve düzeltme hakkının, millî güvenlik 
dolayısiyle iptali mevzuunda arkadaşlarımız ko
nuştuğu için ben ayrıca temas etmiyeceğim. Ta
sarının demokratik prensiplere, hak ve hukuk 
prensiplerine aykırı olan noktalarının düzeltil
mesi ve memleketimize en hayırlr şekilde çıkması 
temennisiyle hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen? Yok. Hükümet ve Komisyonun 
konuşma isteği var mı? Buyurun Sayın Kırca, 
komisyon adına. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
şu ana kadar tasarının tümü üzerinde konuşan 
sayın hatipler, esas itibariyle, komisyonumuzda 
çok uzun boylu görüşülen bcllibaşk meselelere 
temas etmiş bulundular. Tasarının, Anayasanın 
geçici 7 nei maddesi gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk birleşiminden itibaren 6 ay 
içerisinde çıkarılması gerektiği halde, geciktiği 
yolunda Adalet Partisinin sayın sözcüsü, komis
yondaki muhterem arkadaşım Nihat Kürşat'm 
görüşüne iştirak etmek mümkün değildir. 

25 Nisan 1962 ye kadar çıkarılmış olan ka
nunlar, Anayasanın 7 nei geçici maddesine isti
naden, münhasıran Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sayı
lı Kanunla, Yüksek Hâkimler Kurulunun ku
ruluşuna mütaallik 45 sayılı Kanundur. Anaya
sa sarihtir. Anayasa ile kabul edilmiş olan, ye
ni organ, kurum ve kurulların kuruluş ve işle
yişlerinden bahsolunuyor. Daha evvel mevcut 
bir hizmetin, velev genel bütçeye tabi bir idare 
tarafından yürütülmüş olması keyfiyeti, bu hu
susta bir kurulun, bir organın, bir kurumun 
ınevcudolduğunu gösterir. Anayasa ile kabul 
edilmiş olan, yani şu, Anayasa ile kabul edilmiş 
olan yeni bir organ kurum ve kurulların, bun
dan evvel hukuk nizamımızda derpiş edilmemiş 
bir âmme hizmetinin ifası için kurulması gereken 
kurum, organ ve kurullardır ki, bunların münha
sıran Anayasa Mahkemesi ile, Yüksek Hâkimler 
Kurulundan ibaret olduğu hususunda geçen sene 
ilkbaharda Yüce Meclisinize hâkim olmuş olan 
kanaatin dışında, bendeniz şimdiye kadar gerek 
grupları adına, gerekse şahısları adına serd edil
miş bir mütalâaya raslamadım. Eğer muhterem 
Adalet Partisi Grupu bu görüşte idi ise o za
man bu görüşünü serd etmeliydi, Yüce Meclisi, 
Hükümeti ikaz etmeliydi ve o zaman bu kanu
nun 25 Nisan 1962 ye kadar çıkarılması için gay
ret sarf etmeliydi. Bizim, komisyon olarak gö
rüşümüz, raporda da belirttiğimiz veçhile, Türki
ye Radyo, Televizyon Kurumunun Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu gibi, 
münhasıran Anayasa ile derpiş edilmiş yeni bir 
âmme hizmetinin% tahakkuku için gerekli bir ku
rum olmadığıdır. Ancak bu kanun, daha önce 
Yüce Mecliste okunan bir raporun tasvibi ile ke
sinleştiği üzere, 25 Ekim 1963 tarihine kadar 
çıkarılması için Parlâmentomuzun âzami hüsnü-
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niyet ve gayret sarf etmesini gerekli kılan ka
nunlardan bir tanesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının, komis
yon metnindeki 16 ncı maddesi, şüphesiz siyasi 
partilerin ve siyasi parti gruplarının ilgisini 
üzerine çekmesi gereken ve burada yapacakları 
konuşmalarla bu maddenin tatbikatında, madde
nin ruhunda mündemiç olan istisnai halin ruhu
na uymasını temin bakımından bundan sonraki 
tatbikatçılara elbette ki, ışık tutacaktır. Muhte
rem Adalet Partisi grupu sözcüsünün, millî gü
venliğe dokunan hallerle ilgili olarak beyanları 
elbette ki, bir muhalefet partisinden beklenen be
yanlardır. Bu yetkiyi kullanacak olan Hükümet 
bu yetkisini kullanırken bu gibi yetkilerin kul
lanmasının ancak istisnai hallere münhasır olma
sı gerektiğini düşünerek, Sayın Nihat Kürşat ar
kadaşımızın Adalet Partisi Grupu adına yaptığı 
konuşmanın bu kısımlarında elbette kendisine ışık 
tutması gereken kısımlar olarak dikkat nazarına 
alacaktır. Bununla beraber, tasarının 16 ncı 
maddesinin, komisyonun 16 ncı maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğunu iddia etmenin mümkün 
olamıyacağı kanaatindeyim. Raporumuzda da 
bu hususu geniş ölçüde izah etmek imkânını bul-
muşuzdur. Anayasamızın 121 nei maddesi, «Rad
yo ve Televizyon istasyonlarının idaresi, özerk 
kamu tüzel kişiliği halinde, kanunla' düzenlenir.» 
dedikten sonra; «Her türlü Radyo ve Televizyon 
yayınları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır.» 
der. Radyonun muhtariyeti işte bu 2 nei fıkra
nın yani, her türlü radyo ve televizyon yayın
ları tarafsızlık esaslarına göre yapılır, hükmü
nün bir teminatı mahiyetindedir. 

Nitekim, Anayasanın gerekçesinde bu husus 
şöyle izah ediliyor; vaktiyle radyoların tutu
munun huzursuzluk konusu olduğu belirtildik
ten sonra deniyor ki, «Bu sebeple, radyo muh
tariyeti ve tarafsızlığı Anayasa teminatı altına 
alınmak istenmiştir.» işte bu cümlede muhtari
yet ve tarafsızlık kelimeleri beraber geçtiğine 
göre, açıkça anlaşılıyor ki, muhtariyet, taraf
sızlığın bir teminatı olarak düşünülüyor. Fakat, 
muhterem arkadaşlarım, hiçbir Anayasa hük
münü Anayasanın diğer hükümlerinden tec-
ridedip tek başına almaya imkân yoktur. Rad
yo - Televizyon Kurumu niçin tarafsız olacak
tır? 

Türk halkına karşı yayımlarında, Türk hal
kı arasında şu veya bu şekilde mevcudolan 
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farklılıklarda taraf tutmamak için olacaktır. 
Siyasi inançlar ve siyasi partiler arasında rad
yo tarafsız olmak mecburiyetindedir. Dinî 
inanç ve mezhepler arasında radyo tarafsız ol
mak mecburiyetindedir. Sosyal^ ihtilâflar ara
sında, işçi arasında, işveren arasında radyo ta
rafsız olmak mecburiyetindedir, işte, Türk hal
kına karşı yapacağı yayımlarda tarafsızlık 
icaplarına riayet edilebilmesinin teminatı ve 
müeyyidesi olarak bu kurumun muhtariyeti 
esas vaz'edilmiştir Fakat idare içerisinde bir 
kamu iktisadi teşebbüsü olarak yer alan ve bü
tün tasarrufları Danıştayın murakabesine de 
tabi olan bu kurum, Anayasamız gereğince ka
mu düzeninden ve millî güvenlikten yasama or
ganına karşı sorumlu olan Bakanlar Kurulunun 
yerini alamaz, alır, şeklinde tasavvur edilemez. 
Kurumun tasarruflarından kamu düzeni veya 
millî güvenlik ihlâl ediliyorsa buna karşı siyasi 
sorumluluğu Yüce Meclislere karşı yine Hükü
met taşır. Eğer radyo ve televizyon yayımları
nın, basından çok farklı olarak ani ve çok kuv
vetli tesirlerini halk üzerinde yaratabilecek ni
telikte olduğunu düşünürsek, millî güvenlik ve 
kamu düzeninin korunmasından Meclislere kar
şı tek sorumlu olan Bakanlar Kuruluna bu ko
nuda bâzı yetkilerin tanınması icabedeceği aşi
kârdır. Bu yetkiler, asla radyonun tarafsızlığı
nı ihlâl edici, .radyoyu Hükümetin emrinde, ik
tidarın propagandasını yapar hale sokucu ol
mamalıdır. Binaenaleyh, bu yetkilerin tanın
ması ile radyonun tarafsızlığı arasında ölçülü 
bir muvazenenin kurulması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; yine Sayın Nihat 
Kürşat arkadaşımız, Millî Güvenlik konusunda 
Yüce Meclislere karşı mesul olan makamın 
Başbakan değil, Bakanlar Kurulu olduğunu ifa
de buyurdular. Anayasanın bu hükmünü komis
yonumuz metninin 16 ncı maddesi değiştirme
mektedir. Burada millî güvenlikle ilgili bir hu
sus da, hangi makamın kuruma karşı muha-
tabolduğu gösterilmek istenmiştir. Hükümet ta
sarısında bu yetki Turizm ve Tanıtma Bakanına 
tanınıyor. Turizm ve Tanıtma Bakanına bu yet
kiyi tanımaya imkân görmedik. Çünkü, Anaya
samız sarahaten Başbakanı bakanlıklar arasın* 
da iş birliğini sağlamak ve Hükümetin genel 
siyasetinin yürütülmesini gözetmekle vazifelen-
dirmiştir. Millî Güvenlikle ilgili bir konunun 
muhtelif bakanlıkları ve Anayasanın ifade et-
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tiği gibi bütün Bakanlar Kurulunu ilgilendir
diği aşikârdır. Muhtelif bakanlıkları ilgilendi
ren ve daha fazla bütün bakanlıkları ilgilendi
ren, Bakanlar Kurulunu ilgilendiren konularda 
Hükümet adına resmî tebliğlerde bulunması 
gereken yazıları yazmak yetkisi Anayasanın 
105 nci maddesi gereğince Başbakana ait bir yet
kidir. işte bu sebepten dolayıdır ki, kurumun kar
şısına bu konuda muhatap olarak Başbakan çıka
rılmıştır. Başbakan bu meseleleri elbette ki, Anaya
sanın hükümleri dairesinde, diğer b'aıkanlıklarara-
smda iş birliğini ve koordinasyonu sağlıyarak ve 
meseleleri Bakanlar Kuruluna getirerek hallede
cektir. Komisyonumuz bu maddeye bir ikinci fık
ra ilâve etmek suretiyle bu maddenin haklı ola
rak yaratabileceği endişeleri tahfif etmek istemiş
tir. Anayasamızın 114 ncü maddesinin 1. nci fık
rası bütün; idari tasarrufların kazai murakabeye 
tabi olmasını âmirdir, işte, bu kazai murakabenin 
Danıştayca kısa zamanda yapılabilmesi için bir 
ikinci fıkra ilâvesiyle Danıştayca seri bir muraka
be usulünün uygulanması ve mümkün olan en kı
sa zaman zarfında, şayet Başbakanın tebliğ ettiği 
açıkça millî güvenliğe aykırılıktan dolayı men 
kararı, bu maddenin gösterdiği unsurlara uymu
yor ise, yani millî güvenlikle açıkça bir alâkası 
yoksa, kolaylıkla iptal edilmesi ve bu suretle halk 
oyu önünde böylesine mühim bir meselede Başba
kanlığın ve Bakanlar Kurulunun yetkisini aşıp 
asmadığının Danıştayca murakabesi sağlanmış ol
maktadır. Bir hükümet için çok kısa bir zaman 
zarfında, Danıştay tarafından halk oyu önünde 
mahcup edilme tehlikesine rağmen, böyle bir teb
liğ yapmak herhalde kolay olmıyacaktır. Fakat 
Sayın Sej'fi öztürk arkadaşımın Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi Grupu adına çok güzel ifa
de ettiği gibi, yalnız bizim memleketimizde değil, 
her memlekette radyo ve televizyon yayınlarının 
i:iıi tesirinin çok kuvvetli olması muvacehesinde 
millî güvenlikle ilgili hususlarda mesul makam
lara birtakım yetkiler tanımak mecburiyeti var
dır. Bu yetkinin neticesi münhasıran bir haberin 
"neşrinin menedilmesinden ibarettir. Yoksa o habe
rin yerine Hükümetin işine gelen bir haberin neş
rine radyoyu zorlamak hakkı asla «ıevzuubahs-
olamaz. Tarafsızlığın teminatı da bu noktada böy
lece bulunmuş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Nihat Kürşat 
arkadaşım Türkiye Büyük Millet Meclisi saatine 
temas ettiler. Bu meseleyi gerek bendenizden, ko-' 
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misyonumuzun Sayın Başkanı Avni Akşit'ten ve I 
İsmet Sezgin arkadaşımdan müteşekkil alt komis
yonda ve komisyonda uzun boylu tartıştık. Türki
ye Büyük Millet Meclisi saati bugün de vardır. 
Ve bu saatten dolayı muhterem milletvekilleri 
vo senatörlerin türlü şikâyetleri mevcuttur. Bu 
•şikâyetlerin haklı olanları vardır, haksız olan
ları vardır. Umumiyetle beşerî bir arzudur ki, 
kürsüye çıkmış olan her arkadaş, kendi isminin 
radyoda geçmesini ister. Bu arzuyu anlamamak 
mümkün değildir. Bu arzunun tamamiyle ve ken
di görüşüne göre yerine getirilmediğini gören 
arkadaşlar, büyük bir ihtimalle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi saatinden şikâyetçi olabile
cektir. Buna mukabil, haklı şikâyetler de vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi saatinde Sayın 
Ticaret Bakanı için Ticaret Bakam Ahmet den
diğini bendeniz kulaklarımla duymuşumdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi saatinde bunun gi
bi birçok hatiplerin söyledikleri aslında ifade 
ettiğinin tersine veyahut dışında aksettirilmek
tedir. Muhterem arkadaşlarım, bu konu doğru
dan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi saa- I 
tinin muhtar bir kurumun elinde olması, veya- I 
hut Meclisçe yapılması, veyahut sadece ajans ta- I 
rafından yürütülmesi konusu ile ilgili değildir. I 
Bu konu, doğrudan doğruya Türkiye Büyük I 
Millet Meclisi saatini tanzim edenlerin ehliyeti 
ile ilgili bir konudur. Bunu tanzim eden muha- I 
birler ehliyetli kimselerse bu saati doğru tanzim 
ederler, güzel tanzim ederler, mümkün mertebe 
i\7 şikâyete sebebiyet verirler. Ehliyetsiz kim
selerse kötü tanzim ederler, türlü şikâyetlere se
bebiyet verirler. Ama insafla hepinizin kabul I 
edeceğini zannediyorum ki, böyle bir meselede, I 
dünyanın en ehliyetli muhabirlerini bir araya 
getirseniz, tanzim ettikleri saatten dolayı hiçbir 
şikâyetin vukubulmıyacağını peşin olarak ka
bul etmeye imkân yoktur. Bu öyle bir konudur 
ki, İstanbul Belediyesine benzer, daima üstüne 
şikâyeti, itirazı, tenkidi çekmeye müsait bir ânı- I 
m o hizmeti görür. 

Şimdi bu âmme hizmetini kim görsün? Bu I 
'âmme hizmetini muhtar bir hale getirdiğimiz I 
kurumun istihdam edeceği muhalbirler mi gör- I 
sünler ve (kurumun muhtar teşekküllerinin ida
resi altında mı 'görsünler, yoksa Meclis Başkan- I 
lık Divanı mı bu işi yapsın, biz bunun Meclis 
Başkanlık Divanı tarafından yapılmasını Mec- I 
üs çalışmalarının selâmeti 'bacımından çok mah- I 
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zurlu gördük arkadaşlar. Sebebini arz edeceğim. 
Nasıl yapacak Meclis (Başkanlık Divanı bunu? 
Bütün Divanın Başkan Vekilleriyle, kâtip üye
leriyle, idareci üyelerle, her Birleşimin sonunda 
toplanıp görüşmeleri özetlemelerine imkân mev
cut değildir. Binaenaleyh, bu işi muhtemelen 
celseye riyaset eden İBaşkan veya Başkan vekili 
ile onun refakatindeki iki kâtip üye yapacak
lardır. Ne zaman yapacaklar? (Birleşim bittikten 
sonra yapacaklardır. Bir kere buna maddi imkân 
yoktur. Başka bir hal çaresi düşünülebilir. Ne
dir o? Meclis •teşkilâtında bir memur istihdam 
edilebilir ve o memur bu işi yapar. Fakat Mec
lis teşkilâtımda istihdam edilecek bu memurun 
şu veya bu siyasi baskının hattâ siyasi baskının 
değil, şu veya bu kayırmanın, kayırma baskısı
nın tesiri altında bulunmaması, haiz olduğu ic
ra inat, tarafsız kurumun muhtar görevlilerinin 
haiz olduğu teminattan elbetteki daha az ola
caktır. Türkiye Büyük MiUet Meclisi teşkilâtı, 
arkadaşlarım muhtar ıbir teşkilât değildir. Baş
kana ve Başkanlık Divanına bağlı olarak çalışır. 
[Binaenaleyh, nihayet Başkanın, Başkanvekille-
.rinin ve Başkanlıjk Divanının, birbirlerini kont
rol edici şekilde muhtelif siyasi partiler men
suplarından kurulmuş olmalarına rağmen neti
cede siyasi mahiyeti olan bir 'kurul olduğunu 
unutmamak lâzımdır. Halbuki, kurduğumuz 
muhtar kurum bu vasfın tamamiyle dışında ka
lır. 

Asıl mahzur şuradadır muhterem arkadaşla
rım; bu konu öyle bir konudur ki, en mükem
mel insanlarken tarafsız ve objektif insanlar, bu 
konuşmalar] tanzim etseler dahi, ki bunu bir 
Meclis memura tanzim ettiği zaman bile, aslın
da bu tanzim faaliyetini yine bir Başkanın, bir 
Başkanvckiliınin gözetimi altında yapacaktır. 
Binaenaleyh asıl mesul olan Meclis Heyeti Umu
ru iyesine karşı o Başkandır, o Başkanvekilidir. 
O memur şunu /böyle yapmış, beğenmiyen ten-
kid eder. Arkadaşlar diyeceklerdir ki, niçin ikaz 
etmediniz, niçin değiştirmediniz. Binaenaleyh 
Meclis bu komılarda,* karşısında daima Başkan
lık Divanını bulacak. Başkanlık Divanını böyle
sine ihtilaflı konularda, böylesine itirazı ve şi
kâyeti bol konularda Milletvekilleriyle, Senatör
lerle, Meclislerle sık sık, karşı karşıya getirmek 
doğru bir şey değildir. O takdirde, Başkanlık 
Divanının ve Başkanlık Divanı üyelerinim, bil-
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hassa Başlranvefcillerinin ve Başkanın, tarafsız
lıklarına inanmamıa için ıgerekli olan mânevi 
otoriteleri Meclis huzurunda sarsılabilir. Asıl 
tehlike buradadır. Başkanlık Divanının asıl va
zifesi buradaki çalışmaları tarafsızlık idinde ve 
selâmetle idare etmektir. (Başkanlık Divanının 
asıl vazifesi T. B. M. M. saatini tanzim etmek 
değildir. (Bu vazife ona verilirse ancak fer'an 
verilecek, 'Fakat fer'an verilecek bir vazife do-
layısiyle Başkanlık Divanını asıl vazifesini ya
parken, haddizatında objektif ve tarafsız ol
duğu halterde dahi tarafsızmış gibi bize göste
recek bir alerjinin içerisine atmaya ve böyle
likle onun mânevi otoritesini zedelemeye hakkı
mız olmasa gerek. Bu sebepten dolayıdır ki, ne
ticede yine bir, bitaraf, tarafsız kurum vardır, 
bunun teminatlı görevlileri vardır. Mümkün 
mertebe ehliyetli kimseleri alırlar, çalıştırırlar. 
Bir hata işlemişlerse onlara hücum ederiz. Baş
kanlık Divanına değil. Turizm ve Tanıtma Ba
kanı da bu konuda rahatlıyacakıtir. Turizm ve 
Tanıtma Bakamı artık bu konularda kuruma 
emir ve direktif veremiyeeeği için, nihayet ku
rumun siyasi mesuliyetini burada kendi ağzın
dan dile getirirken, elbette ki kurumun muhtar 
çalışmasına istinadetmek durumunda kalacaktır. 
Bu itibarla Başkanlık Divanının, mânevi otori
tesini zedeliyecek, tarafsızlığını şüphe altında bı
rakacak bir alerjik duruma sokmamak için bu 
yetkiyi 'kuruma tanımak zarureti vardır. Kaldı 
ki muhterem arkadaşlarım, bu yetki münhası
ran icrai bir yetkidir. Mevzubahsolan husus 
nedir? Mecliste cereyan eden müzakereler radyo 
bakımından, tıpkı basın bakımından olduğu gibi, 
Mecliste cereyan eden müzakereler bir olaydan 
bir (hâdiseden ibarettir. Bu olayı, bitaraflık ve 
objektiflik içinde ve aynı zamanda habercilik il
kelerine uygun olarak yayımlanmaktadır. Mec
lisin, 'bizatihi çalışmasının teşkil ettiği olayı dı
şarıya yaymak ve bunu (habercilik ilkelerine uy
gun olarak tanzim etmek suretiyle, aynen de
ğil, tanzim etmek suretiyle yaymak icrai bir hu
sustur. tcrai hususların ise Meclis Başkanlık Di
vanlarına verilmemesi iktiza eder, ayrıca, daha 
önce arz ettiğim büyük mahzurlarından gayrı. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Muhterem Ni
hat Kürşat arkadaşımı, A. P. Grupu adına 
Rady» ve- Televizyon Kurumunum !bir devlet te-
Ikeli vasfını haiz bıılııntmasmdan şikâtyet etti-
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ler, özel teşelblbüse ibu saıhada yer 'bırakılması 
lüzumlumdan Ibafhısefttiler. Peşim oiaralk açıklıjya-

*ıyım (ki, bu, tekel yayım 'yapma vasfından ya^ 
ni halik Mftlelerine ıhiitalbeltmıek vasfından dilfiz-
yon yapmaya, amatör radyoculuğa şâmil olmıâ  
diktan gayrı, hu husus rafloruımıdda aıçılkıça 
•belirtilmniişltir, münhasıran muayyen !bir âmme 
hizmetimin yaMitüleJMlmeısi için gerekli raldyio 
hizm etlerine de, Polis Ra'diyosu ıgilbi şâmil 'de
ğildir. Bu, muurhasıran difüzyom valsfına, yani 
Ikfüklelere hiltafbederelk yayım yapma vasfına 
ısaihip 'isitaisytonlarm idaresi 'bakımından fbu (te
kel kurul maktadır. , 

Şimdi (böyle Ibir .tekelin kurulması Anayasa
ya aykırı mıdır? Bizim ikana atimiz ıodur iki, 
fböyle 'bir (tekelin kurulması değil, böyle Ibiır te
kelin kurulmaıması Anayasaya aykırıdır. Ana
yasanın 121 n*A maddesi şöyledir: «Radyo ve 
televizyon Masyfomlıarının idaresi, özel (kamu tü
zel kişiliği ıhalimde, 'kanunla düzenlenir.» 

Denmiyor (ki, Devlet sermayesiyle yapılmış 
veyalfruJt Devlete ait radyo ve telervizyion istas
yonlarının idaresi, özel kamu tüzel kişiliği ha
linde, kanunla düzenlenir. Hayır. Umuımi (bir 
ifade ile, «Radyo ve televizyon totaısyıonlarmın 
idaresi, özel kamu •tüzel kişiliği halinde, kamun
la düzenlenir.» diyor. 

Tekeli vaız'eden, vaz'edecek olan Ibiız değiılliz. 
Tekeli Anayasa, Türkiyie'de kurulması mtüm-
kıün ve mulhtemel bütün radyo ve televizyon İs
ıt as: romları için kendisi vazetmiştir. Kaldı ki, 
Ibir an için İbu maddeyi Iböyle anlamasafc (bile 
acaiba kanıumla tekel fkurma Anayasaya aykırı 
mıdır? Kamınla tekel kurmak <mulh'terem arka
daşlarım, Anaya&aya aykırı değildir. Anayasa
mızın 40 ncı maddesi sözleşme Mirrijyettinden 
Ibalhseder. Ve ikinci fıkrasında «kamum» ,bu (hür
riyetleri, ancak kamu yararı amaeiyle sunırlı-
yalbilir.» der. A/kısimi diüişünmek Türkijye'die Ibû  
•gün sigara tekelinin, rakı ıtelkelimdm hiçbir dev
rede iddia edilmediği tarzda söızleşme hürriye
tinle aykırı fbir dııruım ilhdas ettiğimi kalbul et
mek olur ki, buna imkân yokltur. Yine Anaya
samızın 39 ncu maddesi; kamu (hizmeti niteliği 
taşıyan öızel teşebbüsler (kamu yararınım igerek-
'tirdiği Inallerde, gerçek karşılığı kanunda /gös
terilen şekilde ödenmek şartiyle devletilfeşjtirile-
bilir.» dem'ek&edir. Daöıa evvel özel teşefbjbiüs 
(halinde kurulmuş olup da, kamu hisameifci niltelâ-
ği taşıdığı kanun vâznnca tesbit edilen özel 
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(tteşelbhülslerin devletleştirilmesine Anayasa, ile I 
cevaz verildiğine göre, tdkellerin doğrudan doğ
ruya kanunla yasama ardanı tarafından Ikuruil-
masına, Anayasamız evleviyetle cevaız verir. 
Kaldı ki, IbiMn Ibu mulhalkeîme tarzını yürültmie-
ye lüzum dalhi yoktu. Çünkü, [bu tekeli Anaya
sanın 121 nıci maddesinin Ibirinci fılkrası doğ-
rıudan doğruya tesis etmiş durumdadır. Bu ba
lomdan da yine Anayasamız, Tünk ıhulkuik niza
mına Ibir yenildik getirmiş değildir. Tjürikiye'de 
radlyo kuruldu Ikurulalı, ıher devirde bir devlet 
tekeli halindedir. Bu hususun asla antidemiolk-
ratilk olmadığını gösıterm'dk için şunu Ibelirtmelk 
islterim ki; demokratik memleketler olduğun
dan asla şüphe edilemiyecdk ıolan ve içlerinde 
meselâ (Rafa - Almanya gibi, Ibugünkü Hülküme-
ti itibariyle .özel teşelbibüsçülüğün şampiyonluk 
ğunu yapan memleketler; Batı - Almanya, Fran
sa, İtalya, İsviçre, İsveç, Halânda, Belçika, Fil-
lândüya, Danimarika, Japonya ve bunlara (başlka-
larırm da ilâve etmek her halde mümkün ölür, 
radyioıyu tdkel halinde yürütürler. Bütün bu 
fmemılelkdtilerde bu özel ıteşdbbÜsejülüğe... 

İHSAN ATAÖV (Anltalya) — Amerika? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devaımla) —• Amerika değil, efendim, 
Amerika'yı her yerde misal almaya ihitiyaç al
madığını ıSaym İhsan Ataöv kalbul Ibuiyururlar. 
Bu memleketler demokratik midir, değil mi
ldir? Biızdemedilk ki, Amerika'da radyo, Itekel 
halinde değildir, diye Amerika anltidenudkrajtik 
'oklu. Amerika'nın, demolkratiik bir miemlelket ol-
iduğunu kalbul ediyoruz. Amerika 'kadar demıo'k-
raitik (olmadığı asıla iddia edilemiyeıcek solan bu» 
memleketlerde radyo devlet t'elkeliyle idarie ddi-
liyorea, devlet tekelinin, Batı demdkrasiilerin-
de esas lolduğu, ikailde olduğu aşikâr ış'elkilde 
meydana çılkar ve ikolaylılkla, Batıya yöneldiği 
Anayasanın id a açılkça belirtilmiş demio'kratilk 
•bir memldket olarak da Türkiye'de radyo tele-
vizyonıun muhtar hir ikurum tarafımdan Dev
let telkeli altında bulundurulmasının ahtilde-
mldkratiık bir husus alacağı bu misaller muva-
cehesinde iddia edilemez sanırım. Kaldı M, (bir
takım Iteknilk mecburiyetler de Ibunu zarurî 
(kılıyor. Amerika Ibir Ibliüyülk kıltadır, Amerika 
Birleşik Devletleri, aışağı - yuikarı büyük Ibir 
Ikitanın lazerinde yer almıştır. Bu kuta üzerin
de mulhlMilf radyo istasyonlarının 'dleğiışiık fre-
'kanislarlda çalışmaları kolaylılkla mJümlkümdür. 
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Tıüıfeiye gibi Ibir memldketite ise radyo - televiz
yon istasyonları ımlüitaaddit" ve özel teşelblbüs 
elinde kurulduğu takdirde, (bunların frdkanisla-
rını ayarlamalk dalhi ayrı bir prdhlem olaealk-
tır. 

Simidi muhterem arkadaşlarım; C. K. 'M. P. 
Grupu adına Ikfonuışan Sayın ıSeyfi öızitürlk ar-
'kaldaşıma şunu sföyllyeyim ki, radlyo televizyion 
hizmetlerinin devlet telkeli altında hulunıması 
'Türkiye gibi Ibir memldkeltte kamu düzieni ve 
millî güvenlik talkımından faydalı olacaJktır. 
Bu ımemldketlte, radyo yayınları valsıtaisiyle, hiç 
Mirimizin arzu etmediği, Ibirttakım Anayasa dı
şı veyahut da Devletin dış güvenliğini tehdide-
deeek malhiyetlte .. neşriyat yapılmasına medar 
olacak özel teşebbüslerin Ikuruiması her ihalû 
kârda menfaatlerimiae uygun sayılmamalk iikti-
za eder. 

