
D Ö N E M : 1 TOPLANTI : 2 

MÎLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 22 

Yüz kıritüçüncü Birleşim 

26 . 9 . 1963 Perşembe 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 2:3 
2. — Gelen kâğıtlar 3 
3. — Yoklama 4 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 4 
1. — Çalışma Bakanı ve Millî Eğitim 

Bakanı Vekili Bülent Eceyit'in, 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
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ğine dair yazılı soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı îlyas Seçkin'in yazılı cevabı 
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2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dı cer'in, Germencik ilçesinin içme suyu
nun kökünden halli için ne gibi tedbirler 
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4. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
Hoğlu'nun, Edirne çiftçilerinin 1963 ekim 

Çalışma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı Ve
kili Bülent Ecevit, geçen birleşimde konuşan 
Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'ye cevap 
vererek, bir meslek bölge okulunun yaptırıl
ması düşünüldüğü takdirde bunun yerinin par
ticilik gayretinden uzak yetkili uzmanların ve
recekleri karara göre tesbit edileceğini açıkla
dı ve Süleyman Ünlü de, yanlış bir habere da
yanarak öne sürdüğü meselenin böylece açık
lanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. f 

Hükümetimizle Milletlerarası Kalkınma Bir
liği arasında imzalanan Kalkınma Kredisi And-
laşması ile Federal Almanya tarafından rad
yo tesisatı ve yayınları alanında memleketimi
ze teknik yardım yapılması ile ilgili Andlaş
ma ve Hükümetimizle italya Hükümeti arasın
da 6 250 000 000 liretlik malî andlaşmaların, 
31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gere
ğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği
tim Bakanı ibrahim öktem'in, dönüşüne ka
dar kendisine Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in, 

Sayfa 
dönemi suni gübre ihtiyaçlarının zamanın
da temin edilip edilmiyeceğine dair yazılı 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
tzmen'in yazılı cevabı (7/341) 51 

5. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu ilinde inşa edile
cek olan kapalı spor salonu için konulan 
ödeneğin gönderilip gönderilmediğine 
dair yazılı soru önergesi ve Devlet Baka
nı Necmi ökten'in yazılı cevabı (7/356) 52 

6. — Sivas Milletvekili Ahmet Kan
gal'ın, Kangal veterinerinin başka vilâye- " 
te nakli sebebine ve bu naklin durduru
lup durdurulamıyacağma dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'-
in yazılı cevabı (7/364) 52:53 

7. — Düzeltiler 54 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in, dönüşüne 
kadar kendisine, Bayındırlık Bakanı îlyas 
Seçkin'in, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ek
rem Alican'm, dönüşüne kadar kendisine. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'-
nun vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanu
nu tasarısının maddeleri üzerindeki görüşme
lere devanı olundu. 

26 . 9 . 1963 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

MeMi Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim. Sıtkı Hatipoğlu 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 



SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına ya
pılan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğret
men durumuna dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/723) 

2. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlıı'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tu
rizm ve Tanıtma ve İçişleri Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/724) 

3. — Bolu Milletvekili Turgut CJulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku-

2. — GELEN 

Teklifler 

1. — Artvin Milletvekili Saffet Enıinağaoğ-
lu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet ista
tistik Enstitüsünün görev yetki ve kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 

rulnıasıhm düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/725) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/726) 

5. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/727) 

KÂĞITLAR 

eklenmesine dair kanun teklifi (2/586) (İçiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
fındık ziraatiııin bölgelerde yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/587) (Adalet, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 
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BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

i , — Çalışma Bakam ve Millî Eğitim Bakan 
Vekili Bülent Ecevifin, 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'-
nun, 24 .9 .1963 günlü 141 nci Birleşimde, ko
münizm aleyhtarı ve milliyetçi eser ve dergile
rin, Millî Eğitim Bakanının emriyle, Halk Kü
tüphanelerinden kaldırıldığı, komünist ve ya
bancı ideolojilere ait eserlerin serbest bırakıl
dığı yolundaki konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara tak
dim edeceğiz. Açıklama yapmak arzusunda bu
lunan Millî Eğitim Bakan Vekili Sayın Ecevit, 
buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ BÜLENT ECEVİT (Ankara) 
—• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kütüphane
ler konusunda bir gazetenin bir süredir devam 
eden yayınları ve bu yayınlarla bağlantılı ola
rak Balıkesir Milletvekili Sayın Gökhan Evli-
yaoğlu'nun 24 Eylül Salı günü Millet Mecli
sinde yaptığı gündem dışı konuşma üzerine, 
Yüksek Kurulunuza, bir görev gezisinde bulun
duğu için vekâlet ettiğim Millî Eğitim Bakanı 
Sayın İbrahim ökteın yerine cevap vermek için 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Söz konusu gazete ve Sayın Gökhan Evli-
yaoğlu, ilkin, Millî Eğitim Bakanı Saym İbra
him öktem'in emriyle, anti - komünist yayın
ların Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kütüpha
nelerden toplattırıldığını ileri sürmüş-; bu iddi-

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

ayı desteklemek üzere de kendilerince bâzı ör
nekler vermişlerdir. 

Millî Eğitim Bakanı Saym öktem, gerek 
19 Eylül günü Millet Meclisi kürsüsünden yap
tığı konuşmada, gerek aynı gün basma yaptığı 
açıklamada, bu iddiaların gerçeklerden uzaklı
ğını ve her türlü dayanaktan yoksunluğunu 
kesin olarak belirttiği halde, söz konusu gazete 
ve saym milletvekili, izahı güç olduğu için 
«maksatlı» kabul ettiğimiz bir direnişle, bu id
dialarını, ithamlarını devam ettirmektedirler. 

Ancak, Saym Bakanın açıklamalarından 
sonra, kendisini şahsan itham temenin güçleş
mesi üzerine, şimdi ithamlarını, daha çok Millî 
Eğitim Bakanlığının Kütüphaneler Genel Mü
dürlüğüne yöneltmek eğiliminde görünmekte
dirler. 

iddia ve ithamiarmdaki bu direniş üzerine, 
gerçekleri kısaca belirtmek isterim : 

.1. Saym Gökhan Evliyaoğlu ve söz konusu 
gazete tarafından, Millî Eğitim Bakanı Saym 
ibrahim öktem'in emir veya müdahalesiyle top
lattı rıldığı iddia edilen kitaplar hakkında, Sa
yın Öktem'in Bakanlığı sırasında hiçbir işlem 
yapılmış değildir. 

2. Bu kitapların toplattı olması veya bâzı 
kütüphanelerden kaldırılması için, Saym ibra
him öktem'den önce aynı makamda bulunan 
bakanların da hiçbir emir veya müdahaleleri 
olmamıştır. 

3. Millî Eğitim Bakanının veya Millî Eği
tim Bakanlığının kitap toplatma veya her han
gi bir yayının satışını önleme yetkileri yoktur. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Bu yetki, yurt dışındaki yayınlar için yalnız Ba
kanlar Kuruluna, çocuklara zararlı yayınlar 
için bakanlıklar arası bir kurula, Türkiye'deki 
başka yayınlar için de yalnız mahkemelere ta
nınmıştır. 

4. Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı ve halka açık başlıca iki çeşit kütüpane 
vardır: 

Devlet kütüpaneleri denen derleme kitaplık
ları ve halk kütüpaneleri. 

Bunlardan, Devlet kütüpanelerinde, Türki
ye'de yayınlanan bütün kitap, dergi ve broşür
ler, hattâ afiş, el ilânı, şarkı gibi yayınlar da bu
lunmaktadır. Bütün yayınevleri ve basımevle-
ri, bastıkları, yayınladıkları her matbuadan 
belirli sayıda Millî Eğitim Bakanlığına bedelsiz 
olarak gönderirler. Bu yayınların hepsi, sayısı 
beşi bulan Devlet kitaplıklarında bulundurulur. 

Bu kitaplıklar şunlardır : 
Ankara Millî Kütüpanesi; Ankara Genel Kü-

tüpanesi, İstanbul Üniversite Kütüpanesi, İs
tanbul Beyazıt Kütüpanesi; İzmir Millî Kü
tüpanesi. 

Bakanlar Kurulu kararı ile yurda sokulma
sı yasaklanmış veya mahkeme kararı ile toplat
tırılmış yayınlar, bu kütüpanelerin depolarında 
saklanır; haklarında böyle bir karar bulunmı-
yan her çeşit yayını, her hangi bir kimse, adla
rını saydığım Devlet kütüpanelerinde bulup ser
bestçe okuyabilir. 

Halk kütüpanelerinde bulanan eserlerse, hi
be yolu ile veya satınalııımak suretiyle sağlanan 
eserlerdir. Bunlardan hangilerine halk kütüpa 
nelerinde yer verilebileceği, 1957 yılından beri 
yürürlükte olan bir genelge uyarınca, yetkili 
bakanlık memurlarından kurulu bir heyetçe tes-
bit edilir, ve bakanlık makamına arz edilmek
sizin, doğrudan doğruya Kütü panel er Genel 
Müdürlüğünce gereği yapılır. 

1957 de yürürlüğe konan genelgeye göre, 
halk kütüpanelerinde halkın istifadesine sunu
lacak eserlerin niteliklerini, daha önce, Meclis 
kürsüsünden Sayın Millî Eğitim Bakanı belirt
miştir. Sayın Bakan ayrıca, günün isterlerine 
daha uygun bir rejim kurulması için çalışmalar 
yapılacağını da basın toplantısında söylemiştir. 