ıMulhlterem ıSeyfi özlbüıîk arkadaşımın Ibir m-
ali vâ'kı ıoldu; ded ie r iki, tasarının, 5 nci mad
desinin (B) bendinde neden Anayasaldan bahis 
etmilyorısunufz da Anayasanın (başlangıcı ile ge
nel esaslar Ib'aşihlklı I nci Ikısımda yer alan ilke 
ve hükümleri Ib'enimsetici neşriyat yapmasından 
b alhsddi|y)ortsunujz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanun tasa
rısında, Hükümetten geldiği şekli ile şöyle bir 
hüküm vardı. «Kurum, Anayasa ve kanunla* 
rın hükümlerine uymak zorundadır.» Komisyo
numuz bu hükmü çıkardı. Çünkü bu hüküm ba
riz bir haşivdi. Anayasaya ve kanunlara uyma
ya herkes gibi kurumun da mecbur olduğu aşi
kâr bir husustur. Haşivleri buraya yazmaya lü
zum yok. O kadar lüzum yok ki, bunu böyle 
yazarsanız sanki yazılmayan yerlerde Anaya
saya ve 'kanunlara uymak lüzumu yokmuş gibi 
bir garip durum ortaya çıkar. Bu, zaten höylfi
dir. Anayasa ve kanunlara, kurum dahil, her
kes, hattâ Türkiye'deki yabancılar da uymak 
zorundadırlar. 

Hükümet 'tasarısının yine bir başka fıkrasında; 
«Kurumu yapmaktan menettiği fiilrerin yanı
şı ra, ki bunu biz haşiv gördüğümüz için çıkar
dık, neleri yapacağı, yani programlarının han
gi istikâmetlerde yöneleceği belirtiliyor, iki fık
rada, (C) ve (Ç) fıkralarında. Bunlar şu şekil
de tanzim edilmişti: (C) Anayasanın demokra
tik prensip... Şimdi bulamıyorum, çünkü mad
delerin yerleri tamamen değişti, özür dilerim. 
Tamam, buldum, (Ç) fıkrası; 'Cumhuriyet esas-
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larını ve demokrasi ülkelerini benimsetici, de
mokratik davranış ve düşünce tarzını geliştiri
ci bir zihniyetin programlara hâkim olmasını, 

Ç) Programların, Atatürk Devrimlerini, bu 
devrimlerin lamacı olan dünya görüşü, yaşama 
tarzı ve kültür değişimini destekleyici bir tu
tumla hazırlanmasını» Biz bu iki fıkrayı birleş
tirmeyi uygun bulduk. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasada yer 
alan ilkeleri demedik. Çünkü Anayasada pek-
çok ilkeler yer alır. 'Meselâ, Anayasanın 92 nci 
maddesinin bir yerinde, Cumhuriyet Sentasu-
nun üye fam sayısının salt 'çoğunluğu ile red
dettiği ve Millet Meclisinden gelmiş olan bu 
metni Millet Meclisinin tekrar kabul edebilme
si ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
mümkündür der. Bu da bir Anayasa ilkesidir. 
Anayasamız teferruatlı hükümler ihtiva -eden 
bir Anayasadır. Anayasada yer alan her ilke 
için programlarda benimsetici bir zihniyetin 
hâkim olmasına lüzum yoktur. 

Anayasa ilkeleri dediğimiz zaman. Anaya
sanın içinde yeralan bütün hükümleri kastet
miş olursunuz. Halbuki, programların bu yolda 
hazırlanmasının icabetmiyaceği aşikârdır. Ana
yasada yer alan ve bu Anayasanın temelini teş
kil eden bir takım unsurları benimsetici neşri
yat yapmakla elbetteki Radyo -Televizyon 
idaresi görevlidir, görevli olacaktır. Bunu 
ıbaşka türlü tasavvur etmeye bu Anayasa 
muvacehesinde imkân olmadığı kanaatin
deyiz. Bunlar nelerdir? Anayasanın baş
langıç kısmıdır. Anayasanın başlangıç, kıs
mı, Anayasanın dayandığı demokratik reji
min meşruluğundan ve temelinden bahse
der. Türk Milletinin tam. bir millî dayanışma 
içerisinde yaşaması gerektiğinden bahseder. 
Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden bahseder. 
Atatürk Milliyetçiliğinden bahseder, Millî mü
cadele ruhundan, millî egemenlikten, Atatürk 
Devrimlerine İvağlılık şuuruna sahip olmaktan 
bahsede ı*. 

Muhterem arkadaşlarını. Radyo - Televizyon 
idaresi elbette ki, bu ilkeleri benimsetici bir 
zihniyeti programlarına hakim kılacaktır, hâ
kim kılmak mecburiyetindedir. 

Anayasanın Genel Esaslerına gelince; 0-enel 
Esaslar şöyle başlıyor; «Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir.» Bunda şüpheniz yoktur. 
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ikinci madde : «Türkiye Cumhuriyeti, insan 

haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilke
lere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal 
biı* hukuk devletidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin 
insan haklarına dayanan demokratik ıbir rejime 
sahip olduğu, elbette halka radyo tarafından 
telkin edilecektir. Türkiye Cumhuriyetimin millî 
bir Devlet olduğunu, 'Türle milliyetçiliğine da
yandığını elbette ki telkin 'edecektir. Lâdik bir 
Devlet olduğunu sadece lâikliğe aykırı' neşri
yat yapmamak bakımımdan değil, ama lâik bir 
Devlet olduğunu elbette ki telkin edecektir. 
dığını ve bunu kimsenin yıkmaya muktedir 
Bunun gibi, Türkiye'nin bir Anayasaya day&n-
olami'yacağını, bir meşruluğun temeli bulundu
ğunu elbette ki telkin edecektir. Bunun yanı sı
ra, yine Anayasanın genel esaslar kısmında, 
3 ncü madde, «Türkiye Devleti, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütündür.» der. Elbette ki, 
Türkiye'de Devletimizi kuran milletlerarası amd-
laşmalara, hukuku .korunmuş bâzıları dışında, 
hiçbir azınlığın ne idil bakımmdaın, ne din ha-
kiımından, ne millî bakımdan yer almadığı ve 
.alanııyacağını bu radyoda telkin edecektir. Ülke 
bütünlüğü, Türk Devletinin tek bir parçasının. 
başkasına terk edilemiyeceği hususu elbette ki 
telkin edilecek. Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Türk Milletinindir, diyor 4 ncü madde. Bu da 
•gayet tabiî telkin edilecektir. Geriye kalıyor 
kuvvetler ayrılığı prensibine dayaman parlö-
m ant er rejimi kuran 5, '6, 7 ve 8 nci maddeler. 

Muhterem arkadaşlarımı; demokratik rejim
ler, presidantıiel sistemler de getirebilir. Aca
ba Türkiye'de radyolarım, kuvvetler .aynılığı 
prensibine dayanan parlömamter bir rejimin 
yolunda zihniyet geliştirici neşriyat yapmasın
da fayda var mıdır, yok mudur diye, komis
yonda bu meseleleri1 Sayın Balkanım da huzu
runda münaıkaşıa ettik. Şuna kaani olduk ki, 
Türkiye'de tek dereceli genel oydam doğan hü
kümetlerin hâkim olması bizatihi tefe dereceli 
genel oydan doğan parlâmentolarım güvenine 
dayanması bizatihi daha uzun yıllar doğrudan 
doğruya demokratik rejimim yerleşmesi için 
'zaruridir. Belki '50 sene, 100 sene sonra bu 
memlekette presidantiei bir rejim demokrasi 
bakımından tehlikeler doğurmaksızın feurulaibi-
lir. Belki, o zamam bu Anayasa da değişebilir. 
Ama bugün: tek dereceli genel oy, millî hâki-
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<miyet ancak panlömanter bir ırejim fikrinin, 
Türle halkı içinde yerleşmesiyle mümkündür. 
Bu hususta ittifak ettik ve bunun için bu il
keler istikametinde benimsetici' neşriyat yap
mayı da radyo yayınının temel ilkelerinden biri 
olarak kahııl ettik. 

işte, bu suretle milliyetçilik yolunda yapılan 
çalışmalar hususunda, radyo uyarınca. verilen 
suallere de cevap verdiğimi zannediyorum. 

Bu Anayasanın Türk Milliyetçiliğini nasıl 
anladığı aşikârdır. Bütün fertlerini kaderde, 
'kıvançta, tasada, ortak, 'bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ilkeler etrafında toplıyan 
ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit 
haklara sahip, şerefli bir üyesi olarak millî 
birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bi
len Türk milliyetçiliğini Anayasa bu şekilde 
anlamıştır. Türk 'milliyetçiliğini, elbette ki 
Sayın Seyfi öztürk arkadaşıma teminat vermek 
için söylüyorum; Birinci Dünya Savaşından 
sonra Avrupa medeniyetinin ismini kirletmiş, 
faşist ve ırkçı cereyanlar tarzında anlamaya 
elbette ki, ,bu Anayasa muvacehesinde imkân 
yoktu r a rk ad a şl a r. 

Muhterem arkadaşlarım; işte bu sebepten 
dolayı, bu -maddede başlangıç kısmına ve 'ge
nel esaslara temıas ettik. Bütün bunların hepsi, 
yani Türkiye'nin, insan halklarına dayanan, 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir "hukuk Dev
leti olduğu kadar. Türkiye Oıımnuriyetinin ni
telikleri arasında, başlangıçta, belirtilen temel 
ilkelerin yer aldığı da şüpnesizdir. Bu ilkeler
den her hangi birisi bozulduğu anda Cumhu-* 
riyetin kendisi yoktur. Bu ilkelerden her hanigi 
birisi ihlâl edildiği takdirde, Cumhuriyet temel 
niteliklerinden birinden yaralanmış ve Cumhu
riyetin kendisi özünden tahribe uğratılmış 
olur. Bunu önlemek ise ancak ve ancak bu .il
keleri benimsetici neşriyatın radyo tarafından 
yapılması il e miim kündür. 

Muhterem arkadaşlarım; yine bir hususu 
daha belirtmek isterim, Atatürk devrimleri hak
kında. Hükümet tasarısınnda, kültür değişimi 
tâbirine kadar varan ve haklı., türlü münaka
şalara yal açahilecek olan bir tarif var. Bu 
tarifi biz her hangi hir yerde aramaya lüzum 
görmedik. Bu tarifi Anayasanın kendisi ver
miş. Anayasanın 153 ncü maddesi .-

«Bu Anayasanın hiçbir 'hükmü, Türk top
lumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi 
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ve TürMye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini 
koruma amacını ıgüden aşağıda gösterilen Dev
rim 'kanunlarının» diyor ve bit kanunları sayı
yor. 

Lâiklik niteliği, esasen başlanfgıçteı, genel 
esaslar kısmında yer aldığı için -burada bunu 
tekrara lüzum ıgörmedik. Fakat, Atatürk dev
rimlerinin amacının ikinci unnsuru olan, Türk 
toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine eriş
tirmek amacını, zaten lâiklik ilkesini korumak 
amacı esasen bu hükmümüzde yer aldığı için, 
ayrıca. Anayasadan aynen almak suretiyle bu
rada tekrar ettik ki ; bu suretle Atatürk dev
rimlerinin Anayasa bakımından verilmiş müna-
kaşasız tarifine burada yer vermiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Turgut Çul
ha. arkadaşım, yine komisyonumuzda uzun boy
lu müzakere edilmiş bir iki hususa temas bu
yurdular. Kendilerini tatmin etmeye çalışaca
ğım. Kendileri, gazetecilerden ve işçi sendika
larından bu seçici kurumlara yahut yönetim 
kuruluna niçin temsilci alınmadığını sordular. 
Ihı suali sormakta haklıdırlar. Çünkü, biz de 
bunu uzun boylu müzakere ettik. 

Muhterem arkadaşlarım ; meseleleri açıkça 
teşrih etmekte fayda, olduğu şüphesizdir. Gaze
tecilerden buraya temsilci alınmadı ise, bu asla 
basma karşı bir itimatsızlık beslendiği için, ve
yahut gazeteci arkadaşlardan bu kurumlarda. 
bu kurulda çalışacak yeterlikte kimse olmadığı 
fikrinde olduğumuz için değil. Yönetim Kuru
lunun 7 üyesi vardır, getirdiğimiz esaslara gö
re. Bunlardan dört tanesi, beş yıl süre ile, az-
ledilmeksizin çalışacak ve iktidarlar ve siyasi 
partiler ile hiçbir ilişikleri bulunnııyacak insan
lar olacaktır, biz bu kimselerin yegân yegân 
uzaktan, yakından her hangi bir tarafgirlik 
şüphesi altında olmasını önlemek istedik. Rad
yo, hangi yayını yapacaktır arkadaşlar?... Rad
yo sadece siyasi partiler arasında tarafsız ola
cak değildir. Radyo, siyasi inançlar arasında da 
tarafsız olacaktır, Anayasanın çizdiği hudutlar 
içerisinde. Yoksa, radyonun komünizme karşı 
tarafsız olması asla bahis mevzuu değildir, pek 
tabiî. Ama meşru siyasi inançlar arasında sa
dece siyasi partiler değil, en geniş anlamında 
meşru siyasi inançlar arasında tarafsız olacak, 
meşru ideolojiler ve doktrinler arasında taraf
sız olacak. 
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Şimdi, basın, mahiyeti icabı, kendisini tan- I 

zim eden, temel hürriyette mündemiç olan öz 
icabı taraf tutar. Bir siyasi partiyi tutar, yahut 
bir siyasi inancı tutar, bir ideolojiyi, bir dok
trini tutar. Bugün, basın mensupları elbette ki, 
kendi meslekî menfaatleri bakımından muhtelif 
sendikalarda birleşmişlerdir. Fakat, tarafsız bir 
radyonun neşriyatını tanzim edecek bir kurul 
bahis konusu olduğu zaman; bu kurula üye se
çecek seçici kurullar arasında, siyasi bir ter
cihi, ister istemez herkes gibi, beşeri zaıfa sa-
hibolacak, yalnız biz politikacılar gibi değil, 
biz politikacılar kadar muhterem basın men
suplarının da insan olması dolayısiyle, beşeri 
zaıflara sahibolduklarını lütfen kabul buyur
sunlar. Binaenaleyh, işte, hor hangi bir şekilde, 
falanca gazeteciler sendikasında yapılan secim
de filânca doktrini, filânca ideolojiyi, filânca 
partiyi tutanlar, çalıştılar, geldiler, ekseriyet 
aldılar ve filancayı oraya gönderdiler, denme
sin, diye, seçici kurullar, bu gibi dedikodula
rın, rivayetlerin münkün mertebe dışında ka
lacak bir terekküp tarzı içinde kurulmak isten
miştir. Aynı sebepten dolayı, işçi sendikalarına, 
işveren sendikalarına, kamu kurumu niteliğin
deki meslek teşekküllerine, ticaret odaları gibi, 
yer verilmemiştir. Çünkü, radyo, meslek ihti
lâflarında da taraf tutmamak zorundadır. Bir 
grev, bir toplu «özleşme, bir toplu görüşme; 
radyo, bu husustaki, haberleri do tarafsızlık 
esasları içinde vermek mecburiyetindedir. Böy
le oluca, iş verenlerle işçiler arasında meslekî | 
ihtilâfların mücadelesi haline bu kurulları ve 
bu kuralların seçecekleri yönetim kurulunu 
getirmemek arzu edilmiştir. Bunun gibi, bir 
nokta daha var, sual vâki olmadı, ancak, söy
lemek mecburiyetindeyim, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu, bunlardan temsilciler ge
liyordu, niçin kaldırdınız?, diye sorulabilir. Bu, 
Türk Dil Kurumuna ve Türk Tarih Kurumuna 
hürmet duymadığımızdan veya kendilerini eh- I 
liyetsiz saydığımızdan dolayı değildir. Ama bu
nun tecrübesini Turizm ve Tanıtına Bakanlığı 
Kanununda Turizm ve Tanıtma Kurulunu ku- I 
rarken yaptık arkadaşlar. Resmî makamlar I 
dışında dernek veya*vakıf tesisi mahiyetini ta- I 
şıyan, şu veya bu kurum, biri girsin, öbürü gir
sin, dediğimiz zaman, bunun sonunu bulmak I 
mümkün değildir. Öbür kurumun girmesi, da- I 
ha başka bir kuramım girmesi için teklifler ya- J 
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ğacak ve işte asıl bu kurumlar arasında belki 
de o zaman neticede bir adaletsizlik ortaya çı
kabilecektir. Seçici kurul, teknik olarak ve sos
yal ilimler bakımından, üniversitelerin ilgili 
üyelerinden kurulu iki kurum vardır. Müzik 
yayınları için, bir de tiyatro, sanatları için iki 
ayrı seçici kurul vardır ki, bu kurulların tarzı 
teşekkülü üzerine eğildiğimiz zaman göreceğiz 
ki, mümkün mertebe içinde, siyasetin, siyasi 
ideolojilerin doktrinlerin ve partiler arasında
ki tercih mücadelelerinin, meslekî ihtilâfların 
ve nihayet şu veya bu şekilde Türk halkı ara
sında inanç, farkına dayanan birtakım ihtilâf
ların yer almıyacağı seçici kurallar tesis edil
mek istenmiştir. 

İşte, bu sebepten dolayı, Gazeteciler Cemi
yetine, Gazeteciler Sendikasına, işveren sendi
kalarına, işçi sendikalarına ve ticaret odaları 
gibi, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarına bu geçici kurullarda yer verilme
miştir. Yer verilmiş olsa idi, türlü rivayetle
rin ve dedikoduların, bu seçici kurulların 
bitaraflığı ve onların seçeceği yönetim kuru
lu üyelerinin bitaraflığı hakkında cereyan 
edeceği ihtimali üzerine endişe ettik. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Turgut Çul
ha arkadaşım, cevap ve düzeltme hakkına te
mas ettiler. Bu cevap ve düzeltme hakkı uzun 
boylu görüşmelere mevzu teşkil etti. Bu ba
kımdan esas ittihaz edilen husus ikidir. Biri
si Anayasamızın emrettiği şekilde, radyoda da 
düzeltme cevap hakkını tanımak, ikincisi; bu
nu basında haiz olduğu farklılıklara müte
nazır olarak tanzim etmek. Basın ile yayın
lanan bir hususu tekzipte daha uzun süre
ler düşünmek veyahut prosedürii daha uzun 
netice vermesine tahammül etmek mümkün
dür. Çünkü nihayet bu yazı kalır, o yazıyı 
tekzibedecotedniz. Fakat radyoda televizyonla 
yapılan bir yayın uçar gider. Binaenaleyh 
hem tekzibin çok sonradan gelmesinin radyo 
televizyon yayınlarını tezelzüle uğratmasını 
önlemek için, hem de tekzibin tesirli olmasını 
temin etmek için çabuk bir prosedür düşü
nülmüş, fakat aynı zamanda Muhterem Adalet 
Partisi Komisyon üyelerimizin de katılma-
siyle mümkün mertebe kazai murakabeyi va
tandaş hakkım koyueu şekilde tam teminatlı 
olarak buraya koymaya da. gayret edilmiştir. 
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Sordukları bir suale de cevap vermek iste

rim; Başbakanın, Millî Güvenlik esasına is
tinaden, düzeltme ve cevap metinlerinin ya
yınlanmasını menetmek hakkı var mıdır? 

Başbakanın böyle bir hakkı olamaz. Bu ba
kımdan Anayasamız sarihtir. Buraya ayrıca 
hüküm ilâvesine dahi lüzum yoktur. Zannedi
yorum, Anayasanın bir hükmünü okurken söz
lerimin zapta geçmesi kifayet eder; Anayasa
nın 132 nci maddesinin 3 neü fıkrasının 2 nci 
cümlesi aynen şöyledir : «Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uy
mak zorundadır; bu organlar ve idare, mahke
me kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 

Binaenaleyh, bir mahkeme, bir düzeltme ve 
cevap metninin radyoda yayınlanmasını ke
sin olarak emrettiği zaman bunun yayınlan
masını durdurmak artık kimsenin iktidarı 
dâhilinde değildir. 

Anayasanın bu hükmünü bu kanunun 16 neı 
maddesi asla ihlâl etmez. Çünkü mahkemede, 
elbette ki millî güvenlik konusunda kendi 
takdirini kullanmak salâhiyetine sahiptir. O 
kadar sahiptir ki, biz, bu kanunun 16 neı 
maddesinin ikinci fıkrası ile Başbakanın, men 
kararını, açıkça millî güvenlik mülâhazala
rına müsteniden verip vermediğini dahi Da-
nıştaym murakabesine, Anayasanın 114 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının âmir hükmüne 
uyarak ve üstelik seri bir muhakeme usulü 
vaz'ederek koymuş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; görüşmeler sırasın
da, yanılmıyorsam, hafızamda kalabildiği ve 
not edebildiğim nisbette temas edilmiş olan 
hususlara arzı cevap etmeye gayret ettim. Bu
nun dışında, Muhterem Meclisimizin aziz 
üyelerinin emirleri olduğu takdirde kendile
rinin diğer suallerini de cevaplandırmaya 
amadeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sual so
racaklar. 

Buyurun, Turhan Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — 16 nci 

maddede, «Başbakan veya görevlendireceği Ba
kanlık, millî birliğin açıkça gerekli kıldığı 
hallerde, bir haber veya yayını menetmeye 
yetkilidir» diyor. 

Bu, ne şekilde yapılacak? Yani Başbakan ve
ya Millî Savunma Bakanlığından yetkili bir 

zat bütün haberleri sansür mü edecek? Bunun 
şekli ne olacaktır? Bunun hakkında Komisyonun 
izahat vermesini rica edeceğim. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
çok ehemmiyetli konu olduğu için, bu hususta 
izahat vermeme yardımcı olan çok sevgili Tur
han Bilgin arkadaşıma bilhassa teşekkür etmek 
isterim. 

Başbakan her an Ankara'da bulunmayabilir. 
Millî güvenlik mefhumu, maalesef tıpkı kamu 
düzeni mefhumu gibi, - kendileriyle şahsan da 
bu hususta sık sık görüşmek bahtiyarlığına 
erişmiş arkadaşl arınızdanım - maalesef hiçbir 
hukuk düzeninin kesin olarak, zaman ve me
kân içerisinde hudutlarını çizebildiği mef
humlardan değildir. Bir gün, bir zaman ve 
mekâncfa kamu düzenini veya millî güvenliği 
ihlâl edici sayılabilecek bir husus bir başka za
man ve mekânda asla sayılamaz. Bir misal arz 
edeyim; bu misali açık gönüllülüğüme veriniz, 
aynen Komisyonda da söyledim, ideolojisine 
şu Mecliste tek kişinin dahi iştirak etmediği 
birtakım şairler vardır, Türk şairi demeye 
dilim varmıyor ama Türkçe şiir yazmışlardır. 
Bunlardan birisinin şiiri bugün Türk radyo
sunda okunsa kamu düzeni bozulur mu bozul
maz mı? 

Açıkça, bozulur, arkadaşlar. Türkiye'nin 
bugünkü icapları, böyle bir Türkçe şiirin radyo
da okunmasiyle bozulur, kamu düzeni bozulur. 
Fakat kendileri de bilirler ki; meselâ, Fransa'da 
komünist partisine mensubolan Aragon'un şiirle
ri Gol ist radyo tarafından hergün okunur, bu
na kimse de ses çıkarmaz. Ve kamu düzeni bo
zulmaz. Zaman ve mekân bakımından, kamu 
düzeni mefhumunun ne kadar değişebileceğini 
gösteren bariz bir misal verdim, zannederim. 
Millî güvenlik de aynen bunun gibidir. Cemiyet
lerin, muayyen meseleler üzerindeki hassasiyet
leri, millî güvenlik bakımından da zaman ve 
mekân içinde değişir. Bu hassasiyetlerin, hele 
demokratik memleketlerde, mümkün mertebe az 
olması halk içerisinde ve her tarafta az olması, 
bu hassasiyetlerin, şu Mecliste yer alan herkesin, 
zannediyorum en samimî temennisidir. Ama 
dünyanın her yerinde istisnasız her yerinde şu 
veya bu derecede millî güvenlik konusunda bir
takım hassasiyetler, birtakım tedbir alma zaru-
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retleri elbette ki vardır. Bunları kim tesbit 
eder? Bunları tesbit edecek olan, bunların sınır
larını tesbit edecek olan, aslında Danıştaym iç
tihatlarıdır. Danıştay şu sebepten dolayı şu 
husus millî güvenliği veya kamu düzenini ih
lâl eder veya etmez, demekle ve bu içtihatların 
tekerrür etmesiyle bu gibi sınırlar kendiliğinden 
meydana çıkar. Ve yine bu sınırlar, yine Da
nıştay içtihatları ile zaman ve mekan içinde, 
evolüe eder ve değişir. Şimdi bu izahattan son
ra şunu belirtmek istiyorum, Başbakan An
kara'da bulunmıyabilir, Başbakan, millî güven
liğin muhtelif icapları bakımından bazan Tanıt
ma ve Turizm Bakanını görevlendirmeyi uygun 
görebilir, bazan uygun görmez. Çok daha mü
him bir mesele telâkki eder, Başbakan Yardım
cılarından birisini görevlendirebilir. Veyahut 
millî güvenlik hususundaki zaruretler, millî gü
venlik, malûmuâliniz, münhasıran askerî husus
lara taallûk etmez. Fakat askerî hususlara ta
allûk eden millî güvenlik mülâhazalarının ağır 
bastığı bir devrede, Millî Savunma Bakanını gö
revlendirilebilir. 

îşte, burada bu husus düzenlenmiştir. Öyle 
zannediyorum ki; burada bu men yetkisini kul
lanmak asla, şu veya bu memura, bir bakanın 
emrinde bulunan şu veya bu zata tanınmamak 
iktiza eder. Kendileri eğer bakanlık teriminden 
endişe duyuyorlarsa oradaki (lık) ekini çıkar
mak daima mümkün. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım; ben daha çok maddeler üzerinde 
fikirlerimi serdedecektim, komisyon sözcüsünün 
beyanları üzerine söz almak mecburiyetinde 

* kaldım. 
Şimdi önce, sayın sözcünün en son üzerinde 

durduğu konuya temas edeceğim. Bana öyle 
geliyor ki, millî güvenlik konusunda radyonun 
neşriyatını durdurmak, bütün radyo haberle
rinin bu kanaldan geçmesi ile mümkün olacak
tır. Şiir misalini verdiler. Radyonun edebiyat 
sahasında bir şiir okunursa, bunu Başbakanın, 
Millî Güvenliğe uygundur ve değildir demesini 
radyo idarecileri bilmiyorsa o şiir de okunmuş 
olur. Acaba bütün radyonun neşriyatı Başba
kanın önünden bir bir geçecek de bunlar millî 
güvenliğe aykırıdır, buraya koyun, bunlar ay
kırı değildir, okuyun mu diyecek? Biz böyle, bir 
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radyo neşriyatına mı gidiyoruz!... Bu konu ko
misyon sözcüsünün izahatına rağmen henüz ay
dınlığa çıkmamıştır. 

Şimdi, Danıştay kararlarının böyle haberler 
esas olması bizi yine tatmin etmiyor. Çünkü 
önümüzden çok konular geçmiştir ki, Danışta -
yın kararları yine Hükümetin itirazı üzerine 
tatbik mevkiine konulmamıştır. Anayasanın 
belirli maddesinin, Sayın Coşkun Kırca'nm 
okuduğu fıkrası da devamlı surette ihlâl edilmiş
tir. Bunun da misalleri pek çoktur. Meselâ; gidin 
öğretmenler kadrosuzluk yüzünden Danıştaya 
başvurmaları sonucunda, Danıştayın kararına 
rağmen haklarını alamamışlardır. Meclisin Di
lekçe Komisyonuna müracaat etmişlerdir. Di
lekçe Komisyonu, Danıştay karandır, öğret
menlerin hakkıdır, demiştir. Hükümet halâ o 
hakkı verememiştir, hak sahipleri de haklarım 
alamamışlardır. Bunun gibi, kararların tatbik 
edilmediği misaller önümüzde pek çoktur. O ba
kımdan yargı merciinin kararını aldıktan. son
ra bunu yerine getireceğiz gibi bir esbabı mu
cibe, bizi tatmin etmiyor. Millî güvenlik konu
su, muhterem arkadaşlarım bilirsiniz, Türk 
Ceza Kanununun 161 nci maddesi tatbik edil
diği zamanlar bunun bir türlü içinden çıkılama
mış, nihayet Meclisimiz çok yerinde bir kararla 
161 nci maddenin sulh zamanında tatbik 
edilen kısmını kaldırmak suretiyle, Anayasanın 
ruhuna uymuştur. Şimdi, millî güvenliğe giren 
konuların ne olduğu tam olarak tesbit edilme
diğine göre, bu mesele, radyonun ilim ve sanat 
adamlarından kurulu Yönetim Kurulu tarafın
dan, millî güvenliği ihlâl edecektir diye tesbit 
edilemiyecek bir konunun, yalnız Başbakanın 
iradesine tevdi edilmesi, bir memlekette yeni 
kurulan bir müessesenin tarafsızlık .ölçülerine 
asla sığmaz. Bu o zaman doğrudan doğruya Baş
bakanın emrinde kurulmuş olan bir Devlet mües
sesesi olur. Bu müessesenin bundan sonra işte sa
natkârlar arasında, işçiler, gazeteciler, partiler 
arasında hakem rolünü, tarafsız hakem rolünü 
oynıyacağı, taraflı bir Başbakanın idaresinde 
işliyen bir idare için, hiçbir zaman kabul edi
lecek bir mesele olarak karşımızda bulunamaz. 

Bugün eğer, Radyo Meclis saati bizi tatmin 
etmiyorsa, Anadolu Ajansının ehliyetli olan 
muhabirlerinin vermiş olduğu haberlerin, Rad
yo idaresinde değerlendirilmesinde hata çık
maktadır, Anadolu Ajansı ile Radyo İdaresi 
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arasındaki açıklığı kapayanııyan bir Turizm ve I 
Tanıtma Bakanlığı, Radyo - Televizyonu, bu 
anlamı içinde nasıl meydana getirecek, bir türlü 
bunun içinden çıkamadım? Çünkü, Radyo ve 
Televizyon Kurumunun îdare Heyetine, Ana
dolu Ajaımsınld'an ,bir miüme&sil almımadikçıa Ibu 
profblem yine ıhalledilemeü. Anadolu Ajansı, (bu 
kurumun idaresine girmelidir ki, oradaki aiİh-
niıyeti ve düş/ünceleri, oradaki ilkeleri ve ta't-
frik edilen muameleleri bihakkın Ibilsin. O 'idare, 
kurumun görüş ve düşKkııüşıüne uiyiguin olarak 
haiberleri seri (halde çılkarsın. Onun için, yine 
Anadıollu Ajan'sı, Radyo ve Televizyon Kuru
mundan a.yn ve onun multoa'blrlerinin vereceği 
ve onların da kendi anlayışına ıgöre eifkârı 
umumiyerye akdettireceği (bir 'kaıva içinde, es
ki ıhalinde bâlki kalmaktadır. Bu t»akımdan, i 
mutlaka Anaıdokı Ajansının Radyo Teleıviızyıon 
Kuram u ile irtilbatımın isağlanm'ası zaruri dür. | 

Anayasanın tanıdığı Ibâzı temel haklar var
dır, ıbunlartfan (bir tanesi ide, gerek Komisyon 
Sözıcftsıünün ısrarla üzerinde durduğu, igerek 
O. K. M. P. nin Muıhterem Sözoüsü arkad'aşımı-
zm ve gerekise Adalet Partisi ıSözcülslü arkadaşı
mızın ve Tungnlt Çuliha ariîadaşıtmızın ıda üıze-
rinde durdukları, talhmin ederim ki, Ibüîtrün Mec-
]/iısimİ!zin de en «ok alâkasını çekecek olan ibu 
«Cevap /hakkıdır.» Anayasanın 27 nıci maddesi 
cevap vermeyi 'temel haklar arasında saymış
tır. Anayasa mıtzm 11 nci malddeisi, temel Ulak
ların ömine, millî güvenlik mülâhazasiyle Idalhi 
dokunu la mıyac ağını sarilh olarak vaız'etmiışltir. 
Anayasanın İ l nei nıadldeisi, hassaten güvenlik 
mülâhaızasını ele alarak, bu 'temel haikika doku
nul aımıy a e ağını öne 'sıüreıiken, Kbnılilsyon nasıl 
oluyor da Hülkümetin, «cevap hakkını», emni
yet mülâiıaızasiyle geeilkftıirmesini ye IbilJhaısSa i»i-
yasi partilerin daiha çok kullanmak duramiun-
da olduğu bu, «cevap 'hakikini», yangı orjgaıiJİa-
nridam geçirtmek suretiyle, ösals telslrlni kaylbet-
tiktten sonra ele ahanaealkmış gitbi, lûitlflen .Ko
misyonda bir fıikra ilâve etımelk suretiyle onu 
da geçiştirmektedir? 

Şimdi, mulhterem arkadaşlarım; ıkanun, mev
cut (iktidarla ruı, kendi [havasını ön plâna ala-
ra.k, kenldi lehine 'göre kullanabileceği (bir şev
klide d'üs/ünnıeüielidir. İktidarlar gelip »geçici
dir. Bilhassa {koalisyon «Sistemlerindeki iktidar
ların ömürleri çok kıladır. Ama, bizim m emle-
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ketimizde gerçekler, (buıgfın İsmet Pahamın 'elbe* 
dî Başlbakanlığını maimlkün kılıyorsa ona uyiguıı 
Ibir kanun çıkarmak, »yarınki iktidarlar ve ya
rın »buraya .gelecek nesiller için iyi (bir başlan
gıç olmaz. Bu Ibakumdan, bu kanunun 16 ncı 
m'addesi ıliızefinde buttun ıMecliisin »haısssas olaratk 
durması lâzımdır. İktidarlar; emniyet mlüMlha-
zaısiyle, mîllî .gtilvenlilk mâlâhazasiyle, muihale-
fdtin veya şalhısların Anayasalının teminatı al
tında Ibukın'an haklarını gecföktirmenıelildirler 
ve durdurmamalıdırlar. ©unu durgununken, 
ımnıtlaka 'bir yargı organının kararı olmalıdır. 
Onu, evvelâ yargı organından geçirtip, ondan 
sonra yasağı kaymalıdır, 'hiç olmatösa. Yangı 
organından geçmemiş olan bir halk, durduruıl-
nıaik, veya önlenmek ısuretiyle, «$en Ibuntı yar
gı organında telâfi et .hakkını oradan al.» de-
mok, vaitand'atşı mutla'ka yokuşa ;9Ürmektır. Ama, 
dıüsatnmek lâzımıdır İki, geçmiş devirlerde oldu
ğu giibi, radyonun tarafsızlığımdaın şifkâyet 
edlip, bu llcîhıslüO.ei'de feryat 'edenler, bugiün rad
yonun ıtaraıfkızlığından feryat edenlerin seisini 
nefislerinde duymak medbur^ötindedirler. Bu 
ses, yarınki (gelecek nesiller .tarafından tekrar 
edilmiyecek şekilde, Anayasanın getirdiğS âmir 
Oi'iİkümlei' Iburada esasa ibağilanırken, bütün po
litik -miülâhazalar duşard'a bırâkılmaılı ve mem
leket gerçeklerine, Anayaısanın âmir MMiimle-
r.ine ve onun bültün maddelerini en Iküiçfüfk şe-
Ikillde gıölıgeye cliiişiürmiyeeeik esaslara ibağlamajk 
»o rand aldırlar. (Komisiyton 'üıyelerSıne malhisus 
yerden, «Y'aşa», ıseısi) Evet yaşıyorum. Talbiî 
ıbiız, yeni iyeni İm Moeliısin kürsülerine alıişıkız. 
Iburada binejok ileri geri lâf edip, harüka ç(oeu(lî; 
unıvan.ını henüz kazanmadığırnıfz için, Ibke (Ge-
çiıci Kıomisıyon «ıralarından »altaşma var, sesi) 
«•yaşa» deneıceıktir. Biız, anıeak «ya§a» dijyenle-
rin samimî itemennilerine uyaralk kenidimiızi tat
min ederiz. 

bVIulhlt'erem arkadaşlarını /bir AnayaJsa kıooıu-
ısıı, bir mıüesısese kuruluışu husulsıiinda 'âcizane 
fi/kirlerini serd eden parlâmentfco üyıelerinin fi
kirleri n'o derece ve vasatta oluma okun, onun 
ölçâiis/iine milhenlk -taşı koıymak kudreStinde olmı-
yan ve bu hakka saMp Ibıılunmıiytan inlsajnil'ar 
KJomisiyon Sözteıülaü ıbulıınduğu mtüddetıçe (bura
daki Ikonuşmalar Mihıza ile kanşılanır, buradat 
ki ıhakikattler gölgeye düştürülmek istenir. F^-
ka;t, ızaıbıtlarda İbiğim konüşmalanmiiz, bizim gö-
riişilerhn iz tarihe tescil edilir. 
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BAŞKAN — Sayın Ataıöv işi #aihöi|yete dö-

küoTonsunuız. 
İHSAN ATAÖV (Davamla) — Ama, -efen

dim lütfen oradan, «sya§a» dijye ialtifluza eden... 
(Oüriilttüier) 

BAŞKAN — O deımedi. Sizin dediğiniz zat 
bu kelimeyi söylemedi. 

BAHTtYAE VURAL (Kara) — Beyinsiz. 

BAŞKAN — Rica ederim Bahtiyar Bey, yok
sa dışarı gidersiniz. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Eğer, başkası 
söyledi ise sözlerim söyliyene aittir. O zaman, 
ben hatamı düzeltirim. Ama, hiçbir zaman çok 
'büyük beyni olan Bahtiyar Vural'a muhatap 
olmam. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Gözün kör 
olsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; bir Anayasa müessesesi kurulur
ken, mevzuu mihrakından çıkarmak doğru de
ğildir. Fakat, Anayasanın gerçek maddeleri için
de bu müesseseyi bütün icapları ile kurmak 
hususunda Parlâmentonun bütün üyelerinin vic
danlarında bir mesuliyet taşıdıklarına kaaniim. 
Onun içindir ki, bugün bana yarın sana olur. 
Yarın gelecek olanlar, burada bu kanunun 'bu 
maddesi»! bize niçin tedvin ettiğimizi sorarlar. 
Ona muhatap olmamak için, gayet geniş bir 
görüfle, gayet büyük bir toleransla, gelin; bu 
kanıjöun özü olan kısmı üzerinde duralım. Kur
duğumuz bu yeni müesseseyi, Başvekilin veya 
onun tensibedeceği bir insanın idaresine ye onun 
arzusuna râmoiaeak bir elastikiyet içinde 'bı
rakmayalım. Benim düşüncem bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
SEYFf ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım; bir endişemi izale için tek
rar huzurunuza çıktım. 

Radyo ve televizyon mevzuunda bir kanun 
tedvin ederken, bir çok meseleleri apaçık or
taya koyup, bunlar üzerinde kanaatleri anla
mak, zabfciara intikal ettirmek faydalı olacaktır. 

Sayı» Komisyon Sözcüsü arkadaşım, itiraf 
edeyim ki, endişemi izale etmediler. Hükümet 
teklifi, Anayasayı ve demokratik prensipleri 
'bir bütün halinde almış. Geçici Komisyon, 5 nci 
maddede «yalnız Anayasanın başlangıç ve ge
nel esaslarını aldılk» diyor, esbabı mucibesini 
de arkadaşımız izah etti. Hükümet teklifinin, 
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Anayasayı bütün olarak almasında bir takım 
haklı sebepler olduğu kanaatindeyim. Biraz 
evvel İhsan Ataöv arkadaşımız; bir maddeye te
mas etti: Bu cevap verme hakkıdır. Ben ken
dilerinin bu argümanını tezime mesnedolarak 
göstereceğini. Anayasamızın genel esasları dı
şında, bir takını teımel prensipleri vardır ki, (bun
lar genel esaslar içerisine girmemiştir, ama 
genel esaslar kadar mühimdir. Meselâ, radyo, 
faraza sendika kurma hürriyetini, sendikacılı
ğı teşvik edilci neşriyat yapmalı. Bu genel esas
larda yoktur. Faraza, grev ve lokavt hakkının 
kullanılması üzerinde millî menfaatlerle bağ
daştırıcı tarzda telkinlerde bulunacak bir takım 
neşriyatlar yapabilmeli: Yabıız, genel esasları 
kabul ederseniz, diğer müesseseler üzerinde rad
yoların her hangi bir şekilde çalışma imkânla
rını biir esasa bağlıyamazsınız. O zaman, yöne
tim kurulları şu, şu, şu şahısların elindeyken 
!bir başka istikamete; bu, bu, bu şahısların elin
de iken de bir başka istikamete gidebilir. Bu
nun kilit noktalarını burada tesbit çtmek lâ
zımdır. 

Şimdi bir nokta kalıyor; radyo hiç şüphesiz, 
halka hizmet etmek mevkiindedir. Çünkü, halk 
bu hizmetin karşılığında muayyen bir vergi, üc
ret ödemektedir. 

Radyo, hangi halka hizmet edecektir? Bu 
memlekette yaşıyan 30 milyon vatandaş var, bun
ları biribirine sevdirici, bağdaştırıcı, saydırıcı 
yayınlar yapması lâzımdır. Bizi ayakta tutacak 
birçok meselelere temas etmeye, bu hususlara 
hizmet etmeye, hususiyle de dinleyicileri mem
nun etmeye mecburdur. Binaenaleyh, bir taraf
ta Anayasanın genel esasları üzerinde durur
ken, diğer taraftan da nihayet bir iktisadi işlet
me olarak halka hizmet etmek zorunda olduğunu, 
bu kanun, esprisiyle getirmelidir. Maksadımı da
ha açık anlatabilmek için, bir misal vereyim. 

Lâiklik ilkeleri, Atatürk Devrimleri, çağdaş 
medeniyet ve uygarlık gibi bâzı noktaların tarif
leri alınmış. Biz Temsilciler Meclisinde iken, 
Anayasanın 19 ncu maddesini çok münakaşa et
tik. Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız hatırlar
lar. Bu kürsüde o vesileyle 4 - 5 defa çıkmış, ko
nuşmuştuk. Bu memleketin arkadaşlar ezelî der
di vardır, halk hissiyatını ve arzusunu gereği gi
bi radyosundan dinliyememektedir. Zaman za
man bâzı iktidai'lar buna cevap vermiş bâzıları 
vermemiştir. Bundan sonra vermemeleri ihti-
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malleri bu kanunla daha açık şekil almaktadır. I 
Bir misal vereyim, o zaman verdiğim misali tek
rar edeceğim. Farz edelim, bir spor temasını 
bir staddaki maçı radyo vermektedir; çünkü spor 
sever halkımız bu maçı dinliyecektir, zevk alacak
tır, şudur budur. 

Anayasanın 19 ncu maddesi vicdan hürriye
tini, telkin hürriyetini, ibadet hürriyetini kanun
ların teminatı altına almıştır. Faraza, genel esas
ların içinde kaldığı takdirde, bu kanunun amaç
lar kısmındaki 5 nci maddesinin ana esprisi, fa
raza Ramazanda birtakım ibadetlerin halka rad
yo vasıtasiyle duyurulması, yönetim kurulunun 
keyfi takdirine kalacaktır. Bu olmaz arkadaş
lar. Açık endişemi bu noktada tesbit etmek isti
yorum. Faraza, radyo Mevlüdü rahatça verebi
lecek midir? 19 ncu maddeyi Anayasa içerisinde 
ancak mütalâa edebiliriz. Komisyon Anayasayı 
bir tarafa itip de, yalnız genel esaslar başlangıç 
kısmını ele aldığı zaman, bu esaslar dairesinde 
vazife gören yönetim kurulu, buna müsaade et-
miyecektir. Bir tarafta dinleyici hissiyatı ve, ar
zusu muayyen istikamette, komisyonun da bir 
başka istikamette. Bu tasarı bu şekliyle kabul 
edilirse, bu olacaktır. Olmaz, arkadaşlar. Benim 
şahsi endişem bu. Ben, kül halinde Anayasanın 
ele alınmasını istedim. Arkadaşım, 98 nci mad
deyi misal getirdi o gibi maddelerin elbette rad
yo ile propagandası bahis konusu olmaz. Ama, 
onun içinde radyo ile propagandası, yapılması 
icabeden birtakım müessese vardır ki, o müesse
selerin' eğitim yolu ile veya bir başka yol ile hal
ka anlatılması, öğretilmesi, halkın bunları bil
mesi lâzımdır. Yalnız, genel esaslar meseleyi hal
letmez. Bu bakımdan, Hükümet tasarısı, hem ih
tiyaçlara cevap verecek mahiyettedir, hem de bü
tün olarak Anayasanın ele alınmasiyle isabetli 
hareket edilmiştir. 

İkincisi; millî meselelerde inkarcılık ne kadar 
zarar verirse, istismarcılık da aynı derecede za
rar verir, arkadaşlar. Ben, birçok meselelerin 
inkârından da, istismarından da şikâyetçiyim. 
Orta yolu bulmak zorundayız. İstismar da iyi 
bir şey değil. Meselâ, radyo ile Atatürk inkı
lâplarının korunmasına ve savunulmasına, bun
ların hepsine taraftarım. Ama, bunun mütema
diyen istismarı ve böylece vicdan hürriyetinin 
de bir. başka açıdan* tazyik altında bulundurul
ması ve bunun radyo ile yapılması memleket 
için huzur verici bir şey olmuyor, olmamakta- | 
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dır. (Gürültüler) Bu itibarla, şu kanunla radyo
nun yeni bir yöne, yeni bir istikamete sevk edil
diği şu anda, bütün bu meselelerin görüşülmesi 
ve bunların halledilmesi lâzım. Radyo, bizi bir
leştirici, bizim hissiyatlarımızı toplayıcı hüviyet
te hizmet edecek bir teşekkül, bir vasıta olmalı
dır. Yoksa, onu zorla muayyen istikamete yö
neltmeye kalkarsanız, direnme devam eder, hu
zursuzluk devam eder, radyodan beklenen fayda 
elde edilemez. Hürmetlerimle. (C. K. M. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayım Kırca buyurun. 
CrEÇM KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Muhterem 'arkadaşlarMn, 
benden sonr-a konuşan ilk hatibin sözleri üzeri
ne, radyomuzun, 'basınımızın, 'her ilkimizin (ko
nuşmalarını tam bir tarafsızlıkla nakletmesi 
keyfiyeti, benimi için en müessir ve yeterli ce
vabı teşkil edecektir. Bu noktada ayrıca fazla 
durmaya lüzum yok. 

Konuşmalarda -temas edilmiş olan bir iki tek
nik noktaya da 'dokunmak isterim. 

Danıştay kararları' baz-am yerine getirilmi
yor, demdi. Bu kararlar yerine getirilmezse ne 
olur? Danıştayım aldığı kararların, muihtelif 
kategorileri olduğu idare hukuku: doktrinin
de öteden beri malûmdur. Bizde böyle olduğu' 
gibi, Fransa'da da böyledir. Ezcümle, Danış
tayım, kendisimi bağılıyan kuvvetler ayrılığı 
prensibinin -dışına 'çıkmaması iktiza eder. Me
selâ, tehiri icra kararları. Hangi kararların le
hi ı-i mümkünse .maddeten, tehiri icra kararının 
'bunlar için alınacağı şüphesizdir. 

Maili inhidam, bir binanın yıkılması için 
belediye karar .almıştır. Muayyen itiraz süre
leri' vardır, itiraz «üreleri içinde tekiri icra ka
rarı almak maddeten ımiümkümdür. 

Ama, bir Bakanlık emrine almayı tasavvur 
edin; bir emekliye sevk muamelesi tebliğ ile 
veya yerine göre Resmî Gazetede imtişariyle 
zaten icra olunur, icra -olunmuşken, neyi tehir 
ediyorsunuz? 'Tehir etmek demek, o zaman 
Danıştayım kendi kendisini icrai bir karar alan 
bir .makam sayması demektir ki, buma da arni
kan yoktur. Bu hususların, mevcut Danıştay 
Kanunundaki sarahat yokluğu muvacehesinde 
hail edilmemesi karşısında, bu Danıştay 'Kanu
nunun da Anayasaya uygun olarak halledil
mesi lâzımdır. Bunun yaminda öğretmenlerin 
intibakı meselesi 'de vardır. 
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Şimdi arkadaşlar, mahkeme kararlarını, 1 

idare, yalnız idare değil, yürütme ve yasama 
organları yerine getireceklerdir. Nasıl getire
ceklerdir? Kanunların dışına çıkarak mı ? Hayır, 
kanunlar çerçevesinde. 

Öğretmenlerin .muayyen terfi zamanları gel
miş, terfi edememektedirler. Çünkü, yine Türk 
kanunları demektedir ki, terfi edebilmek için 
birtakım üst kadrolara ihtiyaç vardır, kanunlar
da. da bu kadrolar yoktur. Terfi edemeyince ne 
olur1? Ne bekliyorsunuz idareden, bu kanun 
yokken orada nasıl terfi eder?' Bu takdirde, 
Danıştay kararları nasıl yerine gelir? Bu tak
dirde, Danıştay kararları tam kaza dâvası şek
linde işler, tazminat hakkı doğurur. Fransız 
İdari Hukuku içtihatlarından yasama organı
nın ihmali fiillerinden .mutazarrır olan vatan
daşların dahi Danıştayda tanı kaza dâvası .aça
bilecekleri kabul edilmiştir. Yasama organı, 
öğretmenler için gereken kanunları çıkarmamış 
vo gereken kadroları vermemiş. Doğrudan 
doğruya, Devletin ihmal fiili karşısındayız. 
Fransız Devlet Şûrası, tarihine şeref veren ka
rarlarından birisinde, bu takdirde Devletin 
tazminat borcunu tanımıştır. Bunu kanuna ko
yalım mı? Devletin tazminat borcunu bu hu
susta tanıyıp itanı ma m ak Yüce Meclisin tak
dirine vabestedir. Mümkün mü, değil mi? 
Danıştay Kanunu .geldiği zaman görürsünüz. 
Ama, benim şahsi kanaatim o dur ki, kanunun 
bugünkü halinde dahi Danıştayı böyle bir ka
rar almaktan ıneneden 'hiçbir husus mevcut de
ğildir. Binaenaleyh, idari kaza murakabesinin 
nasıl işliyeeeğini. idari kazanın bünyesi ve 
Anayasanın esasları içinde tâyin etmek lâzım
dır. Bunun dışında söylenecek sözler bence po
lemik mahiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar, benden hemen sonra 
konuşan hatip arkadaş, öyle. anlaşılıyor ki, ce
vap hakkı mevzuundaki sözlerimi iyi dinleme
miş. Turgut Çulha arkadaşıma cevaben ve 
biraz evvel Erol Yılmaz Akçal arkadaşınla şah
san ifade ettim ki, Anayasanın 132 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının 2 nci cümlesi sarihtir; 
düzeltme ve bir cevap metninin yayınlanması 
hussuunda sâdır olmuş mahkeme kararını hiç
bir mülâhaza ile hiçbir merci durduramaz. Bu 
böyle iken, bunun üzerinde daha fazla konuş
mak üee huzurunuzu işgal etmek olur. j 
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Muhterem arkadaşlarım, yönetim kurulun

da Anadolu Ajansından bir üyenin bulunması
na ihtiyaç yoktur. Anadolu Ajansı, kendisine 
göre haberlerini esasen Suruma satacaktır. Ku
rum, Anadolu Ajansından bültenlerini alacak
tır, ama Anadolu Ajansı bir haber ajansı ola
rak bültenini çok teferruatlı tanzim eder, özet 
bültenler neşreder. Onun çalışma tarzı başka
dır, radyo ve televizyon yayınları içinde haber
cilik tekniği başkadır. Bunlar birbirleriyle alâ
kası olan hususlar değildir. 

Millî güvenliğe istinaden, men kararlarının 
evvelâ yargı organlarından geçirilip, ondan son
ra infaz edilmesi hususuna gelince : Bu külli
yen, Anayasamızın esaslarından birisi olan 
kuvvetler ayrılığı prensibine aykırıdır, icra, 
icradır; icra vazifelerini yapar, icrayı, kaza de
netler. Yoksa, onun yerine kaim olup, icra vu-
kubulmadan önce vize vermez. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Seyfi öztürk 
arkadaşımı tatmin için 1 - 2 hususa temas ede
ceğim. Evvelâ, dikkat buyurmalıdırlar ki, Hü
kümet tasarısında Anayasadan bahsetmemiş, 
«Cumhuriyet essalarını ve demokrasi ilkelerini 
benimsetici» demiş. Doğrudan doğruya Anaya
sa dememiş, «Cumhuriyet esasları» hangileri? 
işte, Cumhuriyetin cssalarmı biz tasrih ettik. 
Bu memlekette, «Cumhuriyetin esasları» Ana
yasanın başlangıç ve genci esaslar kısmında yer 
alanlardır. 

Grev hakkı konusu; grev hakkı konusu, in
san hakları meyanında zikredilmiştir. Radyoda, 
elbetteki grev hakkı caiz değildir; zinhar Tür
kiye'de grev hakkı tanıyanlayız, diye bir ko
nuşma sâdır olamaz. Çünkü, insan hakları han
gileridir? insan haklarını, yine bu Anayasa te
mel hak ve ödevler kısmında, tarif etmiştir. 
Şimdi, insan hakları dedikten sonra, bütün Ana
yasada yer alan temel hak ve ödevleri buraya 
nakletmeyi, yani Anayasanın burada haşivini 
yapmayı elbette ki, düşünecek değiliz. Yahut, 
Yönetim Kurulunun yapacağı bir yönetmeliği 
buraya geçirmek niyetinde olamayız. 

Dinî yayınlar meselesine gelince : Bendeniz, 
Atatürk devrimlerinin istismarının, vicdan hür
riyetini önleyici bir nitelik taşıyacağı kanaatin
de değilim. Çünkü, Atatürk devrimlerinin ken
disi vicdan hürriyetini önlemez; Atatürk dev
rimleri, vicdan hürriyetini hükümran kılar. 
Lâiklik ve Atatürk devrimleri. Atatürk dev-
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t'inileri lıe kadar çok söylense, Atatürk devrini- I 
lerihin iıe olduğu eğer iyice biliniyorsa, bunun 
hakikî mânasında vicdan hürriyetinin de yer 
aldığı bilinmek iktiza .eder, Vicdan hürriyeti
nin bu memlekette mevcudolduğunu söylemek 
veyahut Atatürk devrimlerinin propagandasını 
yapmak aynı şeydir. 
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ğıiıi da biliyorum. Bu dö, ayni derecede vahim
dir, demögfojidil'i 

Atatürk devrimleri bulut istikanı etmez, 
İstilzam etmediği, başka memleketlerin radyo
larının tatbikatından atakça bellidir, arkadaş
larım. (Bravo sesleri) f 

Zannediyorum, bu sözlerimin zapta geçme
siyle sevgili Seyfi Öztürk arkadaşımı tatmin 
etmiş bulunuyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) - Bir sualim 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, sorunuz. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim 

sayın sözcü dinî yayınlarda her hangi bir dinîn 
lehinde veya aleyhinde radyo yayın yapamaz, 
buyurdular. Halen, dinî yayınlar pek tabiîdir 
ki, Islânıiyetin faziletlerinden ve prensiplerin
den bahsetmektedir. Ama, bunun yanında di
ğer dinlere dokunmamaktadır. Şu halde, bu
günden sonra îslâmiyetin faziletlerinden bahse-
dihniyeeek midir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım. 
dinî yayınlar meyanında dinî konuşmaların da 
yer alacağı şüphesizdir. Vatandaşların dinî 
ihtiyaçlarını tatmin etmesi demek, dinî âyin
leri dinlemesi kadar, dinleri hakkında, sırf 
orada konuşanı ilzam etmek kaydiyle, yapılan 
konuşmaları dinlemek ihtiyacını da kapsar. El-
betteki, dediğiniz tarzda yayınları yapmak, on
ları ve münhasıran onları yapanları ilzam etmek 
kaydı ile. lâiklik prensibini ihlâl ediei bir husus 
değildir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gıyasettin Ka
raca, sorunuzu sorunuz? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) Yaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, buyuran. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bir husu

sun aydınlatılmasını rica edeceğim. Şekil nasıl 
olacak, dedim. Bunu men etmeye yetkili Ba
kanlık, millî günvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
bir haber ve yayını menetmeye yetkilidir. Şim
di Türkiye'de bölge radyolarının açıldığına ve 
10 - 15 radyo bulunduğuna göre; bilhassa canlı 
haber verebilen Anadolu Ajansı, diğer yerler
den alman mahallî haberleri dahi vermekte
dir. Millî güvenlik mülâhazasını, Anadolu'da 
kim tesbit edecektir? 

Arkadaşlar, şimdi dinî yayınlar meselesine I 
gelince : Lâik radyodan diıiî yayın yapılır mı? 
Mevzuun lâiklik ile alâkası yoktur. Fransa, lâik 
bir cumhuriyettir. Kilise âyinlerini radyosu ve
rir. Neden verir? Kendisi muayyen bir dini be
nimsediği için, yahut Fransız hukuk nizamının 
Katoliklik esaslarına göre düzenlenmesinin pro
pagandasını yaptığı için mi? Hayır. Sadece, bir
takım Fransız vatandaşlarının dinî âyin dinle
me ihtiyacını; tıpkı müzik dinleme, konferans 
dinleme, tiyatro dinleme ihtiyaçlarını karşıla- ı 
dığı gibi, bu şekilde vatandaşların ihtiyacını 
karşılamaktadır. Bilâkis, İngiliz Radyosunda 
yer alan temel essalar açıkça ortadadır. İngiliz 
Radyosu, lâik bir radyodur; fakat, dinî yayın
lar yapılabileceğini söyler. Muayyen bir dinin 
propagandası yapılamaz. «Şu dine sâlik olunuz, 
falanca din diğerinden üstündür.» Lâik bir rad
yoda bu söylenemez. Bugün de söylenmiyor, 
bundan evvel de her hangi bir devirde Türk 
radyosundan söylenmemiştir. Ama dinî yayın 
yapılabilir. Türk vatandaşlarının vicdan hürri
yeti esasları dairesinde, dinî yayın dinleme ih
tiyacını Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, 
dün olduğu gibi, bugün de ve bundan sonra da 
hiç şüphesiz karşılıyacaktır. Bu husus, başka 
memleketlerdeki lâik Radyo - Televizyon ku
rumlarında görüldüğü üzere, hiçbir surette 
lâiklik prensibinin ihlâli mânasına alınmaz. Ne 
zaman lâiklik prensibi ihlâl edilmiş olur? Rad
yo, tıpkı muayyen bir siyasi parti veya işçi ve
ya işveren sendikası arasında taraf tutarcasma, 
«ey vatandaşlar; filânca dine sâlik olunuz, ya
hut filânca din diğerinden üstündür,» derse. 
Hayır, bunu demeyip de, dinî yayınları vatan
daşların ihtiyaçlarını karşılamak ölçüsünde ve
rirse; mevlût şeklinde, Kuran okumak şeklinde 
ilâhare, bu, hiçbir surette lâikliğin ihlâli mahi
yetinde değildir. Şunu da belirtmek isterim ki, 
bu sözlerimin, efkârı umumiyemizin bir başka 
istikametinde, hemencecik «Atatürk devrimleri 
ihlâl ediliyor» diye propagandasının yapılaca- | 
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En büyük mülkiye âmiri mi, bu işle vazife

lendirilecek, yoksa kalifiye insanlardan müte
şekkil bir heyetin millî güvenliğe aykırı hare
ketleri önleyici tedbirleri alması mı daha iyi 
olacaktır? Bunu istirham ediyorum. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Efendim, biraz sonra 
takdim edeceğimiz bir takrir, aynı zamanda sev
gili Sayın Turhan Bilgin arkadaşımızın sualleri
nin cevabını teşkil edecektir. Çünkü, bu tak
rirle biraz evvel kendilerinin pek haklı olarak 
telkin etmiş bulundukları veçhile «Bakanlık» 
kelimesini «Bakan» olarak değiştiriyoruz. Bi
naenaleyh, bir vilâyetteki bir mülki âmirin bu 
yetkiyi kullanması asla bahis konusu olmıya-
caktır. Teşekkül, muhtar bir teşekküldür. 
Biraz evvel bu kürsüden söylendiği şe'kilde, 
muhtar bir teşekkülün muhtar olma vasfı, ha-
zırlıyacağı yayınları daha evvel Başbakanın 
veya görevlendireceği Bakanın sansüründen ge
çirmesine mânidir. Bunu burada söylemeye 
dahi lüzum yoktur. Çünkü, bu muhtariyetten 
doğan bir husustur. Açıkça beyan ediliyor. 
Bunu komisyonda da konuştuk. Hiçbir surette 
evvelden Başbakana veya görevlendireceği Ba
kana haberleri, yayınları gönderip, onun gö
zünden geçirmek bahis konusu değildir. Bu 
muhteriyete aykırıdır. Böyle bir şey olamaz. 
Birinci maddede muhtar diyoruz. Açıkça nasıl 
olacak? Şu şe'kilde olacak. İki ihtimal var, 
bu durumda. Bir kere vilâyet radyoları mese
lesi mühim değil. Her radyoyu Türkiye'de 
Ankara'da dinlemek mümkündür. Binaenaleyh, 
ta oraya kadar gitmeye lüzum yoktur. Bunun 
için, ya yapılmış bir yayının, millî güvenliğe 
aykırı bulunduğu için tekrarı men edilecektir 
veyahut Genel Müdür veya Yönetim Kurulu, 
yayına göre, kendileri bir tereddüt içine düşe
bilirler ve Başbakan veya görevli Bakandan 
sorabilirler; bu takdirde bir men kararı sadır 
olabilir veya olmıyabilir. Bunun dışında muh
tar bir kurumun bütün yayınlarım Başbakanın, 
yahut görevlendirdiği Bakanın gözden geçir
mesi esasen muhaldir. Çünkü, buna imkân 
yoktur, maddeten imkân yoktur. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Nihat 
Kürşat. 