5. Halk kütüpaneleri için kitap seçmeye 
yetkili kurulun ne kadar tarafsız davrandığı çe
şitli örneklerle gösterilebilir. Nitekim Sayın 
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Gökhan Evliyaoğlu'nun ve söz konusu gazetenin 
adlarını saydığı yazarların bâzı eserleri, köy 
enstitülerini bitirmiş öğretmenler gibi bâzı şe
refli zümreleri kötülediği veya bâzı kimseleri 
itham veya şüphe altında bıraktığı için halk kü
tüpanelerinde bulundurulması uygun görülme
miş olmakla beraber, aynı yazarların, o arada 
meselâ bizzat Sayın Gökhan Evliyaoğlu'nun, 
Necip Fazıl Kısakürek'in bâzı antikomünist ya
yınları bu kütüpanelerde bulundurulmaktadır. 

6. Millî Eğitim Bakanlığının, antikomünist 
eserleri kütüpanelerden toplatırken, komünist 
propagandası yapan bâzı eserleri kütüpaneler
de tuttuğuna örnek olarak, sayın milletvekilinin 
ve söz konusu gazetenin belirttiği Fransızca'dan 
çevrilmiş bir kitap, gerçekten, İstanbul'daki Be
yazıt Kütüpanesinde vardır ve açıktadır. Ancak 
bu kütüpane, derleme kitaplığı niteliğindeki beş 
Devlet kütüpanesinden biridir. Daha önce de 
belirttiğim gibi, bütün yayınların bu kütüpane
lerin beşinde de bulundurulması kanun gereği
dir. Nitekim, gerek Beyazıt Devlet Kütüpane
sinde gerek öteki Devlet kütüpanelerinde, gaze
tenin ve sayın milletvekilinin, antikomünist ol
duğu için kütüpanelerden toplattirildiğini söyle
diği bütün eserler de bulunmakta ve istiyenlerin 
okumasına sunul maktadır. 

Bu kitaplardan, Darendclioğlu tarafından 
yazılmış «Türkiye'de komünizm hareketleri» baş
lıklı kitap, Ankara Millî Kütüpanesinde 1962 
AD 2327 katalog numarasiyle* İstanbul Beyazıt 
Kütüpanesinde ise, 95996 demirbaş numarasiy
le; Gökhan Evliyaoğlu'nun «Su uyur, komünist 
uyumaz» adlı kitabı, Milî Kütüpanedc 1962 AD 
1413; Beyazıt Kütüpanesinde 9899 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı olup açıktadır ve yine isti-
yenlerin okumasına sunulmaktadır. 

Buna karşılık, Sayın Gökhan Evliyaoğlu'nun 
kütüpanelerde bulundurulmasından şikâyet et
tiği «Sosyalizmin ışığında ilim ve din» adlı ki
tabın halk kütüpaneleri için satmalınması veya 
hibe yol iyi e kabul edilmesi yolunda bakanlıkça 
hiçbir karar alınmış veya işlem yapılmış de
ğildir. 

•Sayın Gökhan Evliyaoğlu, Millet Meclisin
deki konuşmasında, «Bakan dunumu teifckik et
tireceğim demiş olsaydı konuya tekrar dönmi-
yecekti.k.» tarzında konuştuğu halde, sanırım 
l)iı izahat sonunda' açıkça görülüyor ki, duru-
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•ımı gereği gibi tetkik etmemiş olan Millî Eği- I 
itim Balkanı Sayım. îıbraihim ökteım değil, biz
zat ^Milletvekili Sayın Gökhan Evliyaoğlu'dur. 
Kendisi, birtakım yersiz, haksız iddialarla', 
Meclis kürsüsünden veya gazete ısütunl arından 
kamu oyunu bulandırma gayretine düşmeden 
önce, Devlet kütüpaneleri ile halk kütüpane-
ileri 'arasındaki farkı öğrenecek kadar olsun, 
durumu tetkik etmiş olsaydı; hele, Devlet kü-
tüpaneleTİnden birimde komünistti eğilimli ola
rak belirttiği kitabın katalog numarasını öğre
nirken, kendi kitaplarımın ela. aynı kütürpanoler-
de bulunup bulunmadığını soracak ve bulundu
ğuna göre .katalog nulmarailarını öğrenımek 
zahmetine 'katlanacak kadar meselenin üzerine 
eğitseydi, her halde, kendisi de kamu oyu kar
şısında şimdi' güç duruma düşmekten kurtulur
du. (O. H. P. sıralariidan alkışlar, bravo sesleri) 

Ayrıca., Sayın Gökhan Ev]iy,aoğ]u,nun, id
dialarını ne kadar yanlış bilgilere dayandırdı
ğına bir başka. örnek olarak, toplattı rılmasın-
dan şikâyet ederek adlarını saydığı eserlerden 
'bâzıisının, meselâ Sayın İsmail Hami Danış-
m erit'e ve Sayın Prof. Mümtaz Turhan'a ait 
kitapların, yalnız, kanuni ıbi'r (mecburiyet so- I 
nucu olarak Devlet kütüpanelerinde değil, yet
kili kurul kararı' ile halk kütüpanelerinde de 
açıkta bulundurulduğunu; ayrıca, Sayın Cahit 
Okurer'in «İdeal Milliyet'çilik» kitabının, adsız 
imzalı «Bozkartlar Diniliyor» .adlı kitabın, dün
yaca tanınmış «Hürriyeti Seçtim» adlı kiftaibın, 
«iB'ir id aha Rusya'ya^ dlönmiyeceğilm» adlı kita- I 
bin vo bunlar gibi, Gökhan Evliyaoğlu'nuın bir 
kitabı da dâhil tolmak üzere, .daha birçok mil- I 
liyetç'i veya anti - komünisit kitapların, halk I 
kütüpanelerinde .aıçıkta bulundurulduğunu hattâ I 
bâzısının Devlet parasiyle satına]ınarak dağıtıl
dığını belirtmek isterim. 

Hepsi Devlet kütüpanelerinde bulunmakla 
beraber, halk kütüpaneleriınde toulunduruimıası 
uygun görülmiyen bâzı eserler hakkında yetkili I 
kurulca verilen kararlarda ise, hiçbir Millî Eği- I 
tim Bakanının takdir ölçüsü rol oynamadığı ve 
oynıyamıyıacağı ,gibi, Balıkesir Milletvekili Sa
yın G>ö:khan Evliyaıoğılu'mun şahsi takdir ölçü- I 
leri de elbette rol oynıyam.az. (O. H. P. .sıraların- I 
dan hravo sesleri) Yetkili kurul üyelerinin I 
t ailedir ölçülerinde, hir başka kimsenin görüşü- I 
ne göre, yanlışlıklar olaibifir. Fakat böyle bir ) 
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anlayış ve ölçü değişikliği, her halde bâzı şe
refli memurları şüphe altında bırakma yetkisi
ni hiçbir kimseye vermese gerektir. (C. H. P. 
sıraılarından 'bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Gökhan Evliyaoğlu, konuşmasında, 
«(Bu 'memlekette, hatamızı .anladık, hemen ta
mir edeceğiz veya ben bu işin ehli değilim, is
tifa ediyorum diyebilecek makam ısahiplerine 
kavuşuncaya kadar galiba ıstırap çekmekte 
devam edeceğiz.» demiştir. 

Ben, aynı mantık ve ölçüyü kullanarak, Sa
yın Gökhan Evliyaoğlu'nu, hatasını itiraf etme
ye veya. milletvekilliğinden istifa etmeye davet; 
edecek değilim. Böyle bir yetkimiz de yoktur. 
Ancak, bu laçıklamanın ısıonunda, Sayın Gökhan 
Evliyaoğlu'nun, Milılî Eğitim, Balkanı Sayın 
İbrahim öktem'e yönelttiği «gaflet» sözünü 
kendisine iade etmekle yetineceğim ve fcendi-
vsinden, .sadece, Meclis kürsüsünde veya gazete 
sütunlarında, .birtakım haksız isnaitlara, ifti
ralara delil göstenmek vesilesiyle, kendi eserle
rinin veya, - iLstemiyerek de olsa - komünist eği
limli yayınlai'inı propagandasını yapmaktan ar
tık vazgeçmesini rica edeceğim. (Ortadan ve 
sağdan bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Turistik Napoli seyahati hak
kında, gündem dışı, Sayın Osma buyurun. (Sol
dan, gürültüler.) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Gökhan Evliya
oğlu. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Sataşma vardır, soz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçen defa sizin konuşmanıza 
Millî Eğitim Bakan Vekili tarafından verilen ce
vaptır. Şahsınıza bir sataşma yoktur. (Soldan, 
var, var, sesleri.) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Acele etmeyin. Siz sataşma ol
duğu iddiasında mısınız? 

OÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Evet. 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin oyuna sunaca
ğım. Direniyor musunuz? 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 
Direniyorum. 
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usulü 

tatbik etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Bağcıoğlu, rica ederim. Usulü 

harfiyen tatbik ediyorum. Müsaade buyurun. 
(Gürültüler.) 

Efendim, arkadaşımız Gökhan Evliyaoğlu 
Millî Eğitim Bakan Vekilinin kendisine sataştı
ğı iddiasındadır. Yüksek oylarınıza sunacağım. 
(Soldan, Riyaset ne düşünüyor?, sesleri.) 

Riyaset sataşma olmadığı kanaatindedir. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... 

GÖKHAN EVLtYAOĞLU (Balıkesir) — 
Hakikatleri konuşmaya cesaretleri varsa müsaa
de etsinler, konuşayım. (Gürültüler) 

ATIF ŞOHOGLU (Denizli) — Bu Meclisin 
işi yok da kafatası ile mi uğraşacak?.. (Gürültü
ler). 

BAŞKAN — Muhterem efendim, sizin heye
canınız Mecliste bir şey yaratabilir beyefendi. 