A. P. GRUPU ADINA NÎHAT KÜRŞAT (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım ; Grupumuz adı
na yaptığımız konuşmaya Sayın Komisyon Söz-
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eüsünün verdiği cevaplara elbette cevaplarımız 
olacaktır. Ancak, biz konuşmamızda görüşleri
mizi ve itirazlarımızı, hatırlanacağı üzere, mu
ayyen maddelere inhisar ettirmiştik. Arzumuz, bu 
maddelerin sırası geldiği zaman, gerek komisyon 
.sözcüsünün mütalâalarına cevap vermek, gerek
se bu mevzudaki kendi görüşlerimizi daha etraf
lı ve tafsilâtı ile anlatmak merkezindedir. Sırf, 
müzakereleri uzatmamak için ve aynı görüşlerin, 
aynı mütalâaların bir tasarının umumi müzake
resinde tekrarlanması gibi yanlış bir yola gitme
mek için, biz, görüşlerimizi maddelerin müzake
resi sırasında ifade etmeyi kararlaştırmış bulu-
ı.uyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem mil

letvekilleri, ben komisyonun âzasıyım. Raporun 
altında bir muhalefet şerhim var. Bunun izahı 
zımnında huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Muhalefet şerhimin birinci paragrafı, tasarının 
geç sevk edildiğidir. Bu da altı ay içerisinde 
sevk edilmesi lâzımgelcn tasarılardan olduğu 
noktasında toplanıyor. Komisyonun Sayın Söz
cüsü Kırca, burada biraz evvel konuşurken, bu 
mevzua şu şekilde temas buyurdular. «Muhak
kak, geçici 7 nci maddenin hükmü açıktır. Buna 
göre iki kanun vardır ve onlar da gününde ted
vin edilmiştir,» dediler. Birincisi, Anayasa Mah
kemesi, ikincisi de; Yüksek Hâkimler Kurulu. 
£vet, birinci mevzuda haklıdırlar. Türkiye'de 
Anayasa Mahkemesi ilk defa kurulmaktadır ve 
yeni bir organdır. Burada mutabıkız. Kğer, ken
dilerinin tefsir ettikleri, anladıkları gibi, madde
den hüküm çıkarılabilse idi, bu takdirde Muh
terem Kırca, Yüksek Hâkimler Kurulunun teşek
külüne dair Kanunu altı ay içinde mütalâa et
memesi lâzımgelirdi. Çünkü, malûmuâliletiniz-
dir ki, hâkimlerin özlük işlerini, yani terfileri-
ni, nakillerini, tecziyelerini, emekliliklerini ve 
meslekten ihraçlarını evvelce de tedvin eden bir 
otgan vardı. O da Adalet Bakanlığına bağlı Zat
isi eri Umum Müdürlüğü idi. Bu izahatım karşı
sında, Kırca'nın, evvelce Basın - Yayma veya 
simdi Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı bir 
Radyo Müdürlüğü vardır, onun için bu yeni bir 
kurum değildir, şeklindeki mütalâası ne derece
ye kadar kanuni olur, takdirlerinize arz ediyo
rum. Bu sebeple gecikme vardır. Bu kanaatim
de hâlâ İsrar etmekteyim. 
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İkinci noktadaki muhalefetim; Kurumun 

muhtariyetine dokunulmasıdır. Şu, üzerinde uzun 
uzadıya münakaşalar yapılmış bulunan 16 ncı 
ııadde. 

Şimdi, Anayasamız şöyle bir başlık tahtında, 
bu maddeyi diğer müesseselerle birlikte tedvin 
etmiştir. Bu da, özerk kuruluşlar diyor. 120 nci 
maddede üniversitelere temas 'ediyor. «Üniver
siteler, iancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. 
üniversiteler, bilimsel ve idarî özerkliğe sa'hip 
kamu tüz"el kişileridir» dedikten ısonra; yine ay
nı fasılda, Radyo ve Televizyon idaresi ve ha
ber ajanslarını 121 nci maddede tedvin ediyor. 
Buna göre «Radyo ve Televizyon istasyonları
nın idaresi, özerk ve kamu tüzel kişiliği halin
de, kanunla düzenlenir» amir hükmünü getir-
mişti*. 

! Arkadaşlar; muhtariyet nedir? Türk Hu
kuk lûgatına göre, cemiyetlerde, kurumlarda 
muhtariyet, Devletin koyduğu nizam içinde tam 
bir serbesti yetkisidir. Şimdi biz, bu 16 ncı 
madde ile ne yapıyoruz ? Tasarının 3 ncü mad
desinde tarifini büfen «Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun en yükstek uzvu; idare ve 
karar organı Yönetim Kuruludur» denildiği 
halde, bunun üzerinde bir karar ve yönetim (ta
nıyoruz. O da Hükümet Başkanının veya vazi
felendireceği bir Bakanın millî güvenlik mülâ
hazası ile neşriyatı men 'etme yetkisidir. 

Arkadaşlar, Anayasa muJhtar kıldığı bu ku
rumun ödevine müdahaleyi tanısaydı, Sayın 
Kırca 'nm istinat ettiği 110 ncu madde ki, ken
dileri tedvin etmişti, mevcudiyetini biliyordu; 
i) zaman bu 121 nci maddenin altına bir fıkra 
ekliyecekti. «Kurumun özerkliği l110 ncu mad
dede bahsedilen Millî Güvenlik dışındadır.» tar
zında bir fıkra koymak suretiyle özerkliği tak
yit edecekti. Mutlak muhtariyeti takyit etme
diğine göre, bugün 110 ncu maddede, Millî Gü
venlik dolayısile Bakanlar Kurulu Meclise kar
şı sorumludur; şeklindeki hükümden istifada 
edilerek, muhtar olması lâzımgelen Kurumun 
muhtariyetine dokunulamaz. Bu sebeple, bu nok
tada da muhalifim. 

Üçüncü muhalefetim: Devletin tekeline ve
rilmesidir. Radyo ve televizyon yayınlarının 
Türkiye'de Devletin tekeline verilmesi noktası
na da muhalifim. Çünkü, bu 121 nci madde içe
risinde emredilmiş bir hüküm değildir. Şöyle 

k i ; demin okudum 120 nci maddede, üniversite
lerin yalnız Devlet tarafından kurulacağını be
lirtmiş ve böylelikle bu mevzuda tekeli tanı
mıştır. Radyo ve televizyonculukta da, televiz
yon yayınma da bir inhisar koymayı arzu et
seydi çok tabiîdir ki, 120 nci maddede de buna 
benzer bir hüküm vaz 'edecekti. Eltaıediğine gö
re ve 121 nci maddenin son fıkrasından açıkça 
istidlal ettiğine nazaran ki, o da şudur: «Dev
let tarafından kurulan veya Devletten malî yar
dım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esas
tır» demek suretiyleı Türkiye'de özel teşeb
büsün de radyo ve televizyon yayını yapabil
mesi hakkını tanımaktadır. 

Ayrıca, amatör radyoculuğa da imkân ver
mektedir. îşte bu sebeple, madde açıkça men et
mediği cihetle, ben Sayın Kırca'nm Anayasa
nın 40 ncı maddesindeki istıinadettiği «Kanun, 
bu hürriyetleri, ancak kamu yararı amaciyle 
sınırlıyabilir» hükmünü, çalışma hürriyetini sı
nırlandırma halini, ibir tekel mahiyetinde telâk
ki etmemekteyim. Maddeye açıkça konulmadığı 
için de bunu 11 nci maddedeki, hak ve hürriyet
lerin özüne dokunur mahiyette görmekteyim. 

Sırası gelmiş iken, istdtraten ortadaki mev-
zuya bir kere daha dönmek istiyorum. Muhte
rem arkadaşlar; üniversite eğitim ve öğretimi 
muhtardır, deniyor. (Hükümet millî güvenlik 
mülâhazasiyle her hangi bir fakülte kürsüsünde 
ders veren bir hocanın dersini men edebiliyor 
mu? Men edemiyeceğine göre, bu muhtar mües
sesenin yayınına karışmaması lâzımgelir. Sade
ce Anayasanın 1.14 ncü maddesindeki, idarenin 
her türlü işlemi yargı denetimine taJbidir, hük
münden istifade ederek bir yayını men etmek 
istiyorsa tedbirler cümlesinden olarak mahke
meden bir karar ister veyahut Danıştaydan bir 
karar ister, yayını bu suretle men eder. Muhta
riyet de ıbu suretle ayakta kalmış olur. Aksi hal
de, bu muhtar organın, bu muhtar Kurumun 
üzerine bir vâsi tâyin etmiş gibi hir duruma 
düşeriz. Arkadaşlar, yine tasarıda, genel müdü
rün tâyini ve azli de muhtariyeti zedeleyici hu
suslardır. Benim maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
imi yenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle ı 

görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

Birinci kısım 
Oenel esaslar 

Birinci Bölüm 
Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kuruluş : 
MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir 
kamu iktisadi- teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kaibul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Görev : 
MADDE 2. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun görevleri : 
a) Radyo ve televizyonla haber hizmetle

rini görmek; eğitici, öğretici, kültür ve eğitime 
yardımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dışarda 
tanıtıcı, yeterli, doğru ve tarafsız yayın yap
mak; 

b) Yurdun gerekli yerlerinde yeni radyo 
ve televizyon tesisleri kurmak, bu tesisleri iş
letmek, mevcut radyo ve yayın tesislerini ih
tiyaca göre geliştirip genişletmek; 

c) Radyo ve televizyon postaları arasın
daki iş ve yayın ahengini sağlamak ve bu ka
nunda gösterilen esaslar içerisinde milletlerara
sı teşekküller ve yabancı radyo ve televizyon 
kuruluşları ile münasebetleri düzenlemek; ve 

d) Yayınlarının mümkün olduğu kadar I 
geniş bir alanda en iyi bir şekilde yapılabil
mesi için araştırmalarda bulunmak, tedbirler 
almak ve gerekiyorsa, kendi tesislerinde kulla
nılacak alet ve cihazlar üzerinde araştırma 
yapmak, bunları kısmen veya tamamen imâl 
etmek ve bunun için gerekli tesisleri kurmak
tır. 

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

Yönetim 
Yönetim organları : 
MADDE 3. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun en yüksek karar ve yönetim orga
nı, Yönetim Kuruludur. 

Kurum, Yönetim Kurulunun aldığı karar
lar çerçevesinde .ve onun gözetimi altında, Ge
nel Müdür tarafından yönetilir. 

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

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 
MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir 
Hükümet temsilcisi; 

I I I - Turizm ve Tanıtma Bakanının tekli
fi üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya 
daha üst dereceli memurları arasından Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hü
kümet temsilcisi; 

IV - Radyo veya televizyon konularından 
kürsüsü bulunan Üniversite Fakülteleri Profe
sörler Kurulları üyelerinin İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağırışı üzerine 
İstanbul'da toplanıp kendi aralarında seçecek
leri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğre
tim üyesi; 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal 
Ibilimler öğretim üyelerinin Ankara Üniversi
tesi Rektörlüğünün çağırışı üzerine Ankara'
da toplanıp kendi aralarından seçecekleri bir 
öğretim üyesi; 

VI - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi 
Profesörler Kurullarının kendi aralarından se
çecekleri üçer öğretim üyesi ile bu öğretim üye
lerinin kendileri ve kendilerini seçen seçici ku
rullar mensupları dışından seçecekleri edebi
yat, fikir veya sanat alanında belirli hizmet 
ve eserleri görülmüş beş kişiden kurulu bir 
seçici kurul tarafından seçilecek edebiyat, fi
kir veya sanat alanında yüksek (hizmetleri 
görülmüş bir kişi; 

VII - Devlet konservetuvarları öğretim ku
rulları üyelerinin Millî Eğitim Bakanının ça
ğırışı üzerine Ankara'da toplanıp kendi ara-
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larından seçecekleri iki öğretmenin; İstanbul 
Belediyesi Konservetuvan Batı Müziği Bölü
mü öğretmenlerinin kendi aralarından seçecek
leri iıki öğretmenin; İstanbul Belediyesi Kon
servetuvan Türk Müziği Bölümü öğretmenleri
nin kendi aralarımdan seçecekleri iki öğretme
nin; Devlet Tiyatrosu Genel Müdürünün; Dev
let Tiyatrosu sanatçılarının kendi aralarından 
seçecekleri iki sanatçının; Devlet Operası sa
natçılarının kendi aralarından seçecekleri iki 
sanatçının; İstanbul Belediye Tiyatrosu sanat
çılarının kendi aralarından seçecekleri iki şe
riatçının ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Or
kestrası sanatçılarının 'kendi aralarından seçe
cekleri iki sanatçının, Millî Eğitim Bakanının 
çağırışı üzerine Ankara'da toplanarak, müzik, 
tiyatro ve opera sanatlarında yüksek hizmet
leri görülmüş kimseler arasından seçecekleri 
bir kişiden kurulur. 

Yukarıda yazılı seçici kurullar üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçi
mi hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun 
oyu ile yaparlar. 

Yukardaki II ve I I I ncü bendlerde yazılı 
yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atan-
malarmdaki usule göre uza'klaştırılabilirler.-

Yukarıdaki IV, V, VI, ve VII nci bendler
de yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri beş yıl süre 
ile görev yaparlar ve görevlerinden hiçbir su
retle uzaklaştırîlamazlar. Bu süre sona erme
den üyeliğin boşalması 'halinde, yeni seçilen 
üye eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar 
seçilmek caizdir. Bu üyelerin, siyasi parti men
subu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir 
engelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Ku
rulu üyesinin özürsüz olarak üst üste üç top
lantıya katılmadığının Yönetim Kurulunca tes-
bit edilmesi takdirinde, yukardaki IV, V, VI 
ve VII nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanının onayı ile sona 
erer. \ 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, sorunuzu bura- | 
dan sorunuz. Daha (Komisyon söz almadı. Siz, 
sorunuzu mikrofondan sorunuz, sonra Komisyon 
cevap verir. Buyurun efendim. 

REFET AKSOY ((Ordu) — Efendim, Yö
netim Kurulunu teşkil edecen müesseseler tadad- j 
edilirken, bunların daima yüksek derecede 'kifa
yeti haliz kimselerden mürekkep olduğu hususu I 
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yerinde olarak tadadedilmiş. Yalnız, madde 
Radyo ve Televizyon Umum Müdürlüğünce se
çilecek zatın mevcut memurlarının arasında 
4 ncü derecede bir memurun konulmasını, ihtiva 
ediyor. Biliyorsunuz ki; Vekâletlerin kadrola
rında 4 ncü derecede bulunan memur 90 lira 
asli maaş almakta olan şube müdürleri, veyahut 
müdür muavinleridir. Binaenaleyh, Umum Mü
dürlüğün kadrosunu daha esaslı surette bilmi
yoruz. Eğer, arz ettiğim şekilde, 4 neü derece
deki bir memur şube müdürü veyahut müdür 
muavini mertebesindeyse, öbür yüksek derecede 
seçilmiş olan memurlara karşı biraz protokolü 
düşüren bir şekildir. Bunun neden böyle tercih 
•edildiğini öğrenmek istiyorum. Çünkü Hüküme
tin teklifinde sarahat yok. 

BAŞKAN — Sayım Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, mev-

zuubahsolan Yönetim Kurulu muhakkak ki, rad
yo yayınlarını ve radyo işletmesini, idare etmek 
için vazife alacaktır. 

Radyo yayınlarında, bilhassa tadâdedilen 
yerlerden mümessil almak mevzuubahsolduğu gi
bi, memlekette mevcut bir hayli hayır cemiyetle
ri, halk eğitimi ile alâkalı dernekler de vardır. 
Bunların da radyo ile temaslarını temin etmek, 
bunların ihtisaslarından ve faaliyetlerinden isti
fade etmek elbette lüzumludur. 

Dikkat buyurulursa, tamamen resmî sektör
ler buraya temsilci vermektedir. Halbuki, radyo, 
bilhassa doğrudan doğruya Devlet Radyosu vas
fına büründüğü zaman, hususi müesseselerden, 
yani radyoya mevzuu verebilecek, radyo ile alâ
kalı hususi derneklerden de istifade etmek âdi
lâne olur. 

Bu bakımdan, bir takrir takdim ediyorum. 
Hayır cemiyetlerinden ve halk eğitimiyle meş
gul olan derneklerden de iki üyenin yönetim ku
ruluna alınmasını istihdaf eden takririmin ka
bulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz tümü üzerinde konuşulur
ken de arz etmiştim; benden evvel konuşan ar
kadaşlarım da ifade buyurdular. Bu madde çok 
sathi hazırlanmıştır. Bunun, Hükümet tasarısın
da bahsi geçen teşekküllerden de alınmak üzere, 
yeniden tedvinini arz ve teklif ediyorum. Müm
künse, sayın komisyon, bu maddeyi kendisi ge-
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riye alsın ve yapılan teklifler ve verilen önerge- I 
lerle bunların ışığı altında lütfen yeniden getir
sin. Bendeniz de bu hususta bir teklif verece
ğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —: Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Ali Dizman. 

H. ALİ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, radyonun programlarının konusunu ve 
nasıl hazırlanacağını, velhasıl umumi havasını, 
Yönetim Kurulu tâyin edecektir. 

Yönetim Kurulu, umumi havayı kendi teşek
kül tarzına uygun olarak verecektir. Yönetim 
Kurulu, ehliyetli ve dirayetli kimselerden te-
rekkübedecektir, bu hususa âzami dikkat sarf 
edilmiştir. Fakat, Türkiye'deki daima, yokluğu
nu hissettiğimiz husus, gerçekle nazariyenin bir 
arada mütalâa edilememesi ve bir türlü biribiri 
ile uyuşamamış olmasıdır. Yönetim Kurulunda
ki zevat, yüksek dereceli memurlardır, nazariyat 
sahasında ilim sahibi kimselerden mürekkeptir. 
Fakat, gerçeklerimize, halkımızın umumi hissiya
tına vâkıf olan şahıslardan her hangi bir kim
se yoktur. 

Hükümet tasarısında, bu yokluğu giderici bâ
zı tedbirlerin düşünülmüş olduğu görülmektedir. 
Bu itibarla, komisyonun maddeyi geri alması 
yolundaki teklifin, bu hususların nazarı dikkate 
alınmasını temin etmek üzere yerinde olduğu ka
naatindeyim. Bşt hususu arz etmek istedim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Bu teklifinizi de'okutayımda, ondan 
sonra söyleyiniz. 

Komisyonun, 4 ncü maddeye bir ek fıkrası 
var. Onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Üyesi Geçici Komisyon Sözcüsü 

Aydın istanbul | 
t. Sezgin ' C. Kırca 

«Yukardaki fıkralarda yazılı seçici kurullar 
üyelerinin, seçici kurul toplantısına katılmaları 
için gerekli yolluk ve gündeliklerinin karşılığı 
ödenek Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konu
lur.» 

BAŞKAN — Evet buyurun Sayın Kırca. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
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evvelâ Sayın Aksoy'un sualine cevap vereyim. 
Efendim, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kuruluş 
Kanununa göre 4 ncü derecedeki kimseler şube 
müdürleri olabileceği gibi, umum müdür de 
olabilmektedir. Kaldı ki, kendileri de çok iyi 
bilirler, birçok vekâletlerimizde 4 ncü derece me
murlar doğrudan doğruya umum müdür vas
fım taşıyamasalar dahi, fiilen umum müdürlük
lere vekâlet etmek suretiyle bu makamı işgal 
ederler. Bu keyfiyet bilindiği için, arzu edilmiş
tir ki, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının buraya 
göndereceği temsilci, o Bakanlığın umumi ahvali
ne vâkıf yüksek dereceli bir memur olsun. Kim
lerdir bunlar? Umumiyetle çok mühim şubelerin 
başında bulunanlar veya umum müdürlük ma
kamını velev vekâleten olsa işgal edebilecek du
rumda olanlardır. Dördüncü ve üst derece den
mesinin sebebi bu. Niçin Millî Eğitim Bakanlığı 
için ayni şey konulmamıştır? Bunun «ebebi var
dır. Millî Eğitim Bakanlığı, behemehal kendi için
den bir memur tâyin etmeyi arzu etmiyebilir. Millî 
Eğitim Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Ku
rulunca tâyin edilecek olan temsilci, Millî Eği
tim Bakanlığında memur olmıyabilir ve bir baş
ka Bakanlıkta memur olabileceği gibi hiç memur 
vasfını taşımıyan bir şahıs da olabilir. 

Bu nihayet bir eğitim meselesidir, bir öğre
tim meselesidir. Eğitim ve öğretim sahasında, 
sadece Millî Eğitim Bakanlığı içinde değil, diğer 
sahalarda da yetkili kimseler bulunabilir. Bu 
açıklığı, bu suhuleti vermek için buraya bir tah
dit konulmamıştır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı için bu böyle 
değildir. Müteakip maddelerde görüleceği veçhi
le, yatırım programlarının yapılması, bütçesinin 
tasdiki gibi birçok hususlarda Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına bağlıdır. 

Bu itibarla, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
memurları içinde bu işlere vâkıf bir insanın ol
ması zarureti görülmüştür ve onun için bu tah
dit konulmuştur. 

Sayın Fethi Ülkü arkadaşımız, öğretmenler
den de bir temsilci seçilmesini arzu ediyorlar. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Halk eğitimiyle 
îJâkalı dernekler, hayır cemiyetleri, Kızılay. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Şimdi efendim, umumi
yetle hayır derneklerinin radyo, televizyon neş-
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riyatiyle ilgisini bendeniz pek göremiyorum. I 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava 
Kurumu ki, bunların hepsi kamu yararına çalı
şan derneklerdir. Bu hususta fazla bir kontri-
büsyonda bulunabileceklerini, sanmıyorum. 

Halk eğitimi İle ilgili derneklere gelince : 
Muhterem arkadaşlar; malûmuâliniz her sa

hada dernekler kurulabilir. Her derneği kuran 
insanlar ve bu derneklerde çalışanlar, kendi der
neklerinin diğer derneklerden daha üstün, da
ha iyi olduğunu iddia ettikleri içindir ki, başka 
dernekler kurarlar.. 

Binaenaleyh halk eğitiminde çalışan dernek
ler diye, umumi bir tâbirle, hangi dernekler tem
silci alınacağını bilmeden, buraya temsilci ilâve 
etmek doğru değildir. 

Kaldı ki, bir kere bu yolu açarsak, hakikaten 
seçici kurulların toplanması imkânı olmıyacak şe
kilde genişlemek tehlikesi ile karşı karşıya ka
lır. Halk eğitiminde çalışanlardan başka, yarın 
avukatlarımızı temsil eden barolar için de aynı 
ş.cyi düşünmek lâzım. Efendim, bilmiyorum, bel
ki de serbest malî müşavirler, kamu kurumu ni
teliğinde bir oda içinde toplanacaklarsa, onlar
dan da birisini malî denetimi yapmak için iddia 
edebilirler. İddia ediliyor demiyorum, ama ede
bilirler. Buna benzer bir şeyi, bir enflâsyonu, ne
vama Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Danışma 
Kurulunun kuruluşu sırasında gördük. Aynı şe- J 
yi, Yönetim kurullarını seçecek olan seçici ku-
ııı 11 arı için yaparsak, bu bir danışma kurulu da 
değil, üstelik, muayyen fasılalarla toplanması 
gereken bir kuruldur ve hakikaten toplanması 
fiilen imkânsız hale gelir. 

İkinci nokta; Sayın Turgut Çulha arkadaşı
mızın fikirlerine karşı mütalâalarımızı daha ev
vel arz ettik. Komisyonda muhterem arkadaş
larım, beni tekzibetmezler sanıyorum. Muhtelif 
partilere mensup arkadaşlarımızla, gazetecilerin 
temsili mevzuunda, öyle sanıyorum ki, aramızda 
pek büyük bir ihtilâf yoktu, Hakikaten biz, ga
zetecilere, emniyetsizlik, itimatsızlık, yetersizlik 
düşüncesi dolayısiyle değil, ama, ideolojik mü
nakaşaların, siyasi taraf tutmaların, kulis faali
yetlerinin yer alacağı secici kurul istemiyor. 
Basın, mahiyeti icabı siyasetin ta ortasmdadır. 
Sık sık basın tarafından, biz politikacılar, siyasi 
za'af alarm yahut alelıtlak beşerî za'afların esiri 
olmakla tenkid ediliriz ama, beşerî za'af sadece 
politikacıların inhisarı altında da değildir. Mu-
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ay yen istikamette, muayyen kamu kurumlarına 
tesir etmek bahis mevzuu olduğu zaman, bu be
şerî za'aflar yalnız bir politikacılarla değil, öy
le sanıyorum ki, çok muhterem gazetecilerimiz
de de aynı şekilde tezahür edebilir. Bu itibarla, 
Komisyon olarak bu teklifin karşısındayız. İstir
ham ediyoruz, kerem buyurunuz, bu seçici ku
rallarda siyasi kulis yapılmasını önliyelim. İdeo
lojik kulis yapılmasını da Önliyelim, arkadaşla
rım. Bu nokta da çok mühim. 

Sayın Ali Dizman arkadaşım, umumi olarak 
konuştular, dediler ki, halkın hissiyatına tercü
man olacak kimseleri buraya bulup koymak lâ
zım. Onun için bu madde esastan geri alınsın ve 
yeniden tanzim edilsin. Halkın hissiyatını kim
ler temsil ede r i Kıstası nedir bunun?. Bunu tes-
bite imkân yok. Burada iki tane Hükümet tem
silcisi var; bu zevat Parlâmentoya karşı mesul 
bir Hükümeti temsil edeceklerdir. Halkın hissi
yatını bu yönden temsil etmekten başka, hukukî 
bir kıstas bulmaya imkân yoktur. Kaldı ki, di
ğer bir maddeyi tetkik buyurdukları takdirde, 
Sayın Dizman arkadaşımız göreceklerdir ki, 
10 ncu maddede, kanun bu hususu derpiş etmiş
tir. Halkın dileklerini, ihtiyaçlarını nazarı iti
bara almak için, modern radyo - televizyon ku
rumları iki türlü yola başvururlar. Bunlardan 
bir tanesi; uzman kişilerin teşkil edecekleri, 
merkezde kurulacak danışma kurullarıdır. Fa
kat, bunun yanı sıra, her bölgede mahallî ihti
yaçları tesbit etmek için mahallî danışma kurul
ları tesis edilir. Her iki sisteme de 10 ncu mad
dede yer verilmiştir. Bu mahallî danışma ku
rulları, merkezde kurulacak uzman kurulların
dan çok daha fazla halka yakın olacaklardır. 
Bu bölge danışma kurullarından elde edilecek 
neticeler merkezde elbette toplanacak ve radyo 
programları yapılırken, programların esasları 
tesbit edilirken, buradan alman dersler elbette 
ki, nazarı itibara alınacaktır. Bunun dışında, 
halkın dileklerini aksettiren kimseler, hukukî 
kıstas içinde, olsa olsa; Yüce Meclisin itimadını 
haiz olan ve Hükümetin emrinde çalışacak bir 
iki kişiden ibarettir. Bunlara da ekseriyeti 
vermek mahzurludur, ekseriyet vermeye imkân 
yoktur. Bu sebepten dolayı, biz, bu maddenin 
aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

Sadece bir hususu unutmuşuz, bu gibi seçi
ci kurullar başka kanunlarda da vardır. Ez
cümle, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
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Yargılama Usullerine dair kanımla, üniversite 
üyelerinden meclislere seçilecek kimseleri aday 
gösterici bir secici kurul vardır. Bunun gibi, 
Toplu Sözleşme, Toplu iş Sözleşmesi, Orev ve 
Lokanvt Kanununda da Yüksek Hakem Kuruluna 
seçilecek üniversite öğretim üyesini seçecek bir 
seçici kurul derpiş edilmiştir. Bunlar toplanır
ken bâzı üyeleri başka şehirlerde olduğu için, 
gidip gelmelerinin masrafı hangi bakanlık ta
rafından ödeneceği, harcırahla karşılanıp kar
şılanmaması meselesi, idare içinde, tereddütlere 
mevzu olmaktadır. Bu hususu karşılamak üzere, 
îsınet Sezgin arkadaşımla birlikte bir takrir 
vermiş bulunuyoruz. Diyoruz ki, bunların 
hepsi, Millî Eğitim Bakanlığına -bütçe bakı
mından hiçolmazsa - bağlı sayılsın. Üniversite 
rektörlerinin çağrısı veya doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine toplana
cağına göre, bunların, gündelik ve yolluklarına 
mütaallik ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine konur diye bu hususta sarahat veren 
bir fıkra ilâvesi için takrir takdim etmiş bulu
nuyoruz. Maddenin bu takrirle birlikte aynen 
kabulünü istirham ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülkü. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Coşkun Kırca, cemiyetlerin, 
derneklerin bir temsilci vermelerinin güç oldu
ğunu buyurdular. Diğer cemiyetler ve diğer 
resmî müesseseler nasıl ve ne şartlarla bir se
çim yaparlarsa, bu dernekler de kendi araların
da seçim, yapmak suretiyle üye verirler. Kaldı 
ki, bu şekildeki teşebbüsler dağınık vaziyette 
bulunan cemiyeti erin bir araya gelmesine federe 
halde toplanmalarına yardımcı olur. Halk eği
timi ile meşgul olan dernekler, meselâ kurul
makta bulunan merkezi Ankara'da ve yakınımız
da bulunan Halkevi, günden güne gelişecek, vi
lâyetlere, kazalara, nahiye ve köylere kadar uza
ntın bir müessese olarak ele alındığı takdirde, 
halkla doğrudan doğruya görüşecek, halka doğ
rudan doğruya telkin yapabilecek müesseseler 
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olarak, ortaya çıkacaktır. Bunların radyo ile 
temasını temin etmek, bunların faaliyetlerini 
geliştirmek demektir. Halk eğitimi ile meşgul 
olan dernekler, yalnız halkevleri değil, bugün 
halen mevcut, halk eğitimi ile meşgul olan bir
çok dernekler vardır. Halen Bakanlar Kuru
lunda halk eğitimi ile ilgili tasarı mevcuttur. 
Yakında belki Yüksek Meclise intikal edecektir. 
Radyonun asıl gayesi yalnız haberleri duyur
mak değil, halkı eğitmektir. Halka sadece söy
lemekle, onu radyo neşriyatı ile eğitmek müm
kün değildir. Radyo neşriyatını halk nezdinde 
kıymetlendirecek, bunu halkın zihnine, halkın 
vicdanına intikal ettirebilecek, onu radyo din
leme imkânından mahrum olan kimselere yaya
cak, müesseselere vücut vermek lâzımdır. İşte 
bunlar, halk eğitimi ile alâkalı derneklerdir. 
Derneklerin bu faaliyeti yapabilmesi ve bu fonk
siyonu icra edebilmesi için, elbette bu kurullar
da söz sahibi olmaları lüzumludur, kanaatinde
yim. Takririmin kabulünü tekrar istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
de üzerinde değiştirge önergeleri vardır. Oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Hayır cemiyetleri ve halk eğitimi ile meşgul 

olan derneklerden iki üyenin de hu kurula it
hal edilmesi hususunun maddeye ithal edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dimi 

oEçlct KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KTRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. f* 

(Adalet Partisi sıralarından 5 milletvekili 
ayağa kalkarak ekseriyetin olmadığını beyan 
ettiler.) 

3. — YOKLAMALAR 

BAŞKAN — 5 arkadaşıımız ekseriyetin ol-
ımaidığını iddia e'tım'elkteıd|irl!er.; Yiolkllıaımia ya
pılacaktır. 

HALÛK NUR iRÂM (Afyon Karahisar) — 
Yoklama yalpın, Reis Bıey, 

(Yoklam'a yapıldı.) 

BAŞKAN — Yapılanı yoklanmada ekseriyet 
olmadığı görüldü günden, '26 İEyl'ül T9İ63 Çar
şamba günü saat 16 de toplanılmak üzere Bir-
1 eşim i k'ap at ıy>o rurn. 

Kapanma saati : 18,35 
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Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/483) 
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T. C. 
Başbakanlık 24.6.1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1987/3163 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 3 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Badyo - Televizyon Kurumu ka
nunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Yurdumuzda radyo istasyonlarının idaresi 1938 yılından bu yapa bir Devlet dairesi olarak teş
kilâtlandırılmış ve bugün radyo hizmetlori 5392 sayılı Kanunla kurulu Başın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtında Radyo Dairesi ve bölge teşkilâtında radyo müdürlükle
rince ifa edilnıektedir. 

Başlangıçta bir Devlet dairesi halinde ve genci bütçenin malî sistemi içinde yürütülebilen radyo 
hizmetleri, radyo tekniğinin kısa zamanda ul.'vlığı gelişmeye paralel olarak çoğalıp giriftleştikçe 
gereklerinin bu teşkilât ve malî sistemle kaxşı.?.:;ması imkânsız hale gelmiştir. 

Bugün memleketimizde radyo - televizyon hizmetlerinin gerek teknik, gerek program-bakımın
dan yetersizliğinin sebebini hizmete inkişaf imkânı vermiyen ve modern radyo - televizyon işletme
ciliği ile bağdaşamıyan bir idari ve malî sistem içinde ifa edilmek zorunda kalınmış olmasında ara
mak doğru olur. 

Radyolarımızın teknik ve program yönünden ıslahı, yayın şebekesinin tamamlanması, eğitim 
ve öğretime yardımcılık görevinin bütün gerekleri ile karşılanması âcil bir konu olarak karşımız-j 
dadır. 

Bu fiilî zorunluluk yanında, Anayasamız -. özellikle 121 nci ve geçici 7 nci maddesinde - Radyo -
televizyon hizmetlerinin en geç 25 Ekim 1963 gününe kadar bir kanunla, özerk bir kamu tüzel 
kişiliği halinde düzenlenmesini emretmektedir. 

İlişikte sunulan (Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısı) bu fiilî ve hukukî zorun
luluklara dayanmaktadır. 

Tasarıda Kurumun kuruluşu, görev ve yetkileri, yönetimi, uygulanacağı malî sistem ve deneti
mi ile, yayın ilkeleri, yayınlar vasıtasiyle işlenen suçlardan sorumluluk, yayınlar üzerindeki hak
lara ait esaslar, çeşitli ve geçici hükümler yer almıştır ve tasarı diğer memleket radyo - tele^iz-
yonlarıMn statüleri göz önünde tutularak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Böylece : 
1. Türkiye'de Radyo - Televizyon tesisleri kurup işletmek yetkisi (TRT) remzi ile ifade edilen, 

iktisadi özerk bir kamu tüzel kişiliği olan (Türkiye Radyo - Televziyon Kurumu) nun tekeline bı
rakılmıştır. (Md. 1) , 

455 



a) Kuırım, gayesi âmme hizmeti olan (Md. 2,4) bir iktisadi kamu kurumudur. Bu sebeple 
Kurumun iktisadi kamu kuruluşu niteliği onun ticari maksatla ve kâr temini gayesiyle hareket 
edecek ticari bir Radyo - Televizyon kuruluşu olduğu anlamını taşımaz, gayesine vâsıl olmak ya
ni yurdun radyo - televizyon hizmetlerini karşılayabilmek için ticari usullere uyarak gerekli faali
yetlerde bulunabileceğini ifade eder. İktisadi faaliyetleri Kurumun gayesindeki âmme hizmeti ni
teliğini ve görevinin mahiyetini engellemiş olmıyacağı gibi, onun kâr temini gayesiyle hareket 
eden bir kuruluş addedilmesini de gerektirmez. Gerçekten Medeni Kanunda da gayesine ulaşmak 
için ticari şekilde icrai faaliyet eden cemiyetlerin bu faaliyetlerinin cemiyet niteliğini engellemi-
yeceği belirtilmiş bulunmaktadır! 

f Bu gerekçe ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun iktisadi bir kamu kurumu olduğu belir
tilmiş, Kurumun yönetimine ait esaslarda kuruluş kanununun ve malî sistemi, hesapları ve de
netiminde ise İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki hükümlerin uygulanacağı tasanda bildiril
miştir. 

b) Kurumun özerkliği Anayasanın 121 nci maddesi uyarınca tasarının birinci maddesinde 
belirtilmiş ve bunun gerçekleştirilmesi için lüzumlu esasların tesbitine çalışılmıştır. Böylece; Ku
rumun en yüksek yönetim organının teşkilinde (Md. 5, 6) ye yayın esaslarının tesbitinde kamu 
oyuna yer verilmek (Md. 6, 11) ve Kurumun yayınlarının tarafsızlığını sağlıyacak yayın ilkeleri 
belirtilmek (Md.4) Kurumun siyasi -partiler. ve icra organı ile münasebetlerini düzenlemek (Md. 
27, 31, 32) ve yayınlarının tarafsızlığı ile kanun hükümlerine riayet olunmasını mihaniki bir sistem 
kurarak sağlamak ve TRT'nin bütün görevlerine uygulanacak bir sorumluluk sistemi (Md. 3, 
46, 52, 53) tesis edilmek suretiyle özerkliğini temin yoluna (gidilmiştir. 

[Böylece, Kurumun özerkliği organlarının teşkilinde, yönetiminde ve yayınlarının esaslarında 
teminatını bulmaktadır: 

c)< Kurumun Türkiye'de Radyo - Televizyon yayın tekelini haiz olduğu tasarıda Anayasanın 
121 nci maddesi uyarınca tasrîh olunmuştur. (Md. 1,37, 56) 

2. Kurumun .görevi, eğitim ve öğretime yardımcılık, 'halkın enformasyon ve eğlence ihtiya
cının karşılanması, tanıtıcı yurt içi ve yurt dışı yayınlarının ifası olarak belirtilmiş, ve yurdun 
Radyo - Televizyon şebekesinin 'tamamlanmak, yabancı veya uluslararası Radyo - 'Televizyon ku
ruluşları ile gerekli iş birliğini yapabilmek hususunda Kuruma yetki verilmiştir. (Md. 2) 

3. Kurumun 10 veya 11 kişiden ibaret olan Yönetim Kurulunca yönetilmesi ve bu Kurulun Kuru
mun en yüksek karar ve yönetim uzvu olduğu esası kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısının seçimi icra organı dışındaki 'kuruluşlara bırakılmış
tır. Bu hususta tasarının sistemi şudur : Yönetim Kurulunun 5 üyesinin Turizm ve Tanıtma, Mali
ye, Millî Eğitim, Millî 'Savunma ve 'İçişleri Bakanlıkları temsilcisi lolarak müşterek kararla atan
ması, 

İki üyesinin Üniversitelerarası Kurulca seçilmesi, 
îki üyesinin '(Türk 'Dil Kurumu, Türk 'Tarih Kurumu, ÜNEISCO Millî Komisyonu, 'Türkiye Ga

zeteciler Cemiyeti Federasyonu, 'Türkiye Büyük Millet 'Meclisinde temsil edilen siyasi partiler, 
Ticaret ve Sanayi Odaları iBirliği, en fazla üyesi olan işçi federasyonu, esnaf federasyonu, ziraat 
odası ve varsa birliklerinin yönetim kurullarınca seçilen birer temsilci ile Devlet Tiyatrosu Genel 
Müdürü, Devlet Operasından bir temsilci, konservatuvarlar öğretmen kurullarınca seçilmiş bir öğ
retmenden müteşekkil) bir seçme komitesince seçilmesi, 

Bir üyesinin kurumun devamlı kadrolarında yer alan görevlilerce seçilmesi ve bu 10 kişilik 
kurul tarafından kurul içinden veya dışından seçilecek ve müşterek kararla atanacak bir Genel 
Müdürün bu kurula katılmasıdır. 

Genel Müdür hariç, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sonunda tekrar seçilmeleri caiz 
olmak üzere 5 yıldır. (Md. 5) 

4. Yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür ve üç yardımcısının nitelikleri tasarıda (Md. 5, 13) 
öngörülmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 455 ) 
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5. Kurumun teşkilâtı, personel kadroları ve personelinin özlük işlemlerinin yönetim kurulun
ca hazırlanıp Basın - Yayın ve Turizm Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek bir yönetmelikte tes-
biti (Md. 14) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev ve sorumluluklarının bir tüzükle belli edil
mesi (Md. 14) Yönetim Kurulu üyeleri ile bütün personelinin görevlerinin ifasına ilişkin hususlar
da Devlet memurları hakkındaki disiplin ve cezai hükümlere tâbi tutulması kabul edilmiş (Md. 14, 
46, 53) ve personel ücretleri, esas itibariyle Kamu İktisadi Teşekküllerinin personel ücretleri re
jimi içinde mütalâa edilmekle beraber kurum faaliyetlerinin zaruri kıldığı hizmet özellikleri göz 
önünde tutularak TRT tarafından tazminat verilebilmesi ve mukaveleli uzman personel istihdam 
edilebilmesi imkânları sağlanmıştır. 

6. Kurumun malları Devlet malı hükmünde sayılmış, uygulanacağı malî sistem İktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorgaiıizasyonu hakkında hazırlanan tasarı da esas alınarak düzenlenmiş 
(Md. 55) keza Kurumun işlemlerinin Muhasebei Umumiye ve Artırma, Eksiltme, İhale kanun
ları dışında bulunduğu belirtilmiştir. (Md, 54) 

7. Yürütme organı ile Kurumun münasebeti düzenlenirken yürütme organına Kurum üzerin
de hiyerarşik bir merci yetkisi verilmemiş, Kurum kanunda yazılı muayyen hallerde, bir kamu 
tüzel kişisi olması ve hizmetinin bir âmme hizmeti bulunması göz önünde tutularak (Md. 5, 6, 13) 
organlarının seçimi, yatırımları (Md. 20, 21) hizmetin düzenlenmesi (Md. 7, 12, 14) bakımından 
yürütme organı ve yürütme organiyle bir irtiba makamı olarak da Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığına bağlanmıştır. (Md. 27, 55) 

Yürütme organı TRT nin münasebetleri, Kurumun • yayın tarafsızlığının korunmasını sağlıya-
caik ve aynı. zamanda da hizmetin kamu güvenliği ve intizamı bakımından ihlâline meydan vermiye-
eek muvazeneli bir esasa bağlanmaya çalışılmıştır (Md. 27, 29, 30) 

8. Siyasi partilerle Kurumun münasebetleri, siyasi partilerin seçimler dışında da eşit şartlarla 
radyodan faydalanmalarını mümkün kılan bir şekilde düzenlenmiştir. (Md. 4, 28, 32)' 

9. Kurumun yayınlarına karşı cevap ve düzeltme hakkı, radyo - televizyon yayınlarının özel
liği göz önünde tutularak Basın Kanunundaki esaslara kıyasen (Md. 32) ye radyo - televizyon vası-
tasiyle işlenen suçlara uygulanacak hükümler (Md. 34, 35) ile radyo - televizyon yayınları üzerin
deki haklar ayrıca düzenlenmiştir. (M. 36) 

10. Kuruluşun malî yeterliği, Kuruma fonksiyonlarının ifası için gerekli malî imkânların te
mini ve kendisine her türlü hukukî muamelede ve gayesiyle mahdudölarak gerekli iktisadi ve tica
ri teşebbüslerde bulunabilmek ve ortaklıklar kurabilmek yetkisinin tanınması suretiyle, 'sağlanmaya 
çalışılmıştır. (Md. 2,18, 24) 

11. İstisna ve muaflıkların başında kurumun tekeli teyidedilmiş (Md. 37, 56) ve böylece (okul
larda ders aracı niteliğindeki radyolar ve televizyonlar dışında) Türkiye'de radyo - televizyon ya
yınlarının ancak Kurum tarafından yapılması ilkesi tasarıda yer almıştır. 

Kuruma tanınması gereken diğer muafiyetler fonksiyonlarının zaruri kıldığı teknik, hukukî ve 
malî hususlara inhisar ettirilmiştir. (Md. 37, 42) 

12. Geçici maddelerde Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün radyo ile ilgili hizmetle
rine tahsis olunan her türlü kıymetlerin Kuruma, intikali sağlanmış ve Kurumun organlarının te
şekkülüne kadar radyo hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini temin edecek intikal maddeleri, 
(Md. 1, 7) belirtilmiştir. 

M. Mecli» (S. Sayısı : 455) 
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öeçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 21 . 9 . 1963 

Kanunu Tasarısını İncelemekle 
Görevli Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/483 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 19 Eylül 1963 tarihli Birleşiminde, Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi ifadeli, 24 Haziran 1963 tarihli ve 71-1987/3163 sayılı yazısına ek olarak gönderilen Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu tasarısını Hükümet adına Turizm ve Tanıtma Bakanının Baş
kanlığında Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Malfye, Ulaştırma, Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları ve 
Posta - Telgraf - Telefon Genel Müdürlüğü yüksek dereceli memurlarından kurulu bir heyetin hu
zurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır: 

1. Komisyonumuz, tasarının gerekçesinde yer alan fikirlerle esas itibariyle mutabakat halinde 
olduğunu tesbit eylemiştir. 

2. Komisyonumuz, söz konusu kanunun, Anayasanın 7 riei geçici maddesi gereğince 25 Ekim 
1963 tarihine kadar çıkarılması gereken kanunlardan olup radyo - televizyon hizmetlerinin halen 
genel bütçeye tabi bir idare tarafından yönetilmekte olduğunu ve Anayasanın mezkûr maddesi gere
ğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk birleşiminden itibaren altı ay içerisinde çıkarılması ge
reken kanunların ise, ifa edecekleri hizmeti görmek üzere her hangi bir kamu teşekkülünün bu
lunmadığı organlara mütaallik bulunduğunu tesbit eylemiştir. 

3. Komisyonumuz, tasarının başlığı ile birinci kısmın ve bu kısmın birinci bölümünün başlık
larını aynen kabul etmiştir. 

4. Komisyonumuz, 1 nci maddeyi, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hangi nevi bir ka
mu tüzel kişisi olduğunu tasrih etmek suretiyle değiştirmiştir. 

Gerçekten, Kurumun bir kamu iktisadi teşebbüsü olduğunu tasrih etmek; ancak, bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olmadığını da belirtmek gerekmektedir. Gerçekten, Kurumun, tasarı gerekçesin
de de belirtildiği veçhile, behemahal verimlilik ve kâr sağ'laıma amaçlaıuyle çalışanası mümkün ol-
mıyabileceği gibi, organlarının kuruluş tarzı itil-âriylc de İktisadi Devlet Teşekküllerine uygula
nacak genel esaslara uyması imkânsızdır. Bu itibarla, Kurum, bu maddede, bir kamu iktisadi te
şebbüsü olarak gösterilmiş; ancak, bir İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu belirtilmemiştir. Bu hu
sus, Kuruma, iktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanacak genel esasların bu kanunda yer alan 
özel hükümlere aykırı olmamak şartiyle tatbik edilmesine elbette engel değildir. Nitekim, bu hu
sus muhtelif maddelerde ayrıca tasrih edilmiştir. 

5. Komisyonumuz, 2 nci maddenin m<-vcut bendlerini redaksiyon bakımından yeniden kaleme 
almayı uygum görmüş ve ayrıca, Kuruma, diğe memleketlerdeki mümasil teşekküllere tanınan 
bir hakkı (d) bendinde tanımıştır. Bu beııd gerjğince Kurumun imalâtının uygun bir mali
yetle yapılabilmesi için seri halinde imalâta da girişilebileceği ve kendi ihtiyacını aşan kısmı da 
piyasaya sürebileceği açıktır. 

6. Komisyonumuz, birinci kısmın ikinci bölümünün başlığını aynen kabul etmiştir. 
7. Komisyonumuz, 3 ncü maddeyi bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 
8. Komisyonumuz, tasarının 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerini kanunun sistemi bakımından bir ara

da ve 4 ncü madde olarak ele almıştır. 
Komisyonumuz, ilk olarak, Yönetim Kurulu üyelerinjn çoğunluğunun iktidara her hangi bir 

bağla bağlanmış kimselerden olmamasına itina eybmiştir. 
Komisyonumuz, ikinci olarak, seçici î:urullar katılacak olanların, siyasi ve ideolojik tesirlerin 

dışında bulunan kimseler olmasına ve bu seçici kuralların muayyen siyasi görüşlerin çatıştığı bir 
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yer olmamasına da hususi bir dikkat sarf eylemiştir. Aynı mülâhazanın, bu seçici kuralların 
meslek ve menfaat ihtilâflarının çatışma yeri olmıyaeak şekilde düzenlenmeleri bakımından da 
vâridolduğu bilhassa belirtilir. 

Komisyonumuz, nihayet, seçici kurullara üye seçecek olan teşekküllerin seçiminde, bunların 
sayısının ölçüsüz olarak artması veya aynı mahiyetteki teşekküller arasında farklılıklar yarata
bilecek bir şekil almasını da önlemeyi uygun görmüştür. Bu suretle, seçici kurulların üye sayısı, 
iyi bir seçimi mümkün kılacak ölçüde tutulmuş ve bunların kolayca toplanmaları sağlanmış ola
caktır. 

Komisyonumuz, yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları hakkındaki hükümleri 
amelî bakımdan, gayrikabili tatbik görmüştür. Bu durumda, komisyonumuz, Hükümetçe atanacak 
üyelerin dışındaki üyelerin kaideten azlinin mümkün olmaması esasını, Yönetim Kurulunun taraf
sızlığının bir teminatı olarak benimsemiştir. 

9. Komisyonumuz, tasarının 4 ncü maddesini 5 nci madde olarak ele almış ve bu maddeyi bâzı 
değişikliklerle kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, maddenin (a) bendini Anayasa hükümleri muvacehesinde haşiv sayarak çıkar
mıştır. 

Komisyonumuz, maddenin (c) ve (ç) bendlerini birleştirmiş ve bu bendlcr gereğince radyo - te
levizyon hizmetlerinin yönelmesi gereken temel istikametleri Anayasanın başlangıç kısmı ile gelen 
esaslar kısmına atıf yapmak ve Atatürk devrimlerinin Anayasanın 153 ncü maddesinde yer alan 
temel amacını da belirtmek suretiyle bu hükmü yeniden kaleme almıştır. 

Komisyonumuz, maddenin diğer bendlerinde redaksiyona mütaallik bâzı değişiklikler yapmış
tır. 

10. Komisyonumuz, tasarının 9 ncu maddesini, Yönetim Kuruluna dair hükümlerde yaptığı 
değişikliklere mütenazır değişikliklerle 6 nci madde olarak kabul etmiştir. 

11. Komisyonumuz, tasarının 11 nci maddesini 7 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. 
12. Komisyonumuz, tasarının 11 nci maddesini* danışma kurullarının kapsamını genişletmek 

suretiyle 10 ncu madde olarak kabul etmiştir. 
13. Komisyonumuz, tasarının 11 nci maddesinin 1 nei fıkrasını ierai tasarruflarla yapılacak 

tanzimlerin hepsini bir maddede toplamak amaciyle çıkarmıştır. _ 
Aynı maddenin 2 nci fıkrası ise, 8 nci madde olarak ve anlamı.daha iyi belirten bir redaksiyon 

değişikliğiyle kabul edilmiştir. 
14. Komisyonumuz,* tasarının 13 ncü maddesini 10 ncu madde olarak ele almıştır. 
Genel Müdürün atanma şekli esas itibariyle muhafaza olunmuştur. 
Buna mukabil, Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasının atanmasındaki usule gere ya

pılması yolundaki hüküm, Kurumun* kendisine has özelliklerine uygun görülmemiştir. Ger
çekten, Anayasanın 121 nci maddesinin Anayasa tasarısındaki 120 nci maddeye tekabül eden ge
rekçesinden de anlaşıldığı üzere, radyo - televizyon hizmetlerinin özerk bir kamu tüzel kişiliği 
eliyle idare edilmesinden maksat, radyo - televizyon yayınlarının Türk halkı bakımından taraf
sızlığını sağlamaktır. Bu anlam içinde, radyo - televizyon idaresinin, siyasi görüşler, siyasi par
tiler, felsefî ve dinî inançlar ve sosyal ihtilâflar karşısında taraf siliğim muhafaza etmek esastır. Buna 
karşılık, radyo - televizyon hizmetlerinin yurt dışı yayınları veya kültür ve eğitime yardımcılık 
gibi veçhelerinde, aynı tarafsızlık zarureti mevcut değildir. Nitekim, Batı demokrasilerinin muh
tar radyo - televizyon idareleri için de aynı s y varittir. Diğer taraftan, radyo ve televizyonun 
halk kütleleri üzerindeki büyük tesiri, basın aır.çlarınınkinden çok daha büyük ve çabuk olmak
tadır. Bu itibarla, radyo ve televizyon yayınları voliyle millî güvenliğin, kamu düzeninin ve Devle
tin resmî dış politikasının ihlâl edilmemesini de temin etmek gereklidir. Anayasa hükümleri tek baş
larına mütalâa edilemıyeceğino ve millî güvenlik, kamu düzeni ve dış politikadan sorumlu olan 
organ Bakanlar Kurulu olduğuna göre, radyo - televizyon hizmetlerindeki tarafsızlık ilkesi ile 
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tnı zaruretleri birbirleriyle bağdaştırmak gerekmektedir. Nitekim, bıı sebepledir M, Anayasanın 
121 nci maddesine ait gerekçede de bu konuda Batı demokrasilerinde çok değişik tanzimlerin 
mevcudolduığu ve bu bakımdan radyo - televizyon idaresinin görev ve yetkilerinin Anayasada don
durulmasına imkân görülemiyeceği ifade olunmuştur. 

Komisyonumuz, bu ana mülâhazaların ışığı altında, Genel Müdürün hem' tarafsız bir kimse 
olmasını sağlıyacak teminat hükümlerini, hem. de bu kimsenin millî güvenlik, kamu düzeni ve 
dış politikadan yasama organına karşı sorumlu! olan Bakanlar Kurulunun itimadını haiz ol
masını mümkün kılacak tedbirleri getirmiştir. 

Şöyle ki, Genel Müdür ancak Yönetim Kurulunun inhası üzerine atanabilecektir. Böylelikle, 
Hükümetin Yönetim Kuruluna, bu Kurulun istemediği bir kimseyi Genel Müdür olarak kabul 
ettirmesine imkân bırakılmamıştır. Bundan başka, Yönetim Kurulu, Genel Müdürü, hizmetin 
gerektirdiği vâsıflardan, ezcümle tarafsızlık'vâsfından mahrum gördüğü her an onun görevin
den uzaklaştırılmasını talebedebilecek ve bu talebin yerine getirilmesi mecburi olacaktır, öte 
yandan, Bakanlar Kurulu da, Yönetim Kurulunun inha' ettiği Genel Müdür adayını bu göreve 
atamak mecburiyetinde olmıyacak ve böylelikle, Genel Müdür adayının durumunu kendi sorum
luluklarının çerçevesi içinde incelemek imkânına sahibolacaktır. Bunun gibi, Bakanlar Kurulu, 
Genel Müdürü, faaliyetlerini millî güvenlik, kamu düzeni ve Devletin resmî dış politikasının 
sağlamlığı bakımlarından uygun görmediği takdirde ve sadece bu sebeplerle görevinden uzak
laştırmak yetkisine sahip kılınmıştır. Pek tabiîdir ki, bu takdirde, yeni Genel Müdürün atanması 
mekanizması aynı muvazeneli sistem içerisinde işliyecektir. Görevlerinin önemi göz önünde tu
tularak ve tarafsızlığının bir teminatı olarak, Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılması tasar
rufları aleyhine Danıştaya açılacak iptal dâvalarında seri bir usulün uygulanması da imkân da
hiline sokulmuştur. 

15. Komisyonumuz, yönetmeliklerle" düzenlenecek hususların bir tek maddede zikredilmesini 
uygun gördüğünden tasarının 14 ncü maddesini çıkarmıştır. 

16. Komisyonumuz, 15 nci paragrafta açıklanan mülâhazayla tasarının 15 nci maddesini de çı
karmıştır. 

17. Komisyonumuz, tasarının «Yayınlar hakkında çeşitli hükümler*» başlıklı dördüncü kısmını, 
Kurumun hizmetlerindeki bâzı temel ilkeleri tesbit eden maddeleri ihtiva ettiği cihetle, «Yayınlarla 
ilgili hükümler» başlığı altında ikinci kısım olarak ele almayı uygun görmüştür. 

18. Komisyonumuz, tasarının 27 nci maddesini 11 nci madde olarak ele almıştır. 
Komisyonumuz, bu maddenin 2 'nci fıkrasını kamu hizmetlerinin icalbları bakımından yersiz 

bir talhdidolarak görmüş ve bu fıkrayı çıkarmıştır. 
Komisyonumuz, bu maddenin son fıkrasındaki yetkinin de, Bakanlar Kurulu üyelerinin koordi 

nıasyon 'bakımından hiyerarşik bağlantı makamı durumunda olan Başbakana tanınmasını uygun gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz, ayrıca, bu maddeye bir 2 nci bent eklemek suretiyle, Britanya Yayın Korpo-
rasyonunun tatbikatından mülhem olarak, İngilizce terimiyle. «controversial» konularda yani Hü
kümete dâhil olmıyan bir siyasi partinin resmî görüşlerinin Hükümet bildiri veya konuşmaların
da münakaşa veya tenkidedilmesi halinde, bu partilere Hükümetin beyanına eşit bir cevap hakkı 
tanınmasını uygun görmüştür. Bu, hiçbir suretle, • Hükümetin yaptığı her hangi bir bildiri veya 
konuşmaya Hükümete dâhil olmıyan siyasi partilerin her halükârda cevap verebileceği anlamına 
gelmez. Cevap hakkının tanınması için, Hükümetin, radyo veya televizyonda, Hükümete dâhil 
olmıyan bir siyasi partinin resmî görüşünü münakaşa veya tenkidetmiş olması gerekir. Bu hakkın 
kapsamı aslında bu konuda hakem olarak gösterilen ve tamamiyle tarafsız üniversite öğretim üye
lerinden kurulu Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun içtihatlarıyla belirecektir. Pek tabiîdir ki bir 
idari merci olarak bu kurulun kararları aleyhinde de Danıştaya başvurmak mümkün olacaktır'. 