Sataşma olduğunu kabul etmiyenlcr... 88 oya 
karşı 11.7 oyla sataşma olduğu kabul edilmemiş
tir. 

GÖKHAN EVLtYAOĞLU (Balıkesir) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? Gündem dışı 
konuşuyoruz ve hiçbir usul hatası yapılmamış
tır. Hangi usul? Usul, kanunların müzakeresinde 
Riyasetin yaptığı her hangi bir işlemine karşı 
istenir. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
İzah edeceğim, usul hakkında söz istiyorum 
efendim. (Gürültüler). 

o# — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nrn, tu
ristik Napoli seyahati haMmda demeci. 

BAŞKAN — Turistik Napoli seyahati hak
kında gündem dışı söz Şinasi Osma'ya verilmiş
tir. Buyurun Şinasi Osm a. 

ŞİNASİ OSM A (İzmir) — Sayın Başkan ve 
sayın milletvekilleri, huzurunuzu işgal etmemek 
için çok sabrettim. Fakat son günlerde Türk 
efkârına tercüman olan taraflı ve tarafsız basının 
bizleri vazifeye davetleri, turist bir seyahat ola
rak vasıflandırlıkları Akdeniz Oyunlarına ait 
üzücü haberleri, sabrımı taşırdı ve konuyu hu
zurunuza getirmek mecburiyetinde kaldım. Bu 
sebeple af fimi istirham ederim. 

26. S .1963 0 : 1 
Sayın arkadaşlar; 
Yek nazarda bir sözlü soru olabilecek mahi

yette görülen bu mevzu, aylarca uyutulmaya ta
hammülü olmıyan, sıcağı sıcağına görüşülmesinin 
bir memleket severlik olduğuna inandığım bir 
konudur : 

Bâzı kimselere göre memleketin daha pek çok 
dertleri dururken bu mevziiyi a meşgul olmak, 
fazla bir işgüzarlık gibi görünürse de hakikat 
hiç de böyle değildir. Çünkü; 

Memleketin idaresini yarın ellerine tevdi ede
ceğimiz bütün Türk gençliğini ve hattâ vatandaş
ların çoğunu alâkalandıran bu mevzu iktisadi bir 
mevzu kadar mühimdir. Bunun böyle olduğunun 
delili, memleketimizde olduğu gibi, bütün dün
yada da, günlük gazetelerin bir veya iki sayfa
sının buna tahsis edildiğini göstermek kâfidir. 

Arkadaşlar, bugün Türk sporu kocaman bir 
gövdenin küçücük bir baş tarafından idare edil
mesi neticesidir ki, muvaffakiyetsizliklerc uğra
makta ve bocalamaktadır. Lâubalilik, bilgisizlik 
ve yetersizlik yanında hırs ve menfaatlerin ön 
plânda tutulduğu bu idari mekanizmanın, (A) 
dan (Z) ye kadar bozukluğunu kabul ederek bir 
çare aramak Türk Gençliğine ve Türk Milletine 
hakikaten büyük bir hizmet olur. 

G-̂ len haberlere 'göre, 'hakiki sebebi turis
tik, zahiri sebebi, tetkik, idare veya tecrübe
leri artırmak olan bu seyahata katılan kafi-
lelerdeki idarecilerin durumu hayret, dehşet ve 
ibaretle seyredilecek bir mahiyettedir. 

İktisadeıı kalkınmış memleketlerin bile 
mahdut sayıda sporcu ve idarecilerle katıldık
ları bu çeşit oyunlara, bizim 141 kişi ile katıl
mamız nasıl izah edilebilir. 

Başta Devlet Bakanı, Genel Müdür, Fede
rasyon başkanları ve üyeleriyle kayrılmak is
tenilen Kalemi -Mahsus Müdürleri, Mühendisler, 
ve bâzı bölge müdürleri de tercüman olarak ka
filelere katılanlar sayılamıyacak kadar çoktur. 

Akdeniz oyunlarını tetkik ederek Türkiye'
de 1971 senesinde bir olimpiyat organize et
mek gerekçesiyle yola çıkanlar, acaba, memle
ketimizde mevcut saha ve tesislerin değil bir 
olimpiyadı, bir beynelmilel turnuvayı dahi or
ganize etmeğe müsait olmadığını bilmiyorlar 
mı? 

Eğer hakikaten bir tetkik bahis mevzuu idi 
ise buna dostluk ve aıhbablikla bâzı kimseler 
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kayrılacağma, bu işleri tedvine memur Millî 
Olimpiyat Komitesini neden görevlendirme
diler. 

Kaldı ki, Türk Hükümetini temsil eden bir 
Bakanın sudan bir bahane ile davet olunmadı
ğı bir ycvc gitmesi kadar acayip bir şey de ola
maz. Bu hal, doğrudan doğruyla, Türk Hüküme
tinin prestijini sarsmaktır. 

Sayın arkadaşlar, bir misal olmak üzere 
İtalya'ya davetsiz olarak giden Devlet Bakanı
mız için italyan'ların neler söylediklerini be
raberce bu. gazete sütunundan okuyalım. 

«Efendim şu meşhur Napoli seyahati varya; 
hani sessiz sedasız, sanki p-ek lazımmış gibi, 
kendini Akdeniz oyunları kafilesine ilâve edi
verdi ği seyahat. Az kalsın bu seyahat italya 
ile Türkiyenin arasını açıyordu. Ne zanettiniz 
ya., italyanlar nezaket mevzuunda son derece 
hassas adamlardır. Protokola dehşetli riayet 
ederler. Nitekim bizim kafilenin idarecilerini 
bulmuşlar ve adeta çıkışmışlar. Nasıl olur da 
Türkiye'nin Devlet bakanlarından biri Napoli'
ye geldiği hakta bizim haberimiz olmaz. Bize 
haber vermezsiniz ve bizi mahcup duruma dü
şürürsünüz demişler. 

Nitekim »Sayın Devlet Bakanımız bunun ce
zasını da çekti ve altıncı sınıf bir otelde, an
cak balıkçıların yatıp kalktığı bir otelde mi
safir edildi. 

Sayın arkadaşlar; 
Kanaatimce olimpiyatlar tertiıbetmek ba

haneleriyle Hükümet Başkanlarına hulûs ça
kanlar, yarenlere seyahatlar bahşedenler, evve
la memleket içindeki gençlik problemlerinin 
halline çalışmalıdırlar. 

Bundan bir müddet evvel, bir yazı ile dik- j 
katini çektiğim Sayın Hükümet Başkanının bu | 
mevzua lâyik olduğu ehemmiyeti vererek üze
rinde durmasını milletin bir temsilcisi olarak I 
huzurunuzda istirham ediyorum ve bekliyorum. 

Arkadaşlar; bu memlekette yabancı diyar
lara seyahat hastalığı bu fakir milletin taham
mül edemediği- bir meseledir. Memleketin ıs
laha muhtaç, yardım bekliyen müesseseleri du
rurken, ıkeyfî maksatlarla harcanan paralara, 
Devlet kesesinin har vurulup harman savrul- | 
masına göz yumamayız. I 
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Yeknazarda basit gibi görünen ve Devlete 

yarım milyona mal olan Akdeniz oyunlarına 
iştirak eden bâzı turistlerin hüviyetleriyle, pa
raları nerelerden aldıklarına şöylo bir göz 
atalım. 

Sayın Devlet Bakanı Başvekâlet Bütçesin
den, 

'Sayın Kalem Mahsusus Md. Spor Totodan, 
Sayın Beden Terbiyesi Umum Müdürü (Baş

vekâletten) ' 
Sayın bir mühendis (Bayındırlık Vekâle

tinden), 
Tercüman vazifesi ile görevlendirilen bir di

ğer mühendis (iSpor Totodan), 
Antrenör namı altında gönderilen sayın 

bir federasyon üyesi (Beden Terbiyesi bütçe
sinden) , 

Gazetesine haber yetiştiren, yani muhabir
lik yapan sayın bir Teknik Komite üyesi (Be
den Terbiyesi bütçesinden), 

Taltif edilmek bahanesiyle gönderilen An
kara, Konya, İzmir, Adana ve Malatya'nın sa
yın bölge başkanları (Beden Terbiyesi bütçe
sinden), 

işte bu birkaç misal, işin açıklığını ortaya 
koymaktadır. Bunlardan başka, kafileler ara
sına sıkıştırılan, idareci, mutemet, masör, tek
nik uzman ve müşahitler de başka.. 

Arkadaşlar; memleket sporunu idare eden
lerin nizam dışı tutum ve faaliyetleri yalnız 
bunlar değildir. 1961 den bu yana uğradığımız 
hezimetler ve bunlar için yapılan masraflar or
tadadır ve içimizi sızlatmaktadır. 

Senelerce bu mevzuda, memlekette ve bey
nelmilel alanda çalışmış, memleketi temsil et
miş bir arkadaşınız olarak şunu da söylemek 
isterim ki, bugün dünyanın birçok medeni ve 
sporu ileri memleketleri muvaffak olamayacak
ları branşlarda bu gibi olimpiyat oyunlarına 
geniş kadrolarla iştirak etmemektedirler. Çün
kü bu hal müspet propaganda yerine o memle
ket için menfi propaganda vesilesi olur. 

Görgü ve bilgi noksanlıkları daha ziyade 
münferit millî temaslarla sağlanarak yeteri 
kadar olgunlaşıldıktan sonra bu gilbi toplu te
maslara gidilir. Ben öyle medeni ve sporda dün
yaca meşhur milletler tanıyorum ki, ses getire-
miyecekleri yerlere ekip göndermemektedirler, 
eğer son günlerde gazetelerimizdeki bu mev
zu ile ilgili yazılara bir göz atmışsanız tır-
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naklarını dişine takarak göğüslerimizi kabart
maya çalışan futbolcularımızla güreşçilerimi
zin muvafakiyeti hariç, basketboldaki yenilgi
miz, bokstaki mağlubiyetlerimiz, tenisteki eli
mine oluşumuz, yüzmede bir varlık gostereme-
yişimiz, yelkende çok geri derecelere düşme
mizi müşahade etmişsinizdir. 