19. Komisyonumuz, metne 12 nci madde olarak eklediği madde ile Siyasi Yayınlar Hakem Ku
rulunun kurul usunu düzenlemiştir. 
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20. Komisyonumuz, tasarının 28 nci maddes ni 13 ncü madde olarak değiştirerek kabul etmiş-. 

tir. Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi saatinin onıbeş dakikayla tahdidini uygun gör
memiş; bilâkis, bu süreyi bu saat için asgari süre olarak tesbit etmiştir. Diğer taraftan, Komisyo
numuz, bu saatte okunacak metnin Yasama Meclisleri Başkanlıklarınca hazırlanmasına dair bu 
maddenin 2 nci fıkrasını çıkarmıştır. Gerçekten, Yasama Meclisleri görüşmeleri Radyo -, Televiz
yon idaresi bakımından bir olayın nakledilmesi mahiyetinde Ibir haber teşkil eder. Bu itibarla, 
bu görüşmelerin habercilik tekniğine uygun olarak nakledilmesi gerekir. Bu iş ise, niteliği bakı
mından yasama yetkisiyle ve Yasama Meclislerinin iç idaresiyle hiçbir ilgisi olmıyan tamamiyle 
icrai bir görevdir. Böyle olunca, bu fıkranın muhafazası Anayasanın 5 ve 6 nci maddelerinde yer 
alan fonksiyonlar (kuvvetler) ayrılığı ilkesine aykırı olur. öte yandan, Yasama Meclisleri Baş
kanlık Divanlarına 'böyle bir görev verilmesi, şahsi takdirlerin son derecede tehalüf edebileceği ve 
hislerin filhal büyük bir rol oynadığı böyle bir konuda, onları, Yasama Meclisleri üyelerinin de
vamlı tenkidlerine mâruz tutacak ve bunun sonucunda da Başkanlık Divanları üyelerinin tarafsız
lıklarının temeli olan mânevi otoriteleri kaybolmak tehlikesine mâruz kalmış olacaktır. Bu göre
vin, Meclis teşkilâtı içersinde yer alacak bir memur tarafından yapılması da, yeterli olmıyacaktır. 
Bir kere, bu memuru, Meclis teşkilâtı muhtar bir mahiyet taşımadığına göre, denetlemek ve ona 
emir vermek durumunda olan Başkan ve Başkanlık Divanları, yine yıpratıcı tenkidlerden kurtula
mayacak; aynca, ıbu memur, -nihayet, Yasama Meclisleri Başkanlık Divanları da siyasi kurullar ol
duğundan - şu veya bu istjkamette gelebilecek tesirlerden tamamiyle masun olmıyabilecektir. Bu 
itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi saatinin, yeterli olmak şartiyle, muhtar Kurumun siyasi 
tesirler dışındaki görevlileri tarafından yürütülmesi en doğru yol olacaktır. Bu durumda, Kuru
mun faaliyetlerinden Yasama Meclislerine karşı ancak siyasi bir sorumluluk taşıyan Hükümet ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı da, muhtar bir Kurumun faaliyetleri bahis konusu olduğu için, Yasama 
Meclisleri huzurunda bu sorumluluklarının ölçüsünün asgariye indiğini göreceklerdir. 

21. Komisyonumuz, tasarının 29 ncu maddesini 17 nci madde olarak ele almış ve bu konudaki 
ve milletlerarası temaslar konusundaki esasların tesbitinde Hükümeti yetkili olarak kabul eyle
miştir. Bununla beraber, Hükümetçe tesbit edi ecek esaslar içersinde dış yayınların cari idare
siyle yine Kurum yetkili olacaktır. Bunun, ezcümle, Britanya Yayın Korporasyonunda uygulanan 
esaslara da uygun düştüğü belirtilir. 

22. Komisyonumuz, tasarının 30 ncu maddesini 16 nci madde olarak ele almış ve millî güven
lik icaplarına, aykırı haberlerin yayını durdurma yetkisini, Turizm ve Tanıtma Bakanından ala
rak, Anayasa gereğince millî güvenlik ve savunma konusunda özel koordinasyon yetkileri olan 
Başbakana vermiştir. Kömisypnumuz, ayrıca, men kararının Kurumca halka duyurulması takdirin
de, men keyfiyetinin hiçbir kıymeti kalmıyacağım düşünerek, bu yoldaki hükümleri çıkarmıştır. 

Anayasamızın 110 ve 111 nci maddeleri, millî güvenlik konularından yasama organına karşı 
Bakanlar Kurulunun sorumlu olduğunu açıkça ifade etmektedir. Radyo - televizyon yoliyle ya
pılabilecek bâzı yayınların millî güvenliği açıkça ihlâl etmesi halinde, bunların neşrini menetme 
yetkisinin Başbakana tanınması, bu bakımdan, Anayasaya tamamiyle uygundur. Esasen, tanınan 
yetki, Başbakana bir haberi istediği şekilde neşrettirmek imkânını da vermemektedir. 

Komisyonumuz, Başbakan tarafından alınacak men kararlarının «açıkça millî güvenlik» mülâ-
hazalariyle ilgili olup olmadığı hususunun Anayasanın 114 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
Danıştayın murakabesine tabi olduğunu dikkate alarak, bu murakabenin çabuklaştırılmasını der
piş eden hükümleri, aslında son derecede istisnai ve olağanüstü hallerde kullanılması gereken 
böyle bir yetkinin suiistimalini önlemiştir. 

23; Komisyonumuz, seçimler sırasında siyasi partilere tanınan haklar konusundaki 31 nci mad
deyi, 15 nci madde olarak ve bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. İlk bakışta, bu ka
nunda yer almasına lüzum görülmiyebilecek olan bu hükmün muhafaza edilmesinin sebebi, bu ka
nunda yer alan hükümlerin seçim kampanyası sırasında siyasi partilerin yapacakları konuşmalar için 
de uygulanmasını sağlamaktır. 
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24. Komisyonumuz, tasarının 32 nci maddesini esasa taallûk etmiyen bâzr değişikliklerle 14 
neü madde olarak kabul etmiştir. . '** 

25. Komisyonumuz, bu kısmın ikinci bölümünü kaldırmış ve tasarının 33 neü maddesini, rad
yo - televizyon yayınlarının özelliklerine uygun ctüşen bir tarzda düzeltme ve cevap hakkını tan
zim etmek suretiyle 18 nci madde olarak kabul etmiştir. 

26. Komisyonumuz bu kısmın üçüncü bölümünü ikinci bölüm olarak'ele alıp başlığına «hak
sız fiilleri» de ilâve edbrek kabul etmiş ve tasarının 34 hcü maddesini 19 neu madde olarak, daha 
açık bir şekilde yeniden kaleme almıştır. 

27. Komisyonumuz, tasarının 35 nci maddesini de iki aylık saklama süresinin hangi hallerde 
uzayacağını daha iyi belirterek" kaleme almış ve 20 nci madde olarak kabul etmiştir. 

28. Komisyonumuz, tasarının 46 nci maddesini genişleterek ve 21 nci madde olarak kabul et
miştir. 

29. Komisyonumuz, dördüncü bölümünü üçüncü bölüm olarak ele alıp başlığını aynen ve tasa
rının 36 nci maddesini 22 nci madde olarak ve' mânayı daha iyi belirten değişikliklerle kabul et
miştir. • ••.••• 

30. Komisyonumuz, bütün malî hükümleri «Malî hükümler» başlıklı üçüncü kısımda topla
mayı uygun görmüştür. 

Komisyonumuz, tasarının ikinci kısmının birinci bölümünün başlığını bir redaksiyon değişikli
ğiyle kabul etmiştir. 

31. Komisyonumuz, tasarının 16 nci maddesini bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 23 ncü mad
de olarak kabul etmiştir. 

32. Komisyonumuz, tasarının 17 nci maddesini 24 ncü madde olarak aynen kabul etmiştir. 
33. Komisyonumuz, tasarının 18 nci maddesini 25 nci madde olarak bâzı redaksiyon değişik

likleriyle kabul etmiştir. 
34. Komisyonumuz, tasarının 19 neu maddesini 26 nci madde olarak ve bâzı redaksiyon deği

şiklikleriyle kabul etmiştir. 
35. Komisyonumuz, tasarının 20 nci maddesinde yer alan teferruatı, İktisadi Devlet Teşekkül

lerine uygulanan genel hükümlere yapılan atıf dolayısîyle çıkarmış ve sâdece yıllık yatırım prog
ramları ile yıllık bütçede Tanıtma ve Turizm Bakanının onay verme yetkisine sahibolduğunü belir
ten' bir hüküm sevk ederek, bu maddeyi 27 nci madde olarak kabul etmiştir. 

36. Komisyonumuz, yukardaki paragrafta yer alan mülâhazalar dolayısîyle tasarının 21, 22 ve 
23 ncü maddelerini çıkarmıştır. 

37. Komisyonumuz, tasarının yatırımlarla ilgili askerî görüşün alınmasına taallûk eden 56 nci 
maddesini kanunun sistemi bakımından ve kamu tüzel kişilerinin temaslarının ancak bakanlık
larla olabileceği mülâhazasiyle «Genelkurmay Başkanlığı» ibaresini «Millî Savunma Bakanlığı» ola
rak değiştirmek suretiyle, 28 nci madde olarak kabul etmiştir. Millî Savunma Bakanlığının gö
rüşüyle Kurumun görüşü arasında ihtilâf olduğu takdirde, Kurumun behemehal bu Bakanlığın gö
rüşüne uymak zorunda olmıyacağı ve ihtilâfın normal kanallardan Millî Güvenlik Kurulu ve Ba
kanlar Kuruluna getirilmesi gerekebileceği tabiîdir. 

38. Komisyonumuz, tasarının bu kısminin' ikinci bölümünü hazfetmiş ve hu bölümde yer alan 
ortaklıklara dair 24 ncü maddeyi, Kurumun Anayasanın 121 nci maddesinin amir hükmü gereğin
ce haiz olduğu radyo - televizyon tekelinin icaplarına uyduran ilâveleri yapmak suretiyle, 29 neu 
madde olarak kabul etmiştir. 

39. Komisyonumuz, tasarının bu kısmının üçüncü bölümünü de hazfetmiş ve bu bolümde yer 
alan Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine dair maddeyi, bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 
33 ncü madde olarak kabul etmiştir. Bu hükmün muhafaza edilmesindeki sebep, Kürümım bir ik
tisadi Devlet teşekkülü ölmıyâ«ağı muvacehesinde, sadece bu teşekkülleri murakabe etmekle gö
revli bu Kurulun yetkisinin'Kuruma dahi teşmilinin ancak özel bir hükmün sarahati sayesinde 
mümkün olabümesidir. 
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Kürümün, bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak, ayrıca, Anayasanın 127 nci maddesinin son fık
rası gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin murakabesine de tabi olduğu şüphesizdir. « 

Komisyonumuz, bu madde muvacehesinde; tasarının 26 ncı maddesini haşiv sayarak çıkarmış
tır. 

40. Komisyonumuz, tasarının 43 ncü maddesinde yer alan tarife ve ruhsatiyelere mütaallik 
hükmü, bu kısmın 30 neu maddesi olarak ve tiâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

41. Komisyonumuz, tasarının 45 nci maddesini de kurulmak üzere olan Devlet Yatırım Banka
sını açıkça belirtmek suretiyle 31 nci madde olarak kabul etmiştir. Devlet Yatırım Bankası kai-
deten İktisadi Devlet Teşekküllerine açık olduğu cihetle, bu vasfı taşımıyan Kurum için böyle bir 
sarahate ihtiyaç görülmüştür. . 

42. Komisyonumuz, tasarının 55 nci maddesini bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 32 nci madde 
olarak kabul etmiştir. 

43. Komisyonumuz, tasarıda beşinci kısım olarak yer alan «İstisna ve muaflıklar» a mütaal
lik maddeleri, yeni üçüncü kısmın ikinci bölümü olarak ele almayı uygun görmüştür. 

44. Komisyonumuz, tasarının 37 nci maddesini 34 ncü madde olarak ve bâzı redaksiyon deği
şiklikleriyle kabul etmiştir. 

Bu vesileyle, Anayasanın 121 nci maddesinin 1 nci fıkrasının - her hangi bir istisna gözetmek
sizin - bütün radyo - televizyon istasyonlarının idaresinin bir kamu tüzel kişiliği eliyle yapılma
sını âmir olduğu ve böylelikle, bu hususta bu kamu tüzel kişiliğine ait bir radyo - televizyon te
kelinin Anayasa tarafından kurulmuş olduğunu belirtmek gereklidir. Bu prensip, memleketimizde 
öteden beri uygulandıktan başka, Batı - Avrupa memleketlerinin büyük kısmında ve Japonya'da 
da aynı prensip uygulanmaktadır. Bunun, frekansların birbirine karışmasını önlemek gibi teknik 
zaruretler kadar, memleketin kamu düzeni ve millî güvenliğiyle ilgili veçheleri bulunduğu da izah
tan varestedir. 

«Yayın» mefhumuna girmediği yani kütleye hitaben bahis konusu olmadığı amatör radyo
culuk ile - polis radyosu gibi - belli bir hizmetin icabı olarak ve sırf o hizmetin sınırları içinde 
kalması gereken radyo tesislerinin, bu tekelin dışında kaldığı şüphesizdir. 

45. Komisyonumuz, tasarının 38 nci maddesini 35 nci madde olarak ve bâzı redaksiyon deği
şiklikleriyle kabul etmiştir. 
- 46. Komisyonumuz, tasarının 39 ncu maddesini bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 36 ncı madde 

olarak kabul etmiştir. , 
47. Komisyonumuz, kanunun sistemi bakımından "tasaryıın 44 ncü maddesini bâzı redaksiyon 

değişiklikleriyle 37 nci madde olarak kabul etmiştir. 
48. Komisyonumuz, tasarının 40 ncı maddesini 38 nci madde olarak bâzı redaksiyon değişik

likleriyle kabul etmiştir. 
49. Komisyonumuz, tasarının 41 nci maddesini, yönetmelikle ilgili konuların hepsi bir tek 

maddede belirtildiğinden çıkarmıştır. 
50. Komisyonumuz, tasarının 52 nci maddesini 39 ncu madde olarak ve kapsamını değiştirmek 

suretiyle kabul etmiştir. 
51. Komisyonumuz, tasarinm 42 nci maddesini bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 40 ncı madde 

olarak kabul etmiştir. 
52. Komisyonumuz,, tasarının 54 ncu maddesini, bu maddede diğer bâzı kanunları da zikretmek 

suretiyle 41 nci madde olarak kabul etmiştir. 
53. Komisyonumuz, tasarının çeşitli yerlerine serpiştirilmiş olan personelle ilgili hükümleri ye

ni üçüncü kısmın üçüncü bölümü olarak «personele ilişkin hükümler» başlığı altında ele almayı 
uygun görmüştür. 

54. Komisyonumuz, tasarının 47 nci maddesini 42 nci madde olarak bâzı redaksiyon değişik
likleriyle kabul etmiştir. 

55. Komisyonumuz, tasarının 48 nci maddesini, bir kefalet sandığının kurulmasına mâni her 
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hangi bîr hüküm esasen mevzuatımızda yer almadığından ve bu sandığın kapsamına girec«k me
mur -sayısı önemli olmadığından, metinden çıkarmıştır. 

56. Komisyonumuz, kurum personelinin emeklilik haklarını, metne eklediği 43 ncü maddede 
düzenlemiştir. 

57. Komisyonumuz, tasarının 49 ncu maddesini bâzı değişikliklerle 43 ncü madde olarak ka
bul etmiştir. 

58. Komisyonumuz, tasarının 50 nei maddesini, kalkınma plânının icaplarına uygun olarak 
tadilen ve 45 nci madde olarak kabul etmiştir. 

59. Komisyonumuz, tasarının 51 nci maddesini tadilen 46 ncı madde olarak kabul etmiştir. 
60. Komisyonumuz, sevk ettiği hükmü pek tabiî saydığı cihetle, tasarının 53 ncü maddesini 

çıkarmıştır. 
61. Komisyonumuz, tasanda yedinci kısımda yer alan, «Kaldırılan hükümler» e dair 57 nci 

maddeyi, redaksiyon bakımından sarahat vermek suretiyle, yeni beşinci kısımda son hükümler ara
sında 48 nci madde olarak kabul etmiştir. 

62. Komisyonumuz, tasarının, «geçici hükümler» e. aidolan sekizinci kısmım, dördüncü kısım 
olarak ele almıştır. 

63. Komisyonumuz, 1 nci geçici maddeyi bâzı redaksiyon tadilleriyle. kabul etmiştir. 
64. Komisyonumuz, 2 nci geçici maddeyi de bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 
65. Komisyonumuz, 3 ncü geçici maddeyi de bâzı tadillerle kabul etmiştir. 
66. Komisyonumuz, metne eski personelin müktesep haklarının ne ölçüde tanınacağına dair 

bir maddeyi 4 ncü geçici madde olarak eklemeyi uygun görmüştür. 
67. Komisyonumuz, tasarının 4 ncü geçici maddesini bâzı tadillerle 5 nci geçici madde olarak 

kabul etmiştir. • 
68. Komisyonumuz, tasarının 6 ncı geçici maddesini bâzı tadillerle kabul etmiştir. 

. 69. Komisyonumuz, metne, bu kanunda yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususlara dair* yö
netmeliklerin ne zaman çıkarılması gerektiğine dair bir 7 nci geçici madde eklenmiştir. 

70. Komisyonumuz, 7 nci geçici maddeyi 8 nci geçici madde olarak aynen kabul etmiştir. 
71. Komisyonumuz, tasarının 5 nci ıgeçici maddesini, bâzı tadillerle 9 ncu gesçilöi maldlde olarak 

kabul etmiştir. ' 
7'2. Komisyonumuz, radyo alanındaki yatırım faaliyetinin aradalki iınıtilkall devresi «sırasında 

devam edebilmesini teminen, metne, gelecek yıllara sarî taahhütler konusunda bir 10 ncu geçici mad 
de feklem'eyi uygun gönmlüştür. * 

73. Komisyonumuz, tasarıda yürürlük ve yürütme (hükümleri başlığı ailıtmda yer allan doku
zuncu kısmı, beşindi' kısım olarak ve «on hükümler başlığı altında ele almıştır. 

74. Komisyonumuz, bu ikısumıda, metne yönetmelikle tanzim edilecek hususları ıbeılinten. bir 
maddeyi 47 nci ımadde olaralk eklemiştir. 

75. Komisyonumuz, 'kaldırılan hükümleri gösteren 47 nci maddeden sonra, tasarının 58 nei 
maddesini 48. nci madde olaralk ve Yönetim Kurulunun bir an önce seçilmesini ve gereMi yen i 
yönetmeliklerin bir an önce yapılmasını sağlıya c ak şekilde tadil ederek Ikabul "etmiştir. 

76. Komisyonumuz, tasarının 59 ncu maddesin^ 50 nci ımadde olarak aynen ıkabul -etmiştir. 
77. (Metnin muhtelif 'maddelerinde geçen «derhal tebliğ 'edilir»1 ibaresinden maksadın, tebli

gatın, iş saatleri içinde olmak şartiyle, objektif 'hüsnüniyet kaidelerinin ieaıplarrnıa uygun olarak, 
on kısa zaman içersinde yapılmış olduğu bilhassa belirtilir. 

78. İşbu Kanunun Anayasanın 7 nci geçici maddesi 'gereğince 25 Etkim 1M3 e (kadar 'çıkması ge
reken kanuni andan olduğu 'G-eınell Kumlun 'da onaylamaısı ile tesbit .edildiği cliihetle, diğer bütün 
işlere takdir edilerek öncelik ve İvedilikle (görüşülmek üzene Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Oeçici Komisyon 'Başkanı Sözcü Bul Rapor Kâtibi 
Malatya İstanbul Artvin 
A. Akşit '" C. Kırca S. Eminağaoğlu 
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Adana 

M. K. Küçüktepepmar 
m zada <hazır bulunamadı 

Eskişehir 
. Ş. Asbu&oğlu 

izmir 
Söz 'hakkım saklıdır 

İV. Kürsat 

Aydın 
N. Müren 

istanbul 
Söz hakkım saklıdır 

H. Tiyanşan 
imdada bulunamadı 

Kars 
B. Vural 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır 

/ . Sezgin 

izmir 
Muhalifim 
Ş. Akkan 

Muğla 
H. Boydur 

Muhalefet şerhi 

Kurum yemi 'bir kuruluş olduğu halde tasarı *altı ay (içerisinde Meclise sevlc edilmemiştir. Bu 
se'beple Anayasanın gıeçicü 7 nei ımaddeısine zevkteki -gecikme aykırıdır. 

Tasarlının 1'6 «ncı maddesi Anayasanın 121 nci ınaddesindekİ Kurumun ınu'tlaık muhtariyet 
hakkını ihilâl etmelktedir. 

Tasarının 34 ncü maddesi ve dolayısiyle '29 ncıı maddesi radyo ve televizyon kurmak ve iş
letmek hakkını Kurumun tekelime vıermekteidir. 

Bu husus da Anayasanın 121, 40 ve 11 nci maddelerine aykırı burunduğundan "muhalülfiım. 

Izımir 
Ş. Akkan 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Genel esaslar 

BÎRÎNGİ BÖLÜM 

Kurulıış görev ve yetkileri 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle özerk bir iktisadi kamu tüzel kişiliği 
kurulmuştur. ' 

Kurum bu kanuna göre yönetilir. Kurumun remzi TRT dir. Merkezi Ankaradir. 

MADDE 2. — TRT nin görevleri : 
a) Radyo ve televizyonla haber hizmetlerini görmek, eğitici, öğretici, kültür ve eğitime yar

dımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dışarda tanıtıcı, yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak, 
b) Yurdun gerekli yerlerinde yeni radyo ve televizyon tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, 

mevcut radyo ve yayın tesislerini ihtiyaca göre geliştirip genişletmek, 
c) Radyo ve televizyon postaları arasındaki iş ve yayın ehengini sağlamak, uluslararası te

şekküller ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşları ile gerekli münasebetleri düzenlemektir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

' Yönetim 

MADDE 3. — TRT nin en yüksek uzvu; idare ve karar organı Yönetim Kuruludur. 
TRT, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar içerisinde ve onun gözetimi altında Genel Müdür 

tarafından yönetilir. 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu TRT ye bu kanınla verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi
ni sağlar ve yayın esaslarını düzenler. 

Bu amaçla : 
a) Anayasa ve kanunlara aykırı hareket edilmemesini, 
b) Anayasa ve Seçim kanunlarındaki haklar saklı kalmak üzere tam bir tarafsızlık ve bağım

sızlık içinde halka hizmet edilmesini ve yurdun radyo ve televizyon hizmetlerinin karşılanmasını, 
c) Cumhuriyet esaslarını ve demokrasi ilkelerini benimsetici, demokratik davranış ve dü

şünce tarzını geliştirici bir zihniyetin programlara hâkim olmasını, 
ç) Programların, Atatürk devrimlerini bu devrimlerin amacı olan dünya görüşü, yaşama tar

zı ve kültür değişimini destekleyici bir tutumla hazırlanmasını, 
d) Haberlerin doğruluk, sürat ve modern habercilik ilkelerine uygun olmasını, 
e) Haberler ve yorumların birbirinden açık olarak ayrılmasını, 
f) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekilde hazır

lanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini, 
g) Programların, yetkili uzmanlarca hazırlanmasını ve fikrî, artistik ve halk eğitimi bakımın

dan yeterli olmasını, 
h) Radyo ve televizyonların, teknik bakımdan gereken nitelikte çalışmasını, 
Gözetir. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu : 
a) Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Millî EğiUm ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanları tara

fından bakanlıkları teşkilâtından veya dışardan soçilip müşterek kararla atanacak 5 üye, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞlŞTlRÎŞÎ 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

BİRÎNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BlRlNCÎ BÖLÜM 

Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu adiyle, tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu 
iktisadi teşebbüsü kurulmuştur. 

Kurumun remzi, TRT dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dır. 

Görev : 

MADDE 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri : 
a) Radyo ve televizyonla haber hizmetlerini görmek; eğitici, öğretici, kültür ve eğitime yar

dımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dışarda tanıtıcı, yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak; 
b) Yurdun gerekli yerlerinde yeni radyo ve televizyon tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, 

mevcut radyo ve yayın tesislerini ihtiyaca göre geliştirip genişletmek ; 
c) Radyo ve televizyon postalan arasındaki iş ve yayın ahengini sağlamak ve bu kanunda gös

terilen esaslar içerisinde milletlerarası teşekküller ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşları ile mü
nasebetleri düzenlemek; ve 

d) Yayınlarının mümkün olduğu kadar geniş bir alanda en iyi bir şekilde yapılabilmesi için 
araştırmalarda bulunmak, tedbirler almak ve gerekiyorsa, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve 
cihazlar üzerinde araştırma yapmak; bunları kısmen veya tamamen imâl etmek ve bunun için gerek
li tesisleri kurmaktır. 

ÎKÎNCI BÖLÜM 

Yönetim 

Yönetim organları : 

MADDE 3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun en yüksek karar ve yönetim organı, Yö
netim Kuruludur. 

Kurum, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde ve onun gözetimi altında, Genel Mü
dür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulunun kuruluşu : 

MADDE 4. — Yönetim Kurulu : 
I - Genel Müdür; 
II - Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hü

kümet temsilcisi; 
III - Turizm ve Tanıtma Bakanının teklifi üzerine, bu Bakanlığın dördüncü derece veya daha üst 

dereceli memurları arasından Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanacak bir Hükümet temsilcisi; 
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b) Üniversitelerarası Kurul tarafından iktisadi veya sosyal ilimleri veya haberleşme veya sos
yal hizmetleri veya radyo televizyon tekniği veya programcılığını konu alan fakülte veya yük
sek okulların öğretim üyeleri arasından seçilecek iki öğretim üyesi, 

c) 6 ncı maddede yazılı kuruluşların bu madde uyarınca seçecekleri temsilcilerinin toplanıp 
kendi aralarından veya dışardan seçecekleri iki üye, 

ç) TRT nin devamlı kadrolarında yer alan görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir 
üye ile Genel Müdürden, 

Kurulur. 
Yönetim Kurulu üyelerinin 13 ncü maddenin (a) ve (c) bentlerindeki nitelikleri haiz olması 

şarttır. 
Genel Müdür hariç, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 5 yıl için atanır veya seçilirler. Bu süre 

bitmeden üyeliğin sona ermesi halinde açılan yere seçilen veya atanan yeni üye, eski üyenin 
süresini tamamlar. 

Üyeler sürenin sonunda tekrar atanabilir veya seçilebilirler. . 

MADDE 6. — TRT Yönetim Kuruluna seçilessk iki üye, aşağıda adları yazılı kuruluşların 
yönetim kurullarının göstereceği birer temsilci ile Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü, Opera bö
lümünden bir temsilci ve konservatuvarlar öğretmen kurullarınca seçilmiş bir öğretmenden ku
rulu bir seçme komitesi tarafından seçilir. 

Temsilci gönderecek kuruluşlar şunlardır : 
a) Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, UNESCO Millî Komisyonu, Türkiye Gazeteciler 

Cemiyetleri Federasyonu, 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi partiler, 
c) Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği ve Türkiye'de en çok temsil 

yetkisi olan en üst kademedeki işçi teşekkülü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği. 
Seçme Komitesi, Yönetim Kurulunun çalışma süresi bitmeden üç ay önce veya üyeliğin açıl

ması halinde derhal Basın - Yayın ve Turizm Bakanı tarafından günü ve yeri belirtilerek top
lantıya çağırılır. 

Toplantıyı yönetecek başkan ve iki kâtibi, Komite kendi arasından seçer. Komitenin en az 
2/3 çoğunlukla toplanması ve seçilecek iki üyeyi salt çoğunlukla seçmesi gerekir. Seçim tuta
nağı başkan ve iki kâtip tarafından imzalanır ve en geç ertesi gün Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanına verilir. Kurulca sekilen iki üyenin adı, Bakan tarafından derhal TRT Yönetim Kurulu 
Başkanlığına bildirilir. 

Seçme Komitesine katılacaklara kanuni yolluklarına ilâveten toplantı süresi gözönünde tu
tularak verilecek tazminat tutan, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve TRT'ce ödenir. 

MADDE 7. — TRT personeli tarafından Yönstim Kurulu üyesi seçiminde uygulanacak usul 
ve Seçme Komitesinin toplanması ve çalışmasmaait esaslar bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu üyeleri atanma ve' seçimlerindeki usule göre görevden uzaklaş-
tınlabilir veya çekilebilirler. 

Seçme Komitesince atanan üyenin görevinden uzaklaştırılmasını 6 ncı maddede yazılı ku
ruluşların 2/3 ünün yazı ile istemesi üzerine Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Komiteyi der
hal toplantıya çağırır. Komite 6 ncı maddede gösterilen usule uyarak üyenin görevinde deva
mına veya görevinden uzaklaştırılmasına karar verir, görevinden uzaklaştırılan üyenin yerine 
yenisini seçer. 

Kendilerini atayan veya seçen kuruluşla arasındaki hizmet bağının sona erdiği, Yönetim 
Kurulu üyeliğine kanuni engel hali bulunduğu, özürsüz olarak ardı 'ardına üç toplantıya katıl-
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IV - Radyo veya televizyon konulannda kürsüsü bulunan Üniversite Fakülteleri Profesörler Ku
rulları üyelerinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine İstanbul'da topla
nıp kendi aralarında seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir öğretim üyesi; 

V - Üniversitelerin hukuk, iktisat ve sosyal bilimler öğretim üyelerinin Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine Ankara'da toplanıp kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesi; 

VI - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Profesörler Kurullarının kendi aralarından seçecekleri üçer 
öğretim üyesi ile bu öğretim üyelerinin kendileri ve kendilerini seçen seçici kurullar mensupları dı
şından seçecekleri edebiyat, fikir veya sanat alanında belirli hizmet ve eserleri görülmüş beş kişi
den kurulu bir seçici kurul tarafından seçilecek edebiyat, fikir veya sanat alanında yüksek hiz
metleri görülmüş "bir kişi; 

VII - Devlet konservatuvarları öğretim kurulları üyelerinin Millî Eğitim Bakanının çağrısı üze
rine Ankara'da toplanıp kendi aralarından seçecekleri iki öğretmenin; İstanbul Belediyesi Kon-
servatuvan Batı Müziği Bölümü öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğretmenin; İs
tanbul Belediyesi Konservatuvan Türk Müziği Bölümü öğretmenlerinin kendi aralarından seçecek
leri iki öğretmenin; Devlet Tiyatrosu Geneİ Müdürünün; Devlet Tiyatrosu sanatçılarının kendi 
aralanndan seçecekleri iki sanatçının; Devlet Operası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri 
iki sanatçının; İstanbul Belediye Tiyatrosu sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri iki sanat
çının ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri iki 
sanatçının, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine Ankara'da toplanarak, müzik, tiyatro ve opera 
sanatlarında yüksek hizmetleri görülmüş kimseler arasından seçecekleri bir kişiden kuruludur. 

Yukarıda yazılı seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve seçimi hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile yaparlar. 

Yukardaki II ve III ncü bendlerde yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden atanmaların-
daki usule göre uzaklaştırılabilirler. 