Yine dikkat buyurursanız; Akdeniz oyun
larına katılan milletlerin hemen hepsinin, bir 
veya birkaç altın, gümüş ve bronz madalyalar 
kazandıkları, görüldükleri halde, bizim güreş
çilerimiz hariç, henüz bir tek madalya dahi 
almayışımız ıstırap vericidir. 

Arkadaşlar; gençlerimizi kahve köşelerinden 
kurtarmak, yeteri kadar açık ve kapalı sahala
rımızla, yabancı takımlarla müsabaka yapa
cak çimli ve tesisleri tam bir stadımız yokken 
olimpiyat tertibi hayallerine kapılmak gülünç
tür. 

Geçen sene Balkan Atletizm yarışlarını gö
renler düştüğümüz fecî akıbetin ıstırabını hâlâ 
duymaktadırlar. 

Bu vesile, ile temelleri senelerce evvel atıl
mış olan, fakat çeşitli yanlış düşünceler ve po
litik tesirlerle bugün yüzüstü bırakılan Ege 
spor sitesinin durumunun da yürekler acısı ol
duğunu belirtmek isterim. 

Beden Terbiyesi teşkilâtı mensuplariyle, 
yaranını Napoliye taşıyan kafilelerdeki idare
ci, müşahit ve teknisyenlerin durumu, kana
atimce Suudi Arabistan Kırallığı ve Katar 
Prensliklerinde bile görümemiş cömertlikler
dendir. 

Bu meyanda Sayın Kalemi Mahsus Müdürü
nün çantasında götürdüğü ve yollarda kırıla
rak kokusu etrafa saçılan rakı şişelerinin ha
line gülmek, mi, ağlamak mı lâzımgeldiğini tak
dirlerinize arz ederim. Sözlerimi bitirmeden 
evvel son günlerde bâzı gazetelerde çıkan bâzı 
yazıların başlıklarına da dikkat nazarınızı çek
meden geçemiyeceğim. 

«Dedikodulu seyahatin bilinmiyen taraf
ları», 

Turistik gezi, 
Olimpiyat ismini fırsat bilenler, 
Tercümanlık için 4, 5 bin lira boşuna har

candı, 
Kafilelere son anda ilâve edilenler, 
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Sırf politik sebeplerle Akdeniz oyunlarına 

gönderilenlerin parası nereden? 
Napoli rüyası tepki uyandırdı, 
Başı bozuk kafileler, 
Maçlara gelmiyen idareciler, 
Gece kulübü müdavimleri, 
Ökten'in macaraları, 
Devlet kesesinden çıkan paraların hesabı

nı soracak elbette bir milletvekili ve senatör 
çıkacak. 

Devlet parasiyle Napoli'ye tetkik için ge
len Devlet Vekili ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürünün, geldikleri günden beri, hiç ama 
hiç gözükmemeleri, kendilerinin nerelerde ol
duklarının bilinmemesi üzüntü uyandırdı.» ve 
ilâhara. 

İşte arkadaşlarım, bu gidişe bir dur diyen, 
mesullerinden hesap soran veya soracak bir 
makam yoksa, Hükümeti murakabe görevini 
taşıyan Türk Milletinin siz muhterem müme-
sillerini vazifeye davet ediyorum. Ve huzuru
nuzda Sayın Hükümet Başkanından bu mühim 
memleket ve gençlik meselesinin üzerine eğilme
sini ehemmiyetle rica ediyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

3. — Muş Milletvekili Sami Öztürh'ün, geçen 
birleşim tutanağı hakkında demeci ve Başkanlı
ğın cevabı. 

BAŞKAN — Geçen birleşim zaptı hakkında 
Sayın Sami öztürk. 

SAMI ÖZTÜRK (Muş) — Muhterem arka
daşlar; dünkü birleşimde Radyo ve Televizyon 
Kurumu kanunu tasarısının 13 ncü maddesi gö
rüşülürken ben de söz almış ve kısaca görüşlerimi 
arz etmiştim. Ve özetle, «Meclis görüşmelerinin 
radyoda neşri esnasında asgari had olarak 15 da
kika tesbit edilmiştir, bunun âzami haddinin de 
tesbit edilmesi lâzımdır. Aynı zamanda eşitsizlik 
ve tarafsızlık kelimelerinin de maddeye ithalinde 
fayda vardır» diye arz etmiştim. 

Dün akşamki Radyo Meclis Saatinde bu mev
zu ile ilgili olarak, «Konya Milletvekili Sayın 
Selçuk Atakan'ın konuştuğundan bahsedilmiştir. 
Bunun radyoda okunmasının bir önemi yoktur. 
Fakat zabıtlarda tavzih edilmesi maksadiyle hu
zurunuzu işgat ettim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, zabıtlarda hangi 
mebus ne konuşmuşsa, o vardır. Zannederim ki, 

— 9 — 
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bu, radyonun bir hatasıdır. Bu ciheti tetkik ede
riz. Onu da radyo tashih eder. 

i. — izmir Milletvekili Sinasi Osma ve Edir
ne Milletvekili Nazmi Ozoğul'un, orduda ktt'a 
hizmetinde çalışan kara, subay ve astsubaylarına 
ait ktt'a tazminatı verilmesi hakkındaki kanun 
teklif inin aynı mevzuda Hükümetçe hazırlan
makta. olan kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere müzakeresinin tehir edildiğine dair 
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/710) (2/410) 

BAŞKAN Tezkerevi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Sinasi Osma ve Edirne Mil

letvekili Nazmı Ozoğul'un, Orduda kıt'a hizmetin
de çalışan kara subay ve astsubaylarına ait kıt'a 
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tazminatı verilmesi hakkında kanun teklifinin; 
Hükümet temsilcilerinin beyanları ile aynı mev
zuda Hükümetçe hazırlanmakta olduğu ifade edi
len kanun ile birleştirilerek müzakere edilmesine 
Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Bu sebeple mezkur kanun teklifinin müzake
resinin, hazırlanmakta olan kanun tasarısının mü
zakerelerine kadar bekletilmesi hususunun Saym 
dene] Kurula arzına müsaadelerini saygı ile su
narım. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Erzurum 
Şerafettin Konuray 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. Bu bir ta
leptir efendim. (Söz isteriz, sesleri) Bunun mü
nakaşası filân, olmaz. Komisyonun talebi. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. -•- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu teısansı ve Geçici Komisyon raporu 
(•1/483) (S. Sayısı : 455) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, 17 nci maddenin görüşül
mesine devanı ediyoruz. Bu madde üzerinde grup 
sözcüleri ve bir kısım arkadaşlarımız konuştular. 
Önergelerin oylamasına sıra gelmişti. Az evvel 
grupları adına Sayın Kâzım Arar söz istediler. 
Yeterlik önergesi olmadığına göre Kâzım Arar 
A e Nihat Erim.'e söz verilecektir. 

Millet Partisi (îrupu adına buyurun Sayın 
Arar. 

MİLLET PARTİSİ ORUPU ADINA KÂ
ZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arkadaşlar, 

Müzakere ettiğimiz tasarıda yer alan ve 
«Millî güvenliğe dokunan haller» başlığını taşı
yan madde, hür bir seçimi imkânsız kılabilecek 
tatbikata müsait bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanaatlerin emniyet ve hürriyet havası için
de tekevvün ve izharına imkân verildiği ölçüde 
seçimler bir mâna taşır ve millî iradenin tecel
lisinden bahsedilebilir. Bu imkân şu veya bu 
yolla ortadan kaldırıldığı takdirde seçimler bir 
zevahiri koruma ovunu mahiyetini alır. 

(1) 455 S. Say üt basmayazt 24 . .9 . 1963 
tarihli 141 nci Birleşim tutanağı sorumdadır. 

Bu itibarla demokratik ölçülere; göre propa
ganda serbestisi tanmmıyan her seçimin meş
ruiyeti peşinen ihlâl edilmiş sayılır. 

Zamanımızda bâzı diktatörler bile, bir dere
ceye; kadar gülünç olmaktan kurtulmak için, se
çimler esnasında propaganda imkânını kabul 
eder gözükmeye mecbur olmuşlardır. Nitekim, 
Paraguay Diktatörü Şubat 1963 de yapılan son 
seçimle Örfi İdareyi üç. gün için kaldırmak, böy
lece seçim propagandası imkânını -zahiren de 
olsa - vermek lüzumunu hissetmiştir. 

Biraz evvel ifade ettiğimiz temel fikrin ışı
ğı altında tasarıdaki hükmü bir tahlile tabi tu
tacağız : 

Maddeye göre, Başbakan veya görevlendire
ceği Bakanlık millî güvenliğin açıkça gerekli kıl
dığı hallerde bir haber veya yayını menetmeye 
yetkilidir. 

Oeçici Komisyon Sözcüsü arkadaşımız Coş
kun Kırca, dünkü konuşmasında tasarıda yer 
alan bu hükmün seçimlerde siyasi partilerin ya
pacakları radyo konuşmalarında da tatbik edi
lebileceğini ifade ettiler. Bu suretle maddenin 
müzakeresi sırasında dün izhar ettiğimiz endi
şenin sebepsiz olmadığı anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet icraatının ve iktidar partilerinin 

tutum ve hüviyetlerinin millet önünde muhase
besinin yapılması, secim propagandalarının baş-
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İıca mevzuudur Bu muhasebe tam yapılabildi
ği ve millet gerçekleri öğrenebildiği ölçüde ve
receği hüküm isabetli olabilir. 