Yukarıdaki IV, V, VI ve VII nci bendlerde yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri beş yıl süre ile gö
rev yaparlar ve görevlerinden hiçbir suretle uzaklaştırılamazlar. Bu süre sona ermeden üyeliğin 
boşalması halinde, yeni seçilen üye eskisinin görev süresini tamamlar. Tekrar seçilmek caizdir. Bu 
üyelerin, siyasî parti mensubu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliği için kanuni bir engelin ortaya çıkması veya bir Yönetim Kurulu üye
sinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadığının Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi takdi
rinde, yukardaki IV, V, VI ve VII nci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Turizm ve Tanıtma Baka
nının onayı ile sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bu kanunla verilen gö
revlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçlar : 

a) Seçim kanunlarındaki hükümler de saklı kalmak üzere, tam bir tarafsızlık içinde halka hiz
met edilmesini ve radyo ve televizyon hizmetlerinin karşılanmasını; 

b) Programların, Anayasanın Başlangıcı ile Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısmında yer alan 
ilke ve hükümleri benimsetici ve bu ilke ve hükümlere uygun düşünce ve davranış tarzını geliş
tirici bir zihniyet ve Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi amacını güden Ata
türk Devrimlerini ve bu Devrimlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yerleştiriri ve geliş
tirici bir tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve kaynak
larının belirtilmesini; 
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madiği, Yönetim Kurulunun geri kalan üyelerinin karan ile anla§ılan üyenin adı. Başkan 
tarafından Basın - Yayın ve Turizm Bakanına bildirilir ve Bakanın onayı ile görevine son ve
rilir. 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu üye tamsayısı ile toplanarak Başkan ve Yardımcısını seçer. 
Yönetim Kurulu kararlarını, üye tamsayısının çoğunluğu ile alır. Oylarda-eşitlik halinde başka

nın bulunduğu taraf tercih olunur. 
Kurulun toplantıları ayda ikiden az olamaz. 

MADDE 10. — Yönetim Kurulu üyeleri TRT'nin görev ve yetkilerine giren konularda doğru
dan doğruya veya dolayısiyle taraf olamazlar ve bu konularda hiçbir menfaat sağhyamazlar. 

MADDE 11. — Yönetim Kumlu, yayınların özü, programların genel düzeni ve /ayın saatlerinin 
tesbiti gibi belli bir konuda danışmak üzere, radyo ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar, prodüktör
ler, eser sahipleri, sanatçı ve dinleyicilerin oyunu belirtecek danışma komiteleri kurabilir. 6 ncı 
maddede adı geçen- Seçme Kurulu temsilcileri danışma komitelerinde kuruluşlarını temsil ederler. 

Her radyo dinleme bölgesi için mahallî ihtiyaçların tesbit ve karşılanmasını kolaylaştırmak üze
re, mahallî bölge danışma komiteleri kurmaya Genel Müdür de yetkilidir. Bölge radyo müdürü bu 
komitelere katılır. 

MADDE 12. — Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün yetki ve sorumlulukları tüzükle belirtilir. 
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücreti Bakanlar Kurulu kararlaştırır. 

MADDE 13. — Genel Müdürü Yönetim Kurulu seçer. Basın - Yayın ve Turizm Bakanının tek
lifi ile müşterek kararla atanır. 

Genel Müdür) TRT'nin bütün işlurini mevzuata, Yönetim Kurulunun kararlarına ve TRT'nin ça
lışma konularının gereklerine göre yürütür. 

TRT'yi Genel Müdür temsil eder. Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılması, atanmasındaki 
usule göre yapılır. 

Genel Müdürün yardımcıları üçten fazla olamaz. Yardımcılardan birinin yüksek elektronik veya 
elektrik mühendisi olması gerekir. 

Yardımcılar, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar. 
Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için : 
a) İktisadi veya sosyal ilimler veya haberleşme veya sosyal hizmetler veya radyo televizyon 

tekniği veya programcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) Genel Müdürlük veya yardımcılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye, 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin A, B, C, H, V fıkralarındaki niteliklere, 
Sahip bulunmak gerekir. 

MADDE 14. — TRT. nin kuruluşu, kadroları ve uzmanlık yerleri personelinin görev ve yetki
leri Yönetim Kurulu tarafından Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının mütalâasına 
uygun olarak hazırlanacak ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanının onayı ile uygulanacak bir yö
netmelikle belirtilir. 

MADDE 15. — TRT personeli Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline uygulanan hükümlere 
tâbidir. Ancak : 

a) Kurumun devamlı kadrolarında çalışanlardan temsil veya icra sanatçıları, prodüktörler, 
redaktörler, kameramanlar, efekt, transmisyon, anrejistreman, odio ve video operatörleri gibi 
yayın veya organizasyon işlerini yapanlara serbest piyasa rekabeti dolayısiyle hizmette kalma
ları için verilecek tazminat miktarı, 
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4 ) Siyasi yorum niteliğindeki yeganlara, çeşitli ve karşıt gOTüçİeri içine alacak şekilde' ha
zırlanmasını ve kaynaklarının belirtilmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden acıkılarak ayrılmasını; 
f) Programların yetkili uzmanlarca hazırlanmağım ve fuar, sanat, -halk eğilimi ve toplum 

kalkınması bakımlarından yeterli olmasını; 
g) Radyo ve televizyon istasyonlarının, teknik balamdan gereken nitelikte çalışmalarını gö

zetir. 

Yönetim Kurulu Toplantıları: 

MADDE 6. — Yönetim Kurulunun toplantı ve karar oranı, üye tamsaysnnn Salt -ço|frmlugu-
dur. 

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Bajkaaı ile Bugfran Yardımcısını seçer; Genel Müdür, bu 
görevlere seçilemez. 

Kurulun toplantıları ayda ikiden az töHfitts. 

Yasaklamalar : 

MADDE 7. — Yönetim Kurululiyeleıi, $Üı4dye Itaotyo -televizyon Kurumunun görev ve yet
kilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayıtfyle^asaf olamaz ve bu kokularda hiç
bir menfaat sağlıyamaz. 

tferet : 
MADDE 8. — Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 

tesbit edilir. 

Genel müdür ve yardtmcıian : 

MADDE 9. — 1. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına inhası 
ve Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur. 
Yönetim Kurulu, Genel -Müdürün görevinden uzaklaştırılmasını istediği takdirde, Genel Mü

dür, atanmasındaki usule uyularak görevinden uzaklaştırılır. Genel -Müdür, Yönetim Kurulu
nun yazılı görüşü alındıktan sonra, millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış münasebet
lerinin sağlamlığını korumak amaelyie Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden uzaklaştırı-
labilir. Bu fıkrada «öz konusu işlemler aleyhine açılan iptal dâvalarında tebligat, müracaat tari
hinden başlıyarak kırktekiz saat İçinde yapılır; oevap ve cevaba esvap süreleri onar gündür; 
bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

2. Genel Müdür Yardımcıları üçten fazla olamaz., Bunlardan birisinin yüksek elektronik veya 
elektrik mühendisi olması gerekir. -

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu karariyle atanırlar. 
Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule göre olur. 

S. Genel.Müdür ve Yardımcısı olabilmek için : 
a) iktisadi veya sosyal bilimler veyahut haberleşme veya radyo - televizyon tekniği veya 

programcılığı alanında yüksek Öğrenim yapmış olmak; 
b) Genel Müdürlük veya Yardımcılığı görevini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye; ve 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin A, B, C, H ve V bendlerindeki niteliklere sahip bu

lunmak gerekir. 
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b) Kurumun devamlı kadroları dışında muayyen ihtisası gerektiren geçici işlerde çalıştırıla
cak yerli ve yabancı uzmanlann ücretleri, 

c) Yayın başına Kurumun içinden ve dışından çalıştırılacak olanların ücretleri, 
ç) 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç duyulan 

1 500 ve 1 750 lira ücretli kadroları, 
Yönetim Kurulu tarafından Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının mütalâasına uy

gun olarak hazırlanacak ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek bir 
yönetmelikle belli edilir. 

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

ÎKÎNCÎ KISIM 

Malî hükümler 

BÎRÎNCI BÖLÜM 

Sermaye, program, bütçe ve hesaplar 

MADDE 16. — TRT nin itibari sermayesi 300 000 000 liradır. Bakanlar Kurulu karariyle bu 
sermaye 2/3 e kadar artırılabilir. 

Bu sermayenin kaynaklan şunlardır : 
a) Bu kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince TRT ye geçecek her çeşit değerlerin rayiç 

tutarları, 
b) Genel bütçeye konulacak ödenekler. 

MADDE 17. — Her yıl elde edilecek safi kârın % 15 i itibari sermayenin % 25 ini bulunca
ya kadar yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

MADDE 18. — 3222 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen her çeşit alıcı telsiz tesisatı 
ve cihazları için verilen ruhsatnamelere ait ücret ve cezalar, radyo ve televizyon vasıtasiyle yapı
lan her çeşit ilân ve reklâm karşılıkları, halk önünde yapılacak konser, temsil ve benzeri program
lara giriş ücreti, kitap, dergi ve plâk gibi yayımlarla ilgili gelirler, girşilecek lier çeşit radyo tele
vizyon ticari ve iktisadi işlemlerinden elde edilecek kârlar ve bağışlar TRT nin geliridir. 

MADDE 19. — 17 nci maddeye göre karşılanamıyan işletme açığı her yıl sonunda bu maksat
la Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten Kuruma ödenir. 

Radyo televizyon ile yapılacak okul yayınlarının gerektirdiği tesis ve işletme giderleri, her yıl 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konur ve TRT'ye ödenir. 

MADDE 20. — Yönetim Kurulu, Devlet plânlarının esaslarına uygun olarak uzun vadeli ve 
yıllık yatırım ve finansman programlarını ve her yıl için TRT'nin işletme programlarını düzenler. 

Yönetim Kurulunun hazırlıyacağı yıllık yatırım ve finansman programlan Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı eliyle en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir ve hazırUnan ge
nel yatırım ve finansman programına dâhil edilmek üzere Bakanlar Kuruluna arz olunur ve bü 
program en geç aidolduğu yıldan önceki yılın Kasım ayı sonuna kadar incelenir ve onaylanarak ke-
sinleşir. 

Yıllık yatınm ve finansman programlan üzerinde zaruri değişikliklerin yapılması da aynı usule 
tâbidir. 

TRT'nin işletme bütçesi her hesap dönemi için yıllık program esas alınarak Genel Müdürlükçe 
hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. 
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Danışma kurulları : 

MADDE 10. — Yönetim kurulu, radyo ve televizyon hizmetleriyle ilgili konularda danışmak 
üzere kurullar kurabilir. 

Her radyo dinleme bölgesi için mahallî ihtiyaçların tesbit edilmesini ve karşılanmasını ko
laylaştırmak üzere, mahallî bölge danışma kurulları kurmaya genel müdür yetkilidir. Bölge rad
yo müdürü bu kurullara katılır. 

• » , 

ÎKÎNCİ KISIM 

Yayınlarla ilgili hükümler 

BlRÎNCr BÖLÜM 

Yayın Esasları 

Hükümet bildiri vr konuşmaları: 

MADDE 11. — 1. Kurum, Hükümet bildirilerini ve Hükümet adına yapılacak konuşmaları, 
sadece Hükümeti bağlamak kaydiyfle yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildi
risi veya konuşması olduğunu yayını sırasında açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait metinlerin yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzalarını 
taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya kendi bakanlıklarının işleriyle ilgili olan konular
da Bakanlar Kuruttu üyelerinin yapacakları konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya gö
revlendireceği bir Bakanın imzasiyle yapılır. 

2. Hükümete dâhil olmıyan siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
da grup kurma hakkına sahibolmak şartiyüe, yukarıdaki bendde söz konusu Hükümet bildirisi ve
ya konuşmalannda, kendileriyle Hükümet veya Hükümete dâhil siyasi partilerden birisi arasında 
tartışmalı olan bir konuda kendi görüşünün münakaşa veya tenkid edildiğini ileri sürerek bu bildiri 
veya konuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem 
Siyasi Yayınlar Hakem Kuruluna derhal havale edilir. 

İlgili siyasi partinin bu bendin 1 nci fıkrasında söz konusu isteminin, Hükümet bildirisi veya 
konuşmasının yayınlanmasından iki tam gün içinde o siyasi partinin Genel Başkanının veya ona ve
killik etme yetkisine sahip parti merciinin imzasiyle Kurum Genel Müdürlüğüne iki örnek halin
de yapılması gereklidir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, bu istemi, Genel Müdürlükçe havale edilir edilmez derhal ince
lemeye başlar ve kararını en geç iki gün içinde verir. Bu karar, yaziyle ilgili siyasi partinin Geneli 
Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirinde, ilgili siyasi parti adına 
yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun kararının kendisine bildirildiği günden 
başlıyarak iki tam gün içinde yayınlanması gerekir. Bu konuşma sadece o siyasi partiyi bağüamak 
kaydiyle yapılır ve bu husus yayının başında Kurum tarafından belirtilir. 

Konuşmanın kimin tarafından yapılacağı ve metni, İlgili siyasi parti Genel Başkanlığınca veya 
ona vekillik etmeye yetkili parti mercii taraf ir dan, Kurum Genel Müdürlüğüne konuşmanın yapıl
masından önce yaziyfle bildirilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlandığı saatte ya
pılır ve bildiri veya konuşmanın süresini aşamaz; söz konusu konuşma, Hükümet bildirisi veya ko
nuşması hangi yayın postalarından yaymlanmışsa aynı postalardan yayınlanır. 
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MADDE 21. — TRT'nin öz kaynaklarından finanse edilmek kaydiyle proje maliyeti 5 milyon 
lirayı aşmıyan ve yapılmamaları halinde Kurumun verimli olarak çalışmasını aksatacak nitelikte 
olan tamamlama yatırımları, Yönetim Kurulunun teklifi ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanının uy
gun görmesiyle ve yapılmamaları halinde Kurumun verimli olarak çalışmasını aksatacak nitelikte 
yenileme ve idame yatırımları ise Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. 

MADDE 22. — Bilanço ve netice hesapları İktisadi Devlet Teşekkülleri için uygulanan tip ör
neğe uygun olarak Jaazırlanır ve aidolduğu vüı kovalıyan yılın üçüncü ayının sonuna kadar Yüksek 
Murakabe Heyetine ve onun raporuna ilişik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

»• 
MADDE 23. — TRT'nin ve kuracağı ortaklıkların muhasebe sistemleri Maliye Bakanlığının 

muvafakati alınarak Kurumun malî durumunu ve imletme sonuçlarını açık olarak gösterecek ve Yö
netim Kurulunun alacağı kararlar için gerekli bilgileri muntazam verecek şekilde tutulur. 

Hesap dönemi takvim yılıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortaklıklar 

MADDE 24. — Yönetim Kurulu TRT'nin amaçlanna uygun olmak gartiyle ve Bakanlar Kurulu 
Karariyle yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle özsl hukuk hükümlerine tâbi, mahdut mesuli-
yetli ortaklıklar kurabilir. 

ÜÇÜNDÜ KÎSIM 

Denetim 

MADDE 25. — Kurum, Yüksek Murakabe Heyetinin malî, idari ve teknik denetimine tabidir. 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı, Kanunun yürütülmesi ile ilgili belli bir hususun incelenmesini 

Yüksek Murakebe Heyetinden isteyebilir. 

MADDE 26. — Yüksek Murakebe Heyeti bir yıla ait hesap ve işlemler üzerindeki incele
melerini en gaç ertesi yılın Eylül ayı sonum kadar tamamlıyarak raporunu Türkiye Büyük 
Millet Meslisi Başkanlığına, Başbakanlığa, ilgili Bakanlıklara ve TRT Yönetim Kurulu Baş
kanlığına sunar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yayınlar hakkında çeşitli hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yayın esasları 
MADDE 27. — TRT Hükümet bildirilerini V3 Hükümet adına yapılacak konuşmaları Hükü

metin sorumluluğu altında yayınlamakla yükümlüdür. Ancak bunların Hükümet bUdirisi oldu
ğunu yayını sırasında açıklar. 

Hükümet adına yapılacak konuşmalara ayrılacak yayın saati ve süresi Yönetim Kurulunca 
belli edilir. 
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Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 

MADDE 12. — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Fakülteleri Anayasa Hukuku, îdare Hukuku, Kamu İdaresi ve İnsan Hakları kürsülerinin Girayla 
en kıdemli üç öğretim üyesinden kuruludur. Bu ürsülerin diğer öğretim üyeleri, kıdem sırasiyle 
yedek üyelik yaparlar. 

Kurulun asıl ve yedek üyelerinin her hangi bir siyasi partiye mensubolmaması ve üç yıl önce
sine kadar her hangi bir siyasi parti ile üyeLk ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

En kıdemli asıl üye Kurulun Başkanıdır. 
Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar aflır. 
Başkan, Kurulun zamanında toplanmasını sağkyacak tedbîrleri alır. 
Başkanın izinli veya özürlü olması hainde, bu görevi, en kıdemli asıl veya yedek üye yapar. 
Kurul, Genel Müdürün çağnsi üzerine toplanır. Genett Müdürün gerekçeli istemi veya Kurulun 

re'sen gerekli görmesi üzerine; Kurul, Genel Müd'irü veya görevlendireceği bir yardımcısını, oy 
hakla olmaksızın, toplantısına davet edebilir. 

T, B. M. Meclisi Saati : 

MADDE 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet Maclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu 
veMiHet'Mecüisi genel kurulhınmn görülmelerini: yayınlamak için, bunların toplantı günlerinde, 
uygun dinleme saatlerinde her gün onbeş dakikadan az olmamak üzere bîr yayın süresi ayırır. 

Büiç& Konuşmaları: 

MA0DE 14. — Hükümet adına ve CumhuT'yet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 
gruplarr sözcüleri tarafından yasama meclisleri g3nel kurullarında gsnel bütçenin tümü üzerinde 
yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapanın temsil ettiği Öükümeti veya grupu bağlamak kuy-
diyle, yarımşar saati geçmemek üzere Kurum tarafından yayınlanır. 

Seçimlerde siyasi partilerin yayınlan : 

MADDE. 15. — Siyasi partilerin seçimler sıracında radyolardan faydalanma şekil ve şartları, 
seçim kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir. 

Millî güvenliğe dokunan haller : 

MADDE 16. — Başbakan veya görevlendireceği Bakanlık millî güvenliğin açıkça gerekli kıldı
ğı hallerde, bir haber veya yayını menetmeye yetkilidir. Men kararının yazılı olması veya sözlü 
ise, derhal yaziyle tekrarlanması şarttır. 

Bu men kararlan aleyhine açılacak iptal dâvalarında tebligat, müracaat tarihinden başlıyarajc 
kırksakia saat içinde yapılır; cevap ve cevaba esvap süreleri onar gündür; bu sürelerin tamam-
danmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

Yurt dışı yayınlar; temaslar: 

MADDE 17. — Yurt dışına yapılacak yayınlarda Devletin dış politikası açısından uygulana
cak esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca birlikte tesbit edilir ve Ku
rum Genel Müdürlüğüne bildirilir. Kurumun yurt dı^ y^yinfarı bu esatlara göre düzenlenir. 

Kurumun, Türkiye Cumhuriyetini temsilen milletlerarası teşekküllerle temasları ile yabancı 
radyo ve televizyon işletmeleriyle temaslarında uygulanacak esaslar da; yakardaki fıkra uyann-
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Her türlü Hükümet bildirisinin metninin, yazılı yayın isteği ile TRT' ye verilmesi ve yetkili im
zaları taşıması şarttır. 

Hükümet adına yapılacak konuşmalarda yayın isteği Basın - Yayın ve Turizm Bakanı veya 
onun adına yetkili Bakanlık görevlerinin imzası ile yapılır. 

MADDE 28. — TRT, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini yayınlamak için uygun 
dinleme saatlerinde her gün 15 dakikayı geçmemek üzere bir yayın süresi ayırır. 

Bu görüşmelere ait yayın metni Meclis Başkanlığınca hazırlanıp TRT'ye yazı ile gönderilir 
ve günü gününe yayınlanır. 

MADDE 29. — Yurt dışına yapılacak yayınlar için TRT'ni özel bir servisi, dış poltika açısın
dan uygulanacak esasları, Hükümetin yetkili organlarına danışarak düzenler. 

MADDE 30. — Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
hallerde, bir haber veya yayını menetmeye veya durdurmaya yetkilidir. 

Men ve durdurma kararının yazılı olması veya sözlü ise derhal yazı ile teyidi şarttır. 
Bu kararı TRT halka duyurabilir. Ancak Bakanlık kararın halka duyurulmasının uygula

nışından itibaren en geç bir ay sonraya bırakılmasını emredebilir. Ancak bu geri bırakılmanın 
süresi bir ayı aşamaz. 

Yurt dışı yayınlarında TRT'nin men veya durdurma kararını halka duyurma yetkisi yoktur. 

MADDE 31. — Siyasi partilerin seçimler sırasında radyolardan faydalanma şekil ve şart
ları, Seçim Kanununda belirtilmiş olan esaslara tabidir. 

MADDE 32. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin meclis grupu 
bütçe sözcüleri, Büyük Millet Meclisinde genel bütçenin tümü üzerideki görüşmeler sırasında 
bütçe ile ilgili sözlerini memleket postası olan Ankara Radyosundan partilerinin sorumluluğu al
tında 15 dakikayı geçmemek üzere yayınlıyabilirler. Bu konuşma için grup sözcüsünün bu işe 
memur edildiği partinin meclis grupu başkanı tarafından TRT Genel Müdürlüğüne konuşmanın 
metninin yayınlaması istenen tarihten üç gün önce yazı ile verilmesi şarttır. 

TRT tarafından konuşmanın reddi halinde Basın Kanununun 143 sayılı Kanunla değiştirilen 19 
ncu maddesi hükmü uygulanır. 

ÎKİNDÎ BÖLÜM 

. . Cevap ve düzeltme hakla 

MADDE 33. — Bir şahsın haysiyet veya şerefine tecavüz veya kendisine hakikate aykırı hare
ketler, düşünceler ve sözler izafe eden bir yayından dolayı o şahsın, yayın tarihinden itibaren bir ay 
içinde göndereceği cevap ve düzeltmeyi istek tarihinden en geç sekiz gür içinde TRT yayınlamakla 
yükümlüdür. 
ve düzeltmeyi istek tarihinden en g< ç sekiz gün içinde TRT yayınlamakla yükümlüdür. 

TRT haftada bir kere cevap ve düzeltme haklarının kullanılmasına imkân vermek üzere 15 da
kikalık bir yayın süresi ayırır. , 

Adres ve hitap hariç cevap ve düzeltmenin metni 100 kelimeyi geçemez. Sürenin metni aynen 
yayına imkân vermemesi halinde yalnız yayını düzeltmekle yetinilir. 

Cevap ve düzeltme en az iki haftada bir yayınlanan devamlı bir programla ilgili ise bu progra
mın yayınında bir kereye mahsus olmak üzere cevap ve düzeltmenin yayınlandığı veya yayınlana
cağı saatin radyo veya televizyonla bildirilmesi gerekir. 

Eğer yaym tek bir vericiden yapılmışsa cevap ve düzeltmenin daha geniş bir yayın şebekesi 
üzerinden yayınlanması istenemez. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 455 ) 



— 23 -
Geçici Komisyonııın değiftiır&şA 

ca tesbit edilir. Kurum, bu temaslarında yukarda sözü edilen Bakanlıkların gözetimi altında faa
liyet gösterir ve bu temaslarında bu Bakanlıklara derhal bilgi verir. 

Düzeltme ve cevap hakkı: 

MADDE 18. —Kurum, bir şahsın haysiyet veya şerefine dokunulması veya kendisiyle ilgili 
olarak gerçeğe aykın yayınlar yapılması halinde, o şahsın, yayın tarihinden başlıyarak yedi -gün 
içinde göndereceği düzeltme ve cevap metnini Genel Müdürlükçe alınmasından başlıyarak üç gün 
içinde yayınlamakla yükümlüdür. 

Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının niteliğinin yukardaki fıkra kapsamına girdiği; ya
yında kendisine, gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunul
duğu ve gerçeğin ne olduğu kısaca açıklanır. 

Düzeltme ve cevap metninin, bu kanun hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki 
ifadeler taşıması halinde, Genel Müdürlük bu metni derhal Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine gönde
rir. Sulh Ceza Hâkimi, en geç yirmidört saat içinde, düzeltme ve cevap metnini, suç niteliğinde 
olup olmadığı ve bu maddede yazılı süre içinde Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilip gönderil
mediği cihetlerinden inceliyerek bir karar verir. Hâkim, düzeltme ve cevap metninin aynen yayın
lanmamasına karar verebileceği gibi, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptıktan 
sonra yayınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin kararının birer örneği, taraflara gönderilir. 
Hâkimin kararına, taraflar, kendilerine tebliğden başlıyarak yirmidört saat içerisinde Ankara As
liye Ceza? Mahkemesine itiraz edebilirler. Düzeltme ve cevap sahibi, itirazını, bulunduğu yer mah
kemesine, Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, aynı süre içerisinde verebilir. 
Hâkimin yayınlanmasına karar verdiği metin, Genel Müdürlükçe alındıktan veya itiraz süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren üç tam gün içinde aynen yayınlanır. 

özel tüzel kişilerce gönderilecek düzeltme ve cevaplar hakkında da bu madde hükümleri uygu
lanır. 

Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan ölen kimsenin bu hakkını, vârisleri birlikte veya bun
lardan yalnız ilk başvuranı, sadece bir defa kullanabilir. 

Bu maddede söz konusu tebliğler, ilgili istediği takdirde, memur eliyle yapılır. 

İKÎNCI BÖLÜM 

Yayınlar yoliyle işlenen suçlar ve haksız fiiller 

Sorumluluk : 

MADDE 19. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayınları yoliyle işlenen suçlarda ve hak
sız fillerde, canlı yayın yapılması halinde, suç veya haksız fiil teşkil eden fiili işliyen ve eğer 
canlı yayın bir metne dayanılarak veya tesbit yoliyle yapılmışsa, metni yazan veya sesi tesbit 
edilen ve bu metni veya tesbiti fiilen kontrol eden; diğer hallerde de konuşan ve yayını fiilen 
idare ve kontrol eden kişiler sorumludur. «Canlı yayın» dan maksat, olayın veya konuşmanın anın
da ve doğrudan doğruya radyo veya televizyon ile yayınlanması halidir. 

11, 18, 14 ve 15 nci maddeler uyarınca yapılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile 
tesbitlerden faydalanmaksızm Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir rad
yo veya televizyon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan, Kurum ve personeli hiçbir suretle 
sorumlu değildirler. 

Kurumun kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli personeli, o yayının idare 
ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş olmamak şartiyle, o yayın yoliyle işlenen suçtan veya 
haksız fiilden hiçbir suretle sorumlu değildir. 
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Cevap ve düzeltme hakkı yayınaı yapıldığı tarihten itibaren bir ay sonra düşer. 
Devlet daireleri ve kamu kurumlan ile tüzel kişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzelt

meler hakkında yukardaki fıkralar hükümleri uygulanır. 
Cevabın reddi halinde Basın Kanununun 143 Sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin 3 

ncü fıkrası ve 29 ncu maddesi hükmü uygulanır. 
Seçim Kanunu hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yayınlar vasıtasiyle islenen suçlar 

MADDE 34. — TRT yayınlan vasıtasiyle işlenen suçlardan canlı yayınlarda suç teşkil eden fiili 
igliyen, diğer hallerde yayını fiilen idare ve kontrol edea kişi sorumludur. 

27, 28 ve 32 nci maddeler gereğince yapılan ve bu özelliği anonsla, belirtilen yayınlarla,, diğer 
bir radyo - televizyon kuruluşundan ve tesbitlerden f aydalanmaksızın naklen yapılan yayınlardan 
TRT ve personeli sorumlu değildir. 

Suçtan zarar gören, yayının çeşidini ve suçu işliyenin kim olduğunu,; yayının yapıldığı istasyo
nun müdüründen yazı ile istiyebilir. Bir ay içerisinde cevap verilmezse yayını yapan istasyon mü
dürü hakkında Basın Kanununun 27 nci maddesi uygulanır. 

Bu süre içinde- süre aşımı işlemez, 
Yayın metinleri radyo idarelerinden ancak mahkeme kararı ile istenebilir. 
Radyo - televizyon yayınlan ile ilgUi şikayet, dâva dilekçesi veya iddianamelerde, yayım yapan 

TRT istasyonunun adı, -yayın gün ve saati ve yayının metninin yazılmış olması şarttır. Bu kayıtlan 
belirtmiyen şikâyet, dâva dilekçesi veya iddianameler hükümsüzdü». 

Radyo televizyon, yayınları ile işlenmiş bulunan suçlardan dolayı yayının yapıldığı tarihten 2 ay 
içinde açılmıyan dâvalar dinlenmez. 

MADDE 35. — Yayında kullanılan yazılı metinler ve metni bulunmıyan radyo yayınlanna ait 
tesbitlerin, yayınları tarihinden itibaren 2 ay saklanması şarttır. 

Tesbitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlarla, müzik yayınlan bunun dışındadır. 
Bir dâva konusu olan yayına ait metin ve tesbit hüküm kesinleşinceye kadar saklanır. 

* DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yayınlar üzerindeki haidar 

MADDE 36. — TRT, yayınlarjıiBi telli veya telsiz, olarak tekrar yayınına» ücretli veya üeretsiz 
olarak halka arz etmek üzere bir kısmının veya bükününün tesbitine, veya bunların çoğaltılmasına 
izin. vermek veya menetmek hakkına sahiptir. 

Girişi ücrete tabi yerlerde televizyon yayınlannm halka gösterilmesinde de TRT bu haktan, fay
dalanır, 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66 * 79 ncu maddeleri hükümleri burada da uygulanır. 