Bu hesaplaşmada taraf olan iktidar partile
rinin ve onlara dayanan Hükümetin elinde se
çim propagandalarını kısacak veya ortadan kal
dıracak imkânların bulunması hür seçimin ve 
demokrasinin asgari şartlariyle kabili telif de
ğildir. 

Millî güvenliğe dokunan haller var sebep ve 
bahanesiyle de olsa, seçimlerde partilerin yapa
cakları radyo konuşmalarına Hükümetin müda
hale etmesini kabul etmek, - tâbir caizse - dâ
vada taraflardan birini hâkim tâyin etmek mâ
nasına gelir. Millet Partisi Meclis Orupu, böy
le bir esası asla kabul edemez. 

Bu madde, komisyon sözcüsünün iddia ettiği 
mânada anlaşıldığı takdirde seçimlerde siyasi 
partilerin yapacağı radyo konuşmalarına ne su
retle tatbik edileceği meselesi ortaya çıkacaktır. 

Ya, parti sözcüleri radyo başında konuşur
larken bir telefon emriyle sözleri kesilecektir ve
yahut bu hükmün kemâliyle tatbik edilebilmesi 
için radyoda yapılacak seçim konuşmalarının 
önceden metni istenecek ve bu metin üzerinde 
durulacaktır. Bu ise seçimlerde radyo konuş
malarına sansür koymak demektir. Sansürlü 
seçimin adı her halde hür seçim değildir. Buna 
cevaz veren bir memlekette de demokrasiden 
bahsedilemez. 

Anayasamızın 22 nci maddesi «Basın hür
dür, sansür edilemez» hükmünü koymaktadır, 

Böyle bir hükmü koyan Anayasaya hâkim 
olan ruhun seçimlerde partilerin yapacağı radyo 
konuşmalarına sansür konmasını tecviz edebile
ceği düşünülemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin radyo yayınları hakkında alaca

ğı karara karşı iptal dâvası açılabileceği madde
de derpiş edilmiş ve bu dâva dolayısiylc cevap 
ve bu cevaba cevap sürelerinin onar gün oldu
ğu da belirtilmiştir. Bu maddenin seçimlerde 
siyasi partilerin .yapacağı radyo konuşmalarına 
tatbik edilmesi halinde, iptal dâvasının hiç bir 
mâna taşımıyacağı ve neticesinin ancak seçim
lerden sonra alınabileceği meydandadır. Mâruf 
tabiriyle, atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, 
Hükümetin radyo konuşmalarına haksız müda
hale ettiği anlaşılmakla millî iradeye indirilen 
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darbe ve düşürülen gölge ortadan kalkmayacak 
ve doğacak zarar telâfi edilemiyeeektir. 

1950 seçimlerinden evvel, partilere seçim za
manı radyodan istifade hakkı tanınırken yapı
lacak konuşmaların önceden bir kontrola tabi 
tutulması fikri, o zaman bile Meclis tarafından 
kabul edilmemişti. Görülüyor ki, müzakere edi
len madde ile 1950 den daha gerilere gidilmek 
isteniyor. 

Seçim neticelerinin, seçimin devamı esnasın
da radyoda verilmesi karşısında dün feryadeden-
lerin, ondan daha zararlı ve tehlikeli olabile
cek bir hareketi kanunla meşru hale getirmeye 
teşebbüs etmeleri cidden elem ve ibret vericidir. 

Ancak mazilerini ve mücadelelerini inkâr 
edenler böyle bir yola sapabilirler. Yüksek Mec
lisin sansürlü bir seçim bit'atine müsaade etaıi-
yeceği kanaatiyle Mittet Partisi Meclis Grupu, 
bu madde hükmünün seçimlerde tatbik edilemi-
yeceğine dair olan takririmizin kabulünü saygı 
ile rica eder. 

BAŞKAN — Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka. 
daşlar, Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
birçok arkadaşların da işaret ettiği gibi, en önem
li maddesi şimdi üzerinde konuştuğumuz madde
sidir. Bu madde birçok bakımlardan bu değeri 
taşımaktadır. Evvelâ radyolarımızdan aradığı
mız, bundan sonra da arıyacağımız, siyasi parti
ler arasında tarafsızlık gütmesi bakımından 
önemlidir. Radyolarımızın idarelerinde umumi 
hatlariyle muhtar davranışları bakımından önem
lidir. Fakat bunların hepsinin üzerinde, bence, 
Devletimizin yüksek menfaatlerinin korunması 
bakımından önemlidir. Ve bendenizin defaatle 
bu madde üzerinde söz alarak bu kürsüye geli
şimin yegane sebebi budur. Muhterem Adalet 
Partisi Sözcüsü ve Millet Partisi Sözcüsü arka
daşlarımı bir kere daha tatmin edebilmek için 
hemen şunu söyliyeyim ki, ne seçim konuşmala
rında, ne de bu kanunla düzenlenen Büyük Mil
let Meclisi ve siyasi partilerin konuşmalarında 
bendeniz, bu maddede derpiş edilen şekilde bir 
müdahaleyi asla düşünmedim ve düşünemem. 
Nasıl Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına itimat 
edelim diyorsam, aynı itimadı, Anayasamıza göre 
kurulmuş, Anayasamızın gösterdiği hudutlar 
içinde çalışan ve T. B. M. Meclisinde temsil edil
mek şerefine erişmiş partilerimizin sözcülerine 
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ve liderlerine de tanımak lâzımgeldiği derin inan
cı içindeyim. 

Onun için, benim bu kürsüden arz etmekte 
olduğum mütalâalar şu veya bu partinin oyuna 
gelmişi, icranın, iktidarın bir dolaşık ifade ile 
seçim mücadelesinde bu kanunundan istifade 
ederek serbest ve eşit güreşi bertaraf edici im
kânlara kavuşturulması gibi maksatlar, asla be
nim zihnimde yer almamıştır. 

Arkadaşlar, endişe gösteren sayın parti sözcü
lerini tatmin etmek için bir misal vereceğim: 

Radyoya muhtariyet vermek bakımından zan
nediyorum ki, B. B. C. İngiliz Ses ve Televizyo
nu (resim) yayınları idareleri en geniş imkân
lara sahibolmuştur. .Radyonun devlet imtiyazında 
olduğu memleketlerden, mesele Fransa'da böyle 
bir serbestlik yoktur Fransa'nın Devlet radyo
ları bugün, Hükümetin emri ve idaresi altında
dır. İngiltere'de geniş bir muhtariyet verilmiştir. 
Fakat muhtariyet ve tarafsızlık, bir Devlet mü
essesesi olan, devlet parasiyle idare edilen radyo
ların devletin yetkili organları karşısında is
tiklâli mânasında anlaşılmamıştır. O kadar an
laşılmamıştır ki, B. B. O. ve ingiliz Televizyon 
Kurumu Posta Nazırının yüksek murakabesi al
tına konmuştur. Bakınız İngiliz resmî yıllığının 
1962 yılı basılan nüshasından İngiliz B. B. O. ses 
Yayınları ve Televizyon Yayınları Statüsünden 
Posta Nazırına tanınan yetkilerden bir kaçını 
okuyorum; «Muhtardır» v. s. dedikten sonra 
«bununla birlikte I - Hükümet nihai kontrolü 
elinde tutar.» Bulunuz şu kanun tasarısında, 
hangi noktasında Hükümet, bizim bu yeni kur
makta olduğumuz Radyo - Televizyon müessese
sinin nihai kontrolünü elinde tutuyor? Ben bu
lamadım böyle bir madde. 

2. Sorumlu bakan olarak Parlâmentoya kar
şı geniş siyasi meseleler hakkında Posta Nâzın 
sorumludur ve BBC ye ve televizyona teknik ve 
diğer konular üzerindeki direktifler verir. 

3. PTT Bakanı her hangi özel bir maddenin 
veya madde nevinin neşrini yasak etme ve yetki
sini haizdir. 

4. PTT Bakanın, BBC ve televizyonun neş
riyat yetkisini her hangi bir zamanda iptal et
mek yetkisi vardır. Bunlar, genel yetkilerdir. 
Her hangi bir veto hakkı değildir. Yani Bakan, 
Parlâmentoya karşı mesul olduğu için bir nevi 
idari vesayeti altında, nezareti altında, bu idare- i 
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nin muhtariyetle idaresine nezaret eder. Ama 
Devletin yüksek menfaatleri icabettiği yerde, 
Bakan müdahale eder ve etmelidir arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

Eğer bu Kurumun rahat işlemesini, bu ka
nunu bir müddet sonra elbirliği ile değiştirmek 
mecburiyetinde kalmak istemiyorsak, bunu şim
diden tanzim etmeliyiz. Böyle müessese olmaz. 
Devlet içinde Devletten müstakil radyo ve tele
vizyon idaresi olamaz. Bunun ne insan hakla-
riyle, ne de basın hürriyetiyle alâkası yoktur. 
Sansürle alâkası yoktur arkadaşlar. (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

5. Her yıl BBC ve Televizyon bir faaliyet 
raporu hazırlar ve PTT Bakanı bunu Parlâmen
toya sunar. 

6. PTT Bakanı dinî yayınlar, Bakanların 
veyahut partilerin siyasi yayınları, okul yayın
ları, dış yayınlar ve (3al dilinde yayınlarına dair 
programı tasdik yetkisine sahiptir. 

Arkadaşlar mehazını arz edeyim, kontrol ede
bilirsiniz; Britoin an Official Handbook 1962 
baskısı, sayfa 483. 

Simidi, bizim konumuz bu idareyi muhtar 
(kılma yolunda BBC dem ve İngiliz televizyonun
dan çok ileri gitmiştir ve ışu maddede, o da 
PTT Nazırına, Turizm B'akaınına değil, Devle
tin Başbakanına ne vermek istiyor? Millî gü
venliğin açıkça bahis .konusu olduğu bir habe
rin neşrini .menedebilnıe 'hakkını vermek istiyor, 
yayının neşrini men'edebilımck haıkikmı ve mı ek 
işitiyor, hepimiz ayağa kalkıyoruz. 

Arkadaşlarım. endişelerini paylaşıyomim, si
yasi partilerin komuşmaılarını, bu vesile ile ka-
yıtlamaik, sansür etm.ek yetkisi eğer bu mad
dede varsa, ben de (taraftar değilim arkadaşilar. 
Ama bu maddede bu yok. Benim anlayışıma 
ıgöre bu m adide Devletimize, ınilletimize velev 
(kasıtla, velev 'gafletle yön el elinle ecık tehlikeleri 
ve millî .menfaati e raimize aykırı 'teşebbüsleri 
takdir edebilecek mevkide, en yüksek mevki
de Başbakandır. En yüksek mıev'kideki bu ada
mın eline 'bu 'saılâhiye'tli veriyor ve buma itinıadet-
mek istiyoruz. Şimdi Iben aiiikadaşilari'mı.n endişel'c-
riınliı de bertaraıf edeceğim, Bir önerge ısunduım. Bııı 
önergede ibu şimdiki 17 ııci 'madde ofam madde
nin şu Şıe'kildc değiştirlknesini arz ediyorum. 

«Başbakan, millî güvenliğin ve Devletin dış 
münasebetlerinin gerekli kıldığı 'hallerde hal)er 
•ve yayınlar için elmir verebilir.» 
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Yani hem (menfi, hom müspet emir verebilir. 

Falan haber neşredilmesin, dediği gibi, falan' 
h'aber beş defa neşredilsin, demelidir, diyebil
melidir. 

İkinci fıkra : - A. P. ve M. P. deki arikadaş-
1 arımın endişelerine cevap veren fıkra - «iSeçim 
Kanunu ile ve bu kanunla düzenlenmiş olan si
yasi partiler ve Büyük Millet Meclisi haber ve 
yayınlarına bu madde hükmü uygulanmaz.» 
Zannediyorum ki, bu formül ile hem arkadaş
larımızın endişeleri bertaraf edilmiş oluyor. 
hdm ele Türkiye Cuımhuriye'ti Başbakanı Tür-
'kiye radyolarına dilediği anıda, 'Türkiye Culın-
'huriy etinin yüksek •menfaatlerinin icabettiği 
zaman müspet veya mcn'fi direktifi vereibilme-
lidir. Mâruzâtını budur. Takririmin yüiksek il
tifatlarınızla maz'liar olmasını rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımıza, bir 
hususu katırlatmak istiyorum : Görüşmekte ol
duğumuz kanun, biliyorsunuz, Anayasa hük
müne göre iki isen e zarfında çıkarılması lâzıim-
gelen kanunlardandır. Yüce Meclisin evvelce 
aldığı bir karar, böyle kanunlar görüşülürken 
3 gün içinde bitmezse, müzafcerelere devam 
edileceği şeklinde idi. (Buigün, bu kanun tasa
rısının müzakeresi bitmezse yarın saat 15 te 
topl anılacaktır. Bu hususu aıikadaşlaruma ha
tırlatırım. 

Komisyn Sözcüsü Sayın Kurca. 

GEÇİCİ KOMIİSYON .SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA ('İstanbul) — Muhterem 'arkadaşlarım; 
dünkü izahatım sırasında, Sayın Nihat Erim'in 
bu kürsüden ileri sürdükleri mütalâalarla esas 
itibariyle muıt'afbılk oilduğumuzu arz dtmiştlilm Ver
dikleri takriri d'ikikaitle 'dinledim. Kendisi ile 
esasta mutabık olmakla beraber, verdikleri 
takrir üzerinde bâzı ihtirazi kayıtlarımız .ola
caktır. Evvel emirde takrir, bu yetikiyi doğ
rudan doğruya. Başbakana vermektedir. Ko
misyon maddesi de böyledir. Ancak, Başbakan 
bâzı hallerde Ankara'da bulunmıyabilir, bir 
Bakanı görevlendirmesi imkânının derptiş edil
mesi lâzımdır. Gerçi normal olarak (Başbakanın. 
yetkilerini, görevini devretmesi «Delegation de 
Pouvoir» dalıma, caiz ise de, böyle naz'ik bir 
meselede, bunun caiz olup olmadığının pra
tikte 'münakaşasını önlemek için «görevlendire
ceği Ba'kau» denilmesinde fayda vardır. 
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REFET AKSOY (Ordu) — Telefon devrin

deyiz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Telefon, evet. Ama, Baş
bakan dış memlekette seyahate çıkar, her şey 
olabilir. O zaman, vekili vardır. Başbakan 
uzakta bir yere gider, görevlendireceği bir 
bakan olabilir ve olabilmelidir. 

ikincisi, Devletin dış münasebetlerinin ge
rekli kıldığı haller için buraya bir ibare koy
mağa lüzum yoktur. Sebebi şudur: Bu mad
deden sonra gelen 18 nci madde, esasen rad
yonun dış yayınlar bakımından idaresininde 
muhtariyet tanımamaktadır. Bu hususta tıpkı 
BBC de olduğu gibi, esaslar tamamen yetkili 
bakanlıklarca tesbit edilecek ve kurum bu esas
lar dairesinde hare'ket etmeğe mecbur olacak
tır. Bu itibarla, dış münasebetler ibaresini ay
rıca buraya koymaya lüzum yoktur. 18 nci 
madde bunu karşılamaktadır. Nihayet, haber 
ve yayınlar için emir verebilir. Buradaki mak
satlarını ifade buyurdular. Sadece menedebil-
mesin, aynı zamanda menetmekten gayrı, mu
ayyen bir haberin neşrini de istiyebilsin. Biz 
bu noktayı bir bakıma kayıtsız şartsız kullanıl
dığı takdirde radyonun muhtariyetine aykırı 
görürüz. Çünkü, neşredilen haber objektif bir 
haber olmıyabilir. Bu itibarla, kurumun ta
rafsızlığı ihlâl edilmiş olabilir. Bunu haber ola
rak, kurumun, sorumluluğu altında kimin 
tarafından neşrinin istendiği bildirilmeksizin, 
neşredilmesine emir verebilir gibi umumi ve 
muğlâk bir ifade taşıyor. Bu bakımdan bâzı 
endişeler taşıması mümkündür. Daha önce 
Yüksek Heyetinizin kabulüne mazhar olan 2 nci 
maddenin 1 nci bendi esasen bu hususu karşı
lamaktadır. Hükümet bildirilerini ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmaları, kurum, yayınla
makla mükelleftir. Bu itibarla Başbakanın, 
Bakanlar Kurulunun, bakanların, dış müna
sebetler icabı değil, sadece Devlet idaresi bakı
mından, her ihtiyaç duyduklarında, istedik
leri şeyleri halkımıza söylemelerinde hiçbir mâni 
yoktur. 

«Seçim Kanunu ile ve bu kanunla düzenlen
miş 'olan siyasi partiler ve Büyük Millet Meclisi 
haber ve yayınlarına bu madde ıhükmü uygu
lanamaz» ibaresine gelince; Büyük Millet Mec
lisinde yapılan yayınla'r, eğer tutanakların 'ay
nen nakli mahiyetinde olsaydı, bu takdirde bu-
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raya ayrıca bir hüküm, koymaya lüzum yoktu. 
Çünkü, 'esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi tuta
naklarına geçımiş olan 'konuşmaları dışarıda ay- % 

nen naklettirmek, hiçbir vakit önlenemiyecek 
olan 'bir keyfiyetti]'. Ama biraz evvel, daha 
dünkü celsede, yüksek oylarınızla 'kabul buyur
duğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi saati
nin muhteviyattı, tutanaklarının aynen nakli I 
mahiyetinde olnııyacaktır. Kurum görevlileri
nin sorumluluğu altında, burada yapılan ko
nuşmalar 'objektif bir hâdise olarak telâkki 
edilecek ve öylelikle yayın mevzuu olacaktır. 

Bu itibarla, bu yayınlar sırasında T. B. M. 
M. Saatinin tanziminde kurumun da bir fikrî 
çalışması eklenecektir. 'Bu bakımdan mesele 
aynı değildir. Ama, T. 13. M. Meclisinden nak
len yapılan canlı yayınlar için iki, bu hususta 
daha önce İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın 
verdiği takrire Komisyon esas itibariyle iştirak l 
etmiş ve bunu tanzim ederek Yüksek Riyasete 
göndermiş 'bulunuyor, naklen yapılan canlı ya
yımlar, kürsüden söylenen ve binaenaleyh tu
tanağa 'aynen geçen sözlerin, olduğu gibi nakli 
olduğundan bunların menedilmesi esasen Ana
yasa 'bakımından mümkün değildir. Onun için 
burada tekrar haşiv emniyetinde olur. 