BİRİNCİ KISIM 

istisna ve muaflıklar 

MADDE 37. — 3222 sayılı Telsi» Kanunu, ile ek ve değişikliklerinde gösterilen elektromanyetik 
dalgalar vasıtasiyle, ses, işaret ve resim vermeye yanyan tesislerden radyodifürtyw* ve televizyoır 
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Bu madde kapsamına giren suçların takibinin şahsi dâva açılmasına bağlı olması takdirinde 
de, soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır. ' 

Kurumun yayınları ile ilgili şikâyet, dâva dilekçesi veya iddianamelerde, yayını yapan Kurum 
istasyonunun, adııım ve yayamn gün ve-saatisin beürtümiş: olmam. şajittra 

Bu madd* kapsamına giren suçlardan ve haksm fullerden rtalnyi/ yayımm yajnidıiaj tarihten 
başbjraeak iki ay içinde açıbmyaa.d&valûiv dinlrumma 

Metin ve te&biÜiriî* saklatvmmî: 

MADDE 20. — Kurunum yayınında, kcUamkıt yazık mrtialarve mettlmlaanttyasusdgea ve 
tete>Aagrott yaymlanna ait te&bülerin^ yayınlan taaahindfciL b«|iagnjak iki ajr onbaygün süreyle-
saklanması şarttır. 

Tesbitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen yayınlar ile müzik yayınlan, yukardaki fıkra 
İt î tTa- , t i - . 11.» i l . . 1 1 . T i. ıTn.ı 

nuiCmtmun coşınttatcr. 
Teşriî ,idari veya kazai soruşturma veya kovuşturma veyahut Meclis araştırması konusu olan. 

yayına.ait metin ve tesbitler; soruşturma veya araştırmanın sonuçlandı^ yetkilî merci tarafın
dan Kuruma yaziyle bildirilinceye kadar saklanır. -, . 

Mamam kapmrnımı gmş: . 

MADDE 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri ile' görevlileri, 
cesa: hükümlerinin, uygulanmasında, memur s*yıhrlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yayınlat üzerindeki,haklar 

Fikir haklarına benzer haklar : . ( 

MADDE 22, — Kurum, yagariaram tein veya. teliiz olarak. tetaan y*jınlanmasiBay ütretli 
v*ya ücretsiz olarak tedavüle, çıkarılmak üzese bir kwnHiw veya, bütününü* testetinar veyahtik 
tamJaBiL çoğaltılmasınla, izin veamek veya bu ameliyeleri mesefesuk haktena sahiptik 

Girişi ücrete tabi yerlerde televizyon yayariaramt. haHm güaterütnisiadi de». Kurum» yukas» 
daki fıkrada, söz, konusu haktan, faydalanır* 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66 ilâ 79 nou maddeleri hükümleri, yukardaki fıkralarda 
belirtilen hallerde de. uygulanır. 

ÜÇÜrTÜÜ KISEflr % 

Malî hükümler 

ÎÖÎRIİNOÎ BÖLÜM 

Sermaye, yatırım prograrm, bjfâçe-vv fmmpl&r 

MffDDE-23. — kurumun itibarî seraıayesî  ügyü^4ıir3^nrlirada Bafetntat Kurara kammaıı»-
siyle bu sermaye üçte ikiye kadar artırılabilir. 

Bu sermayenin kaynakları şunlardır : 
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tesisi niteliğinde olanlann kurulması ve işletilmesi hak ve yetkisi yalnız TRT'ye aittir. 3222 sayılı 
Kanunun 2 uci maddesinde belirtilen ders aracı niteliğindeki radyo ve televizyon yayınlarını Millî 
Eğitim Bakanlığı ve TRT birlikte düzenler. 

MADDE 38. — 3222 sayılı Telisiz Kanununun 7 nci maddesinde gösterilen alıcı telsiz tesisleri 
ve cihazları için verilen ruhsatnamelerin ücretleri, cezaları PTT tarafından tahsil olunur. Bu üc
ret ve cezaların tahsilinde kamu alacaklarının tahsili hakkındaki 6183 sayılı Kanun uygulanır. 
Ruhsatname ücretleri veya cezaları tahsil tarihinden sonra iki ay içerisinde TRT'ye ödenir. Gecik
me olursa faiz yürütülür. Bu tahsilat karşılığında PTT'ye yüzde on tahsil ücreti verilir. 

MADDE 39. — TRT, haber hizmeti niteliğindeki konuşmalar ve radyo televizyon programları 
ile ilgili olarak PTT Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve kanallar için basma uygulanan in
dirimli tarifeden faydalanır. 

MADDE 40. — TRT, radyo televizyon tesislerini birlikte çalıştırmak için bunlar arasında veya 
bunlarla geçici sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında her türlü telekomünikasyon tesis
leri kurmaya, işletmiye yetkilidir. TRT bu tesislerin kurulmasımda ve işletilmesinde 406 sayılı 
Telgraf ve Telef on ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ve ek ve değişikîklerinin Hükümete verdiği hak
lardan faydalanır. 

MADDE 41. — TRT'nin iş yerlerinin günün hangi saatlerinde işletmiye açık bulunacakları ve 
TRT görevlilerinin çalışma saatleri yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 42. — TRT'nin kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştırıl
ması Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili hükümlere göre yapılır. 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 43. — TRT ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak ücretler, 
alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları ve cezaları tari
felerle belli edilir. İş ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak hususlarda TRT 
özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylandıktan son
ra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıkları ile ilgili tarife, Yönetim Kurulunca kabul edildikten sonra Bakanlar 
Kurulunun onayı ile uygulanır. 

MADDE 44. — TRT'ye indirimli tarife uygulayan Devlet ve kamu kurumlarına ilân ve rek
lâm işlerinde indirimli'tarife uygulanabilir. 

MADDE 45. — TRT, yatırımlarının finansmanında kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kredilerden 
faydalanır. 

MADDE 46. — TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları ile devamlı kadro-
larmdaki görevlileri Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar. 

MADDE 47. — TRT kendi kuruluşu içinden, görevleri arasına giren konularda, yurt içinde ve 
dışında öğrenim ve ihtisas yapmak üzere elemanlarının eğitimini sağlar, kurslar açar ve burslar 
verebilir. 
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a) Bu kanunun 1 ncd geçici maddesi gereğince Kuruma geçecek her çeşit değerlerin rayiç 
tutarları; 

b) Genel bütçeye konulacak ödenekler. 

Yedek- akçe : % 

MADDE 24. — Her yıl elde edilecek safi kârın yüzde onbeşi, itibarî sermayenin yüzde yirmi-
beşini buluncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

(tetirler : K 

MADDE 25. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen 
her çeşit alıcı telsiz tesisatı ve cihazları için verilen ruhsatnamelere ait ücretler ve cezalar, rad
yo ve televizyon vasıtasiyle yapılan her çeşit ilân ve reklâm karşılıkları, halk önünde yapılacak 
konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti, kitap dergi ve plâk gibi yayımlarla ilgili ge
lirler, girişilecek her çeşit radyo ve televizyon ticari ve iktisadi işlemlerinden elde edilecek kâr
lar ve bağışlar, Kurumun geliridir. 

Bütçe yardımı, : 

MADDE 26. — 25 nci maddeye göre karşılanamıyan işletme açığı her yıl sonunda bu mak
satla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten Kuruma ödenir. 

Radyo ve televizyonla yapılacak okul, halk eğitimi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği tesis 
ve işletme giderleri karşılığı, her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ilgili Bakanlıklarla bir
likte kararlaştırılarak, bu Bakanlığın bütçesine konulur ve yardım olarak Kuruma ödenir. 

Yatırını programı ve bütçenin hazırlanması. 

MADDE 27. — Kurumun yıllık yatırım, finansman ve işletme programlan ile yıllık bütçesi 
Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Turizm ve Tanıtma Bakanının onayıyla kesinleşir. 

Askerî görüsün alınması : 

MADDE 28. — Kurum, 2 nci maddenin (b) bendinde yazılı tesisleri kurmadan önce, askerî 
bakımdan Millî Savunma Bakanlığının yazılı görüşünü alır. 

Ortaklıklar.: 

MADDE 29. — Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartiyle ve Bakanlar Ku
rulu (kararnamesiyle gösterilecek esaslar içersinde, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, 
özel hukuk hükümlerine tabi mahdut mesuliyetti ortaklıklar kurabilir. 

Bu ortaklıklar, kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde olsalar dahi, iktisadi Devlet Teşekkülü 
sayılmazlar. 

Bu ortaklıklar tarafından kurulacak istasyonların yayınlan, Kurumun gözetim, denetim ve 
sorumluluğu altında yapılır. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 

MADDE 30. — Kurum ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak üc
retler, aha ve verici radyo ve televizyon cihazlarından alınacak ruhsatname karşılıklan ve ce-
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MADDE 48. — 2489 sayılı Kanun hükümleri içinde ve bu kanunla, tanınan hak ve muafiyetle
re sahibolmak üzere TRT Personeli Kefalet Sandığı kurulur. 

MADDE 49. — îş Kanununun dışında kalan TRT devamlı kadro görevlilerinin ve a lelerinin 
yurt içinde ve kendilerinin gerektiğinde yurt dışında tedavilerini yaptırmak üzere Yönetim 
Kurullunun koyacağı esaslara göre* TRT Sağlık Yardım Sandığı kurulur. Sandığın kuruluş, görev 
ve yükümlükleri yönetmelikle belirtilir. TRT, Sandık iştirakçilerinin aylıklanndan kesilecek 
primler oranında tutarları sandık aidatı karşılığı oflarak her yıl bütçesine koyar. 

MADDE 50. — TRT'de görevli uzman ve personel için Kurum yeni lojmanlar yaptırmaya yet
kilidir. Lojmanlardan faydalanma hak ve şekilleri yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 51. — TRT Yönetim Kurulu üyeleri ve devamlı kadro görevlileri süreli veya geçici 
olarak başka hiçbir hizmet kabul edemezler, 

Bunlar, TRT'nin çalışma konusuna giren mal ve hizmetlerin üretim ve ticaretini kendi adları
na veya ortak olarak da yapamazlar. 

Yönetim Kuruluna üye seçilen veya atanan D8vlet veya kamu kurumları memur ve hizmetlile
ri hizmet yasağına tabi değildir. 

Üniversite ve yüksek okullarda öğretim üyeliği veya görevliliği, kurs ve her türlü okullarda 
öğretmenlik ve TRT devamlı kadro görevlilerinin Yönetim Kurulu karariyle TRT'nin ortaklıkla-
rınca görevlendirilmeleri de mümkündür, 

TRT Yönetim Kurulu üyeleri ve her çeşit görevlileri, görevlerinin, ifası sırasında öğrendikleri 
sırlan saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi TRT nin Yönetim Kurulu üyelerine ve devamlı kadrolarda 
çalışan görevlilerine uygulanır. 

MADDE 52. — Ceza yönünden TRT malı ve her çeşit mevcudu Devlet malı hükmündedir. Bun
lara karşı işlenecek suçlar Devlet mallarına karşı işlenmiş sayılır. 

MADDE 53. —•• TRT mallanmn ve işletmelerinin güvenliğinin korunması Devletçe sağlanır. 

MADDE 54. — TRT ve kuracağı ortaklıklar hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 
2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale kanunları ile ek ve değişikikleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 55. — Bu kanundaki özel hükümler saklı kalmak kaydiyle TRT nin bütçe ve hesap-
lariyle denetiminde iktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan hükümler tatbik olunur. 

Bu hükümlerin uygulanmasında ilgili Bakanlık, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığıdır. 

MADDE 56. — Kurum, 2 nci maddenin (b) bendinde yazılı yayın tesislerini kurmadan önce 
askerî bakımdan Genelkurmay Başkanlığının mütalâasını alır. 

YEDİNCİ KISIM 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 57. — 5392 sayılı Kanunun radyo ile ilgili hükümleri ve 4670, 6128, 6588 sayılı kanun-
larla, 3222 sayılı Kanunun 7035 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesinin (b) bendi kaldınl-
mıştır. 
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zaları, tarifelerle belli edilir, iş ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak hu
suslarda, Kurum, özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylandıktan son
ra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıkları ile ilgili tarife, yönetim kurulunca kabul edildikten sonra Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe girer. 

D. Y. B. kredileri : 

MADDE 31. — Kurum, yatınmlannm finansmanında Devlet Yatırım Bankası kredilerinden 
faydalanabilir. 

Uygulanacak genel hükümler : 

MADDE 32. — Bu kanundaki özel hükümler saklı kalmak kaydiyle, Kurum hakkında, İktisa
di Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hükümler uygulanır. Bu hükümlerin uygulanmasında 
ilgili Bakanlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlığıdır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : 

MADDE 33. — Kurum, Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı, Kurumla ilgili olarak, belli bir hususun incelenmesini Yüksek 

Denetleme Kurulundan istiyebilir. 

ÎKÎNOÎ BÖLÜM 

İstisna ve muaflıklar 

Radyo - Televizyon tekeli : 

MADDE 34. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişikliklerinde 
gösterilen elektromanyetik dalgalar vasıtasiyle ses, işaret ve rjsim vermeye yanyan tesislerden 
radyodifüzyon ve televizyon tesisi niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hakkı, yalnız 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna aittir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ders aracı niteliğindeki 
radyo ve televizyon yayınlarını Kurum ve Millî Eğitim Bakanlığı birlikte düzenlerler. 

Tahsilat : • 

MADDE 35. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde gös
terilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları için verilen ruhsatnamelerin ücretleri ve cezalan, Posta - Tel
graf - Telefon Genel Müdürlüğü tarafından tahsil olunur. Bu ücret ve cezaların tahsilinde Kamu 
alacaklarının tahsili hakkındaki 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun uygulanır. Ruhsat
name ücret ve cezalan tahsil tarihinden sonra iki ay içinde Kuruma ödenir; gecikme olursa, genel 
hükümlere göre faiz yürütülür. Bu tahsilat karlılığında Posta - Telgraf - Telefon Genel Müdür
lüğüne yüzde on tahsil ücreti Kurum tarafından ödenir. 

Tenzilâtlı PTT tarifesi : 

MADDE 36. — Kurum haber hizmeti niteliğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon program
lan ile ilgili olarak Posta - Telgraf - Telefon Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve kanallar için, 
basma uygulanan indirimli tarifeden faydalanır. 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Geçici -hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girddiği tarihte Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünün radyo ve televizyonla ilgili bütün aktif ve pasifi ve her "çeşit hakları, TRT ye 
geçer. . 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmiş olan radyoların hizmetine ay
rılmış Hazineye ait taşınır ve taşınmaz mallar, yurdun çeşitli yerlerinde radyo istasyonu yaptı
rılması için istimlâk veya Hazinece tahsis edilmiş olan yerler, buralarda yapılmaya başlanılmış 
olan radyo bina ve tesisleri ve bunlarla ilgili her türlü âletler, cihazlar ve malzeme, her türlü hak 
ve .menfaatler, mevcut alacaklar, ödenekler ve borçlar TRT ye geçer. Bu geçişin gerektirdiği iş
lemler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

Geçici 2 nci maddede yazılı komisyon bu kanun yürürlüğe girdiği tarihteki durum ve rayi
cine göre aktif ve pasifleri kıymetlendirerek bir devir bilançosu yapar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci maddede yazılı devir bilançosu Basın - Yayın ve Turizm, 
Maliye, İmar ve İskân Bakanlıkları, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Murakabe Heyeti, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve TRT Yönetim Kurulu tarafından seçilecek birer temsilciden 
•kurulu devir komisyonunca en geç altı ay içinde yapılır. 

Teknik Üniversite temsilcisinin radyo ile ilgili öğretim üyesi olması gerekir. 
Kurul gereği kadar personel kullanır. Komisyonun ve personelinin her çeşit giderleri TRT 

nin tasfiye hesabından ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — TRT nin yeni kadrolarının hazırlanıp bu kadrolara gerekli atanmalar 
yapılıncaya kadar Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü radyo hizmetlerinde, Teknik İş
ler Amirliğinde, sürekli veya deneme niteliğinde yayın yapmakta olan radyo tesislerindeki her 
çeşit görevliler hizmetlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İlk Yönetim Kurulunda TRT görevlilerinin seçeceği üye, geçici 3 ncü 
maddedeki görevliler ve Üniversitelerarasş Kurul tarafından temsilci seçilinceye kadar vazife 
görecek öğretim üyeleri 'Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Radyo inşaatı için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine konulmuş olan 
ödeneklerin 1963 malî yılı sonuna kadar bu Bakanlıkça harcanmasına devam olunur. Ancak 
bu konuda Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne ait yetkiler TRT ye geçer. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Hizmetler, tarifeler ve her türlü çalışma ile ilgili başka konular için 
tüzük ve yönetmelikler hazırlanıp yürürlüğe konuluncaya kadar yürürlükteki hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. Tüzük ve yönetmelikler en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden aynı malî yılın sonuna kadar 
olan süre Kurumun ilk hesap dönemidir. 

İlk hesap dönemi altı aydan az olursa ayrıca bilanço yapılmaz ve hesaplar ileriki yılın bilan
çosu ile birleştirilir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

MADDE 58. — Bu kanun yayımı tarihinden sonra üç aylık sürenin bitimini takibeden ay ba
şından itibaren yürürlüğe girer. 

M. Meclisi (S. Sayısı•: 455 ) 



— 31 — 
Geçici Komisyonun değiftdırAşi 

indirimli tarife ^ 

MADDE 37. — Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet, kamu tüzel kişileri ve kamu iktisadi 
teşebbüslerine ilân ve reklâm işlerinde indirimli tarife, yönetim kurulu karariyle uygulanabilir. 

Telekomünikasyon tesisleri : ^ 

MADDE 38. — Kurum, radyo - televizyon tesislerini birlikte çalıştırmak için, bunlar arasında 
veya bunlarla geçici, sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomünikasyon tesisleri kur
maya Ve işletmeye yetkilidir. Kurum, bu tesislerin kurulmasında ve işletmesinde 4 Şubat 1924 ta
rihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Telsiz Kanu
nu ve Ek ve değişikliklerinin Hükümete verdiği haklardan faydalanır. 

Kurumun mallan : 

MADDE 39. — Kurumun malları ve her çeşit mevcutları, her bakımdan Devlet malı sayılır. 

Kamulaştırma : 

MADDE 40. — Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştı
rılması, Devlet ihtiyaçları için yapılan kamulaştırmalarla ilgili hükümlere göre yapılır. 

Bâzı Kanunların (;y ulanmaması : 

MADDE 41. — Kurum ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haziran 1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale 
Kanunu ve Kurumun ve ortaklanmn personeli hakkında da 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanun, 3 Temmuz 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ve 28 Şubat-1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanun 
ve bu kanunların ek ve değişiklikleri uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personele t linkin Hükümler 

öğrenim ve eğitim : 

MADDE 42. — Kurum, kendi kuruluşu içinden görevleri arasına giren konularda, yurt içinde ve 
dışında öğrenim ve ihtisas yapmak üzere personelinin eğitimini sağlar, kurslar açar ve burslar ve
rebilir. 

Personelin emeklilik hakları : 

MADDE 43. — Kurumun personeli Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerin
den faydalanırlar. Kurumun hizmet akdiyle çalıştırdığı personel hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yardım sandığı : 

MADDE 44. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi kurum görevlilerinin ve 
ailelerinin yurt içinde ve kendilerinin gerektiğinde yurt dışında tedavilerini yaptırmak üzere yö
netim kurulunun koyacağı esaslara göre bir Sağlık Yardımı Sandığı kurulur. Kurum, sandık işti* 
rakçilerinin aylıklarından kesilecek primler oranında tutarlan, sandık aidatı karşılığı olarak, her 
yıl bütçesine koyar. 
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MADDE 59. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.' 

* Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanojftaı 

Mili Savunma Bakanı V. 
F. Metm 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

. Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
M. O. Bekata • 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. İzmen , 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N.ökten 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

3 . 6 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve S. Y. Bakam 
Y. Azizoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
C. T. Karasaban 

Ulaştırma Bakam 
R. öçten 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Göka'ğ 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 
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Mesken yapımı : ~ 

MADDE 45. — Meskûn yerlerden uzaktaki tesislerde çalışan veya hizmetin gereği olarak hiz
metin yapıldığı binada veya civarında devamlı olarak bulunmak zorunda olan kurumda görevli 
uzman ve diğer personel için, kurum, mesken yaptırmaya yetkilidir. 

Personel için yasaklamalar : • 

MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri, süresiz veya geçici olarak bag-
ka hiçbir hizmet göremezler. 

Yönetim Kurulu üyeliğine atanan veya seçilen Millî Eğitim Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı memurları ile üniversite Öğretim üyeleri ve Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunda görevli üni
versite öğretim üyeleri hakkında 1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yönetim kurulunun yukardaki fıkrada söz konusu olmıyan üyeleri ile diğer görevlilerin, üniver
site ve yüksek okullarda öğretim üyeliği veya görevliliği veyahut her türlü okul ve öğretim ve eği
tim kurullarında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, yönetim kurulunca izin verilebilir. Kurum 
görevlilerinin yönetim kurulu karariyle kurumun ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkün
dür. 

Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 ncu maddesi, Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile görevlileri hakkında 
da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici hükümler 

Aktif ve pasifin intikali : 

GEÇİCt MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
yönetilmekte olan radyo ve televizyon hizmetleriyle ilgili bütün aktif ve pasif ve diğer haklar, Ku
ruma geçer. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yönetilen radyoların hizmetine ayrılmış Hazineye ait taşınır • 
ve taşınmaz mallar, yurdun çeşitli yerlerinde radyo istasyonu yaptırılması için kamulaştırılmış ve
ya Hazine veya mahallî idarelerce tahsis edilmiş olan taşınmaz mallar, buralarda yapılmaya baş
lanmış radyo bina ve tesisleriyle bunlarla ilgili her türlü âletler, cihazlar ve malzeme ile her tür
lü hak ve menfaatler, mevcut alacaklar, ödenekler ve borçlar, Kuruma geçer. Bu geçişin gerektir-
liği işlemler, hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

2 nci geçici maddede yazılı komisyon, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu ve rayi
cine göre aktif ve pasifleri kıymetlendirerek, bir devir bilançosu yapar. 

> . 
Devir komisyonu : 
GEÇİCÎ MADDE 2. — 1 nci geçici maddede yazılı devir bilançosu, Maliye Bakanlığı, Turizm ve 

Tamtma Bakanlığı, imar ve tskân Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Rektörlüğü ve Kurumun Yönetim Kurulunca seçilecek birer temsilciden kurulu Devir Ko
misyonunca altı ay içinde yapılır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisinin radyo ile ilgili öğretim üyesi olması gerekir. 
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Komisyon, gereği kadar personel kullanır. Komisyon ile personellinin her çeşit giderleri Kuru
mun tasfiye hesabından ödenir. 

Eski görevlilerin göreve devamı: 
GEÇlCl MADDE 3. — Kurumun yeni kadroları hazırlanıp bu kadrolara gerekli atanmalar ya

pılıncaya kadar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının radyo ve televizyon hizmetlerinde çalışan her çe
şit personel, görevlerine, bulundukları kadro veya görevlerde ve bu kadro veya görevlerin tabi ol
duğu hükümlere göre devam ederler. 

Eski personelin müktesep haklan : 

GEÇlCl MADDE 4. — Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az 
beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilen
ler, Kurumdaki bir göreve atanmak için yüksek öğrenim kaydının bu kanunda veya bu kânunun 
47 nci maddesinde söz konusu yönetmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt aranmaksı
zın atanabilirler. Yüksek elektronik veya elektrik mühendisi olması gereken Genel Müdür Yar
dımcısı için bu madde hükmü uygulanmaz. 

tik Yönetim Kurulu seçimi: ' • 

GEÇÎCl MADDE 5. — Kurumun Yönetim Kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak üç ay içinde tamamlanır. Genel Müdür de, aynı süre içinde atanır. 

Eski hükümlerin uygulanması: 
GEÇlCl MADDE 6. — Hizmetler, tarifeler ve çalışma ile ilgili diğer konular için yeni hüküm

ler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut hükümlerin uygulan
masına devam olunur. 

Yönetmeliğin yapılması: 

GEÇlCl MADDE 7. — 47 nci maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu yönetmelik, Yönetim Ku
rulunun kuruluşu ve Genel Müdürün atanmasından başlıyarak iki ay içinde hazırlanır. 

İlk hesap dönemi: 

GEÇtCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak o tarihteki malî 
yılın sonuna kadar olan süre, Kurumun ilk hesap dönemidir. 

İlk hesap dönemi altı aydan az ise, ayrıca bilanço yapılmaz ve hesaplar, ileriki yılın bilançosu 
ile birleştirilir. 

Radyo yapımı ödenekleri: 

GEÇlCl MADDE 9. — Radyo yapımı için Bayındırlık Bakanlığının yürürlükteki bütçesine ko
nulmuş odan ödeneklerin bu Bakanlıkça harcanmasına devam olunur. Ancak, bu konuda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına aidolan yetkiler Kuruma geçer. 

Gelecek yıllara sâri taahhütler : 

GEÇlCl MADDE 10. — Radyo hizmetleri için kalkınma plânına dâhil yatırımların yapım, te
sis ve teçhizat masrafları için bu kanunun 1 nci geçici maddesi ve 2 nci geçici maddesi gereğin
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ce devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, 50 milyon (lirayı aşmamak kaydiyle, gelecek yıllara sari 
taahhütlere girişmeye Turizm ve Tanıtma Bakanı yetkilidir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Yönetmelikler : 

MADDE 47. — Türkiye Eadyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve üc
retleri, görev ve yetkileri, özlük işleri; danışma kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri; Kuru
ma bağlı iş yerlerinin hangi saatlerde işletmeye açık bulunacağı ve görevlilerin çalışma saatleri; 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut veya sonradan yapılacak Kuruma ait personel mes
kenlerinden faydalanma hakkı ve şekilleri ile Sağlık Yardımı Sandığının kuruluş, görev ve yet
kileri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanacak yönetmelik
lerle belirtilir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev ve 
yetkileri ve özlük işleri ile iligili yönetmeliğin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onaylanmasın-, 
dan önce. Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınır. 

Sağlık Yardımı Sandığının kuruluş, görev ve yetkilerine dair yönetmelik işin de 2 nci Akra 
hükmü uygulanır. 

KaldınUm hükümler : 

MADDE 48. — 2 Temmuz 1963 tarihli ve 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 
38 nci maddesiyle yürürlükte bırakılan 24 Mayıs 1949 tarihli ve 5392 sayılı Kanunun radyo ile 
ilgili hükümleri, yukarda zikri geçen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 7 nci geçici mad
desi ve 15 Eylül 1944 tarihli ve 4670 sayılı Kanun, 9 Temmuz 1953 tarihli ve 6128 sayılı Kanun 
ve 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6588 sayılı Kanun ile 9 Haziran 1937 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun 
21 Haziran 1957 tarihli ve 7035 sayılı Kanunla değiştirilmiş 5 nci maddesinin (b) bendi hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş : 

MADDE 49. — Bu kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini taMbeden ay 
bsgmda yürürlüğe girer. Ancak, bu kanunun 4, 5 ve 9 ncu geçici maddesi hükümleri, bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 50. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

^m^^mm 

M. Meclisi (S. Sayısı : 455 ) 
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A . BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - tKÎNO! DEFA OYA KONACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Amasya Milletvekili < Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Balkanından sözlü sorusu 
(6/689) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri 
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/810) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüpne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — Burjdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 
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ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi-' 
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18 .9 . 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18. 9 .1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; O. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan 

(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı
sı :408) [Dağıtma tarihi,: 18 . 9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; O. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan <M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-



17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Anitalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
nm ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
nm ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın. memleketimizde/son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

23. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fmdık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ea'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm 
ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu. (6/631) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun, yerine kullanılmakta 

I bulunan deterjanlann insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kınkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yollann ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir faik 
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

31. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

32. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, , 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

34. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan BaJım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

36. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

37. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
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olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili İbrahim Btem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

39. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal, 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

42. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) I 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

45. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) | 

48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevi©-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

51 y— Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'in gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

56. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair •, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

58. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 



değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

50. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu.< (6/670) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

66. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair. Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

67. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmdsi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki koy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

69. — Niğde Milletvekilli Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
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I satınalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo

tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

70. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
I Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ

yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

71. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

72. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Reşat özârda'nm, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

76. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

77. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 

I Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 



?d. — Kırşehir Milletvekili Memdun Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

84. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

86. — Çorum Milletvekili Muzaffer,Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

87. — İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

88. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne" düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de Hinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 

sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan haf
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

90. — Niğde Milletvekili Âsim Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile H Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

97. — Trabzon Milletvekili-Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta-
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marnlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve I 
tmar ve tskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Türk Kültürünü Araştırma" Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/708) 

101. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

102. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam Sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve içişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

103. — Ankara Milletvekili ibrahim tmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

m 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI 

RıLAN IŞLER 
X 1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfaMh ve Edirne Milletvekili tl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, j 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit ' Ülker'in, 3546 sayıfr Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19.. 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17. 8.1963] | 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı' haklımda C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B -, TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Periııçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi 
içtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu ^Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin-düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166)' (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] ' 
4. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
ihsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu izmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
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Yusuf Uhısoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 . 9 .1963] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (0) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

7. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14 . 9 .1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim 
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı

rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı: 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi: 14.9.1963] 

14. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân.komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar-



— 9 — 
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1963 
tarihli Haftalık .Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X 1. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme, tarihi: 27.6.1963] 

X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

7. — Havza ilçesinin,, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27.6 .1963] 

X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna-

(Yüs kırkbirinci Birleşim) 
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melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120 [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 11. — Kan gruplarının tâyinine yajrıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlasmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarıs? ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 13. — 1938 - 1939 yıllarında • İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî-Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILAOAK 
İŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 

- 1 . 4 . 1963] 
2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yın: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 .5.1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6.1963] 

5. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12. 6.1963] 

6. — Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

8. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

9. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 



ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18. 6.1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6.1963] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268)-
[Dağıtma tarihi : 20. 6.1963] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son* fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6.1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6.1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis* 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka-
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I daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 

maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair.ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 19. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa-
yıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39*ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili tlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

22. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 24. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi-
I nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
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Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3'. 7 . 1963] 

26. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

27. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya *aykırı hü
kümler taşiyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun

masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. -— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma, hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay? 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydm 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11.7 .1963] 

, 37. — tmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.19631 
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40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanıma geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

42. — Akçaabat'ın,. Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

X 43. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1963] 

44. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

46. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 47. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi Incesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi: 
20.8.1963] 

X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
li Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı

ğına bağlı Ertdk okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen* 
meşine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı s 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 
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56, — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963] 

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi: 17.9 .1963] 

.-.«.. 

(Yüz kırkbirinci Birleşim) 