Seçim zamanında yapılacak olan konuşmala
ra gelince: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 190.1. tarihli 
ve 298 sayılı Kanunun 52 ile 5j5 nci maddelerinde 
İm husus tanzim edilmektedir. Her hangi bir 
sansürün bahis konusu olamıyacağı 55 mci mad
denin 1 nci-fıkrasında açıkça vaz'edilmektedir. 
Aynen şöyledir: «Siyasi partiler adına radyo 
ile yapılacak konuşmaları, Yüksek Seçim Kuru
lunun görevlendireceği Ibir kurul üyesi huzurun
da konuşma sırasında ses alma cihazı ile tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayım Kırca. Muh
terem arkadaşlar, dost Iran İçişleri Bakanı Ek
selans Ferasette ve Azarbeycaıl Umumi Valisi, 
İran Büyük Elçisi, İran Protokol Umum Müdü
rü Meclisimizi şereflendirmiş bulunuyorlar. 
Kendilerini, heyetiniz adına selâmlarız. (Sürekli 
alkışlar) 

Buyurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım ; 
Seçim Kanununun 55 nci maddesinin birinci 
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fıkrasını tekrar okuyorum. «Siyasi partiler 
adına radyo ile yapılacak konuşmalar Yüksek 
Seçim Kurulunum görevlendireceği bir kurul 
üyesi huzurunda konuşma sırasında ses alma ci-
haziyle 'tesbit edilir. Konuşmanın hangi parti 
adına ve kimin tarafından yapıldığına dair 'gö
revli kurul üyesi ile, radyo idaresinde görevli 
en az iki kişi tarafından tutanak düzenlenir. 
Konuşmaları tesbit eden bant vcsair tesbit araç
ları Yüksek Seçim Kurulu tarafından saklanır. 
Konuşmalar, bir dâva konusu yapıldığı ve iste
nildiği takdirde mercie verilir. Suç 'teşkil eden 
konuşmaları yapanlar hakkında kanunen belli 
olan cezalar, yarısından bir misline kadar artı
rılarak hükmolunur.» 

Mamzuru âliniz olduğu veçhile, hukuk gayet 
sarihtir. Yüksek Seci m Kurulu Üyesinin huzu
runda, konuşmadan önce değil, konuşma sıra
sında yani siyasi partilerin yapacakları propa
ganda konuşmaları canlı yayın mahiyetindedir. 
Doğrudan doğruya mikrofona yapılır ve yahut 
daha evvel banda tesbit ediliyorsa, o takdirde 
de banda tesbit -sırasında Yüksek Seçim Kuru
lunun bir üyesi hazır bulunur. Yüksek Seçim 
Kurulunum bir 'üyesi, ya Yargıtaydam veya Da-
nıştaydam gelen bir Kattır. Yüksek Seçim Kuru
luna miyabeten hizmet görür. Binaenaleyh, bu 
bakımdan sansür, asla ve kat'a bahis mevzuu 
olamaz. Yine, bunun gibi bu bandlar konuşma 
yapıldıktan sonra dahi, İcra Organı ve ona 
mensup idare tarafııi'dan ıtetkik edilemez. Çün
kü, bu bantlar Yüksek Seçim Kurulu tarafım
dan saklanır. Ne zaman Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından başka mercilere verilir? Ve hangi 
mercilere verilir? Ancak, bir suç konusu varsa 
ve bir cezai kovuşturma veya soruşturma varsa, 
binaenaleyh, Seçim Kanunumuzun bu maddesi
ni kaldırmak bahis konusu olmadığına göre, om-
yedinei maddeye rağmen, iseçlraler sırasında ya
pılan konuşmalarım teminatı tam olarak muha
faza edilmektedir. Sayın Nihat Erim'in, veya 
Sayın Kâzını Arar'm vaz'etmek istedikleri sara
hate ihtiyaç yoktur. Şuna ihtiyaç vardır: Bu du
ruma rağmen bir müdahale olursa, -ki, bıı ka
nunsuz bir müdahaledir- bu müdahaleyi men 
edecek olan merci kimdir? Bu, kanunsuz (Ka
nunsuz olduğunu Sayın Erim arkadaşımıza işti
rak ederek ifade ediyorum) bu kanunsuz müda
haleyi men edecek olan merci bu şıkta artık Da
nıştay değildir. -'Çünkü, Anayasamız ve seçim 
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kanunları bu bakımdan münhasıran adlî cihazı 
ve Yüksek Seçim Kurulunu vazifeli kılmıştır-
Bu itibarla her hangi bir müdahale vukuunda, 
-ki bu müdahalenin 17 nci maddeye istinadede-
miyeceği muhakkaktır- bu müdahalenin meni 
yetkisi, Yüksek .Seçim Kurulunun eli ile çok da
ha çabuk işliyeccğinden bu noktada, esasen tbir 
ikinci fıkra koyup Daıiııştaya iptal dâvası açıla
cağını bahsetmiş olmamız keyfiyetinin seçim sı
rasında dahi bâzı tereddütleri uyandırmamasını 
önlemek için, Yüksek Seçim Kurulunun salâhi
yetinin saklı olduğunu ifade eden bir takrir tak
dim etmiş bulunuyoruz. Bu takrirlerle birlikte 
madde mütalâa edildiği takdirde, nâçiz kanaati
mizce hem IKâzım Arar arkadaşımızın endişeleri 
bertaraf edilmiş olacak, hem de Sayın Nihat 
Erim'in, dünden beri fcu kürsüde tam bir sorum
luluk hissi .içinde ifade buyurduğu endişeler ye
rine gelmiş olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kürşat. 

A. P. (llRıUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 
(tzımir) — Muhterem arkadaşlar, dün burada 
grup adına serd ettiğimiz 'görüşlerimizin Yüksek 
Heyetinizde mâkes ıbulduğu, lehinde ve aleyhin
de hir .tartışma açılmış olduğu cihetle, endişele
rimizin isabetini de bir ıhakıma ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Bizim, yeni numarasiyle, 17 nci madde mu
vacehesinde, bu kanunla getirilmiş olan birçok 
hakların, bu madde muvacehesinde işliyemiye-
ceği hususunda izhar ettiğimiz endişeler, mem
nuniyetle görüyoruz ki, yalnız muhalefette de
ğil, iktidarda 'olan birçok arkadaşlarımız tara
fından da benimsenmiş bulunmaktadır. 

©eni, bu defa söz almıya «evkeden âmil Muh
terem Nihat Erim'in yaptığı konuşmalarına kı
sa bir cevap vermek içindir. 

Dünkü tartışmalar sırasında muhterem pro
fesörüm söz isteyip kürsüye geldiği anda.. (Mec
lis müzakerelerini taki'beden Iran Dâhiliye Nâ
zın ve beraberindeki misafirler salonu terk et
tiği anda milletvekilleri tarafından alkışlan
dı) itiraf edeyim ki büyük bir memnuniyet 
duydum. Ben ümit ederdim ki muhterem 
Nihat Erim bizim dâvamızı destekliyecektir. 
Aksine olarak muhterem Nihat Erim, bugünkü 
konuşmaları dâhil, üç defa kürsüye gelmiş ol
malarına rağmen ve kendileri hem bir Anayasa 

26 . 9.1963 O : 1 
profesörü ve hem de Hükümette vazife deruhte 
etmiş eski bit- Devlet adamı oldukları halde, 
burada beyanları sırasında sık sık ifade ettik
leri, millî güvenlik ve Devletin yüksek men
faatleri mefhumlarını ifade etmekten daima 
kaçındılar. Sadece bu terimleri söyleyip geç
tiler. Biz, kendilerinden, bu vasıflarından do
layı bu tariflerin, bu mefhumların tarifini 
bekledik. Çünkü, dünkü konuşmamızın, endi
şelerimizin kaynağını bu mefhumun elastikiye
tinin tarifinin yapılamamış olmasının ve yapı-
lamıyacağmın, sınırlarının tesbit edilemiyece-
ği noktasında endişelerimizi teksif etmişti!*. 
Eğer, muhterem Nihat Erim'den. biraz önce 
bahisettiğim sıfatlarından dolayı bu mefhum
ların bize inşirah verecek, bizim endişelerimizi 
dağıtabilecek tariflerini al a bilseydik, çok mem
nun olacaktık. Aksine olarak Muhterem hatip 
17 nci maddenin bir Başvekile tanıdığı yetki
lerin eksik bile olduğunu ifade ettiler. Dediler 
ki, radyoda istediğini konuşabilmeli, istediği
ni ifade etmelidirler. Ben kendilerinin, kanun 
metnini okumadıkları için böyle bir beyanda 
bulunduklarını söylemek istemem, ama her hal
de gözlerinden kaçmış olacaktır. 11 nci madde, 
Başvekil ve Bakanlar Kurulunun her hangi bir 
üyesinin bildirisini ve konuşmasını ^yayınla
mak vazifesini yüklemiştir. Binaenaleyh Baş
vekil ve Hükümet dilediği anda saatlerce, hiç
bir zaman bir kayda tâbi olmaksızın radyoda 
ifade etmek imkânına sahiptir. Bu salâhiyet
leri vardır ve bu kanunla radyoya biz vazife 
yüklemişizdir. B. B. (\ mevzuunda yaptıkları 
konuşma, hakikaten bir vesikaya dayandığı gibi 
serddettikleri mehaza da tamamen uygundur. 
Hakikaten İngiltere'de durum budur. Orada 
PTT Nazırının, B. B. 0. üzerinde böyle salâ
hiyetleri vardıı*. Ama biraz evvel bunu ifade 
ettikleri sırada - yerinden de ifade ettiği gibi, 
- burası Türkiye'dir. Orasının İngiltere, bura
sının Türkiye olduğunu bir misalle size anlat
mak isterim : 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci Cihan Harbinde 
Elâlemeyn'de îngiltereyi bozguna uğratmışlar. 
Muhalefet, sağlı sollu, bütün muhalefet hükü
mete karşı amansız bir kampanyaya geçmiş. 
Hükümete karşı devamlı olarak gazetede Par
lâmentoda her tarafta hücum ediyorlar. Ohurc-
hil, bütün bu hücumlar karşısında bunalmış 
ihtiyar haliyle eline bastonunu alıyor, B, B. V. 
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ye gidiyor, merdivenleri çıkıyor. B. B. C. Mü
dürünü çağırtıyor, diyor ki; ben artık 
'bu hücumlara mikrofon başında cevap verece
ğim, Iblü'tıün İngiliz milletine bu 'hücumların hak
sızlığını anlatacağım, artık tahammıül eldeıiniiylo-
ruım, diyor. B. B. C. Müdürü diyor* ki, emreder
siniz, buyurunuz, 'hangi saa'tlte islterseniz derlhal 
raıdıyo neşriyatını keser, nıükrioıfon (başına geçe-
Ibiliirs'Hiiz. Yalnız şunu hatırlaltayım; genci mu-
ıhalefet sizin dediğimiz gijbi İktidara ıkarışı aman
sız bir hücum içindedir, büt'ün imkânlarını, va
sıtalarını ikııllanaralk 1Sİ270 .hücum ediyor, yalınız 
Ibulgüne kadar §u B. B. C. nin milkroıfonllarını 
kullanımak akıllarına gelme/di. Şimdi siz 'konuş-
'tuğunuız anıda, aradan bir ilki saalt geçmeden si
ssin klonuişimanıızdan sonra onlar ıda m'ilkrtodton 
«baışma ıgeleeekler ve size d alı a ağır iltlhamlaılda 
iDUilU'nacalkfliaTdiıi\ Bunun üzerine öh'undhil düşü
nüyor, haklısın diyor, bastonunu eline alıp ıgel-
'diğii ıgilbli terisyüız geri dönüyor. İşlte muihltercm 
arkadaşlarım, orada Ghurdh'il, İkinci Cihan 
Haribinin en buhranlı günlerinde ne millî gü
venlik mülâhazası, ne Devletim yüksek ımıenifa-
atlerine istinadcderek PTT Nazırını çağırıp §u 
B. B. C. ye el koy, sadece 'benim konuşmamı 
ıleşretit ireceksin, muhal efe tin cevaplarına mü-
isaaıde etımiiyeeeksln, dememiştir. Bu misalli biz
lere arz etmekle, görüşlerim'izin ve endişeleri-
imizin 'bu memUieket için ne dereceye kaldıar ger-
•çeklere uygun olduğunu ifade e'tmdk istedim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Koeaeli) — ,Saym ve değer
li Kürişait aılk'adaşı-muzı taitmiin etmek için ev
velâ 10nun slöızlerine cevap arz etmek işitiyorum. 
Bence izöıar cltıtikleri endişeye malhal .vereeelk 
(bii' durum' artık ikalmuyor. 

Simidi KJomi'siylonun Saym Sazıdülaıü geldi, bu 
kürsüden Ibiraız eivveıl, kanunu Meta yeniden 
'meydana get'irıen, Koimlilsyonun görüşlünü izah 
etlti. Kjomisryionun .görüşüne -göre, haJtitâ benim. 
Ideğişlilklilk teklifine kqyduğunı ikinci fıkraya 
dalhi lüzum yok, çünkü ıSeçim Kanunu 'bunu t'e-
'mıin eltnı'işltir. Bu kanunla Seçim Kanunundaki 
seçimlere maibsuls olan ıo hükümlerin değiişitÜrİl-
ımeısi giiibi Ibir malksaıt, esasen güdlülmiüş olma-
dığımı 'ifade ettiler. Ben önergeme ikinci fık
rayı, açıkça söyliiyeyim, şu sdbepıten koydum. 
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Dünkü konuşun anıda, dikkat; luııyııtimuşsunuz-
dur, o ıcilheltlo temas etmedim. Oünlkü natırıma 
dalhi getirmedim. Meclis kapandıktan sonra 
'Sayın ismail Hakkı Alkdoğaıı'ı göndüm, arka
daşım dedi ki, Komisıyon SÖÎZICÜSÜ seçlim konuş
malarında da ;bu maddenin talUbi'k edileceği 'ka
na atinldcdiir, kürsüden biöyle söyledi, ben o sı
rada başka ıbir şeyle ini meşguldüm, nıeiyid!ilm, 
ıbatırlaraıylorum, ben böyilo bir siöz duymadım. 
Kakajt aıikaJdaışımiıiı 'bu söızjünü bir gençelk ola-
ralk a Mim... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yıoızigalt) — 
ıGıerfçelkltir. 

NJıHAT .MRJIM (Devamla) — Ben ıo iııanç-
ıta olnraldığıım için yani !bu kanunun başlııca 
im aksadı siyasi partiler .arasında teraıziyii mulba-
faza ötındkitir, tai'afeiizlığı muhafaza dtmıelktir. 
Geçmiş de olan IbirçoJk acı tecrübelerin tekra
rına mejyd'an vermemektir. Ve slijyase't arenaisın-
da siiiyaisülıeriu, lilderlenin, partilerin eşit şartlar
la gürc'Ş etıni'eleırmi sağlaımak'tır. Bunu göllge-
lenldlt'ici hei' ihaııgi l)ir ihtimal dalhi imlkân ol-
ıduğu n!üs|foeıtite berftaraf edilmelidir. Onun için 
Iben değiişıikl'ilk tdklifime 2 ncii fıkrayı kioıyiduım. 
Bıenim tdkiifimdelki, 2 nci fııkr-a var veya yloik. 
Kbımiilsyioıiı söızdülsıün'ün bu kürsiüde bira'z öıııoe 
izfiih elt'tiğü ıvülkltaıi nazar .'ki, huikük ilmine, hu
kuk tekniğine uygun bir molktaı nazandur, düıı-
rkü; iSeçim Kamunu ve Seçim Kanunundaki 
raidıyıo neşriyatına nıiıtaallıilk hülkümler o 'kadar 
Jhusulsi nıaihiiyeltltedir ki, o hülkümlerlin böyle bir 
(kanunla değiştirilmesi veya iptali edilmesi an-
ealk saı-ilh bir luütklüm sov'k e'tmeJkle mı'ümlk/ün ola-
Ibilindi. Böyle sarih bir hüküm sevlk edilmedi
ğine göbe, 17 nci madde şimdiki şekiM'e olsa 
•dalhi, seçıiıu kionuşnıalıai'ina tesir edemiyece'k-
tiii'. Bunun dışımda ne İcallııyıor? Tarafsızlığı ih
lâl eldelbıilme enidÜlşc'sine 'meyidan verecek ne ka
lıyor? Meclis 'konuşmaları var, siyasi parti li
derlerinin ıklomisinaları var. Dunları da benim 
klojyduğum ilkjimci fılkranııı 'bunla mütaallılilk hluk-
nııiü b'eHtaraf ediyor. Şu halde Sayın Hüılşıaft ar-
Ikaıdaişüm aişırı hassasiyet .göislteriyor. Bu hassa
siyetinden dolayı asla kendisine 'karışı bir tariz 
vqya tenkid yönel'tnıek istemiyor um. Bilâkis 

Iblöyle haisisaaiîiyıe'tler göis'tererc'k doğra yolu, he
pi ıni/Ji cltrafınlda birleşltireeeik formüllü burada 
(bullurSalk, halk efkâi'ina, memlelkete, Meclisi
mizin vasıl, olduğu neitiieeler bakımından çıok 
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dalha emniyet verici bir manzara ile çılkmış olu
ruz. Ve benli işaret !eltfti, ıKürşa't arlkaidaşım, 
halkülkaiten kürsüye 3 defa gelıdim. Bu 4 nciü de-
fa)dır. Bu .gaıyre'tlerim, 'böyle bir nötioeıye giide-
bdlimenin çamelerini ıbirliklte araşitırmalk içindir. 
Şu halde, eğer Dtifait buyurulur da benim de
ğişiklik teklifim kajbul edilirse, 10 zaman Kür-
şa't arıkaldaişrmın endişelerin'den Ihanlgi nlolkita 
açıkta kallacalk onu vuizujhla kenidilerinıden öğ-
renmelk isterdim. 

'Bana Ibâzı sıöızler atfelttilcr. Ben, Başlbakan 
Iher isteldiğini yaptıralbill'melidir, alsla dem'eldim. 
Bir njoktaya dÜklkaıtinıizi çekerim arkadaşlar, 
ben süzlerimde kelimeleri seçeıken ve terimler 
üzerinide, meflhunilar lüzerinide çoik dikkatli ıOİ-
mayıa çalışırım. 

Dikkat buyurmuşsunuzdur, dünden beri ko
nuşmalarımı iki nokta üzerine teksif ediyorum. 
(Millî güvenlik ve dış münasebetler bakımından 
Devletin yüksek menfaatleri.) Bunun dışında bir 
konuya ben temas etmedim. Ve bütün, Başbakan 
için istediğim yetkiler, bu iki konuya münhasır
dır; millî güvenlik ve dış münasebetler bakımın
dan Devletin yüksek menfaatleri.. Bu noktada 
Komisyonun çok değerli Sözcüsü Sayın Kırca ile 
bir ihtilâfım var. Sayın Kırca dedi ki; yeni 18 
nci maddede dış yayınlar hakkında hüküm var
dır. Binaenaleyh bunu tasrih etmeye lüzum yok. 
Yeni 18 nci madde aynen şöyle diyor : «Yurt dı
şına yapılacak yayınlar...» Ben, «yurt içine yapı
lacak yayınlar» ı da kapsamasını istiyorum. Dün 
ben bir nebze temas ettim, misal, verdim. Bugün 
dünyada bir ajanslar muharebesi cereyan etmek
tedir. Tass Ajansı başka, Ruter Ajansı başka, Uni
ted Press Ajansı başka, D. N. B. Ajansı başka 
türlü verir. Ve biz eğer istikametimizi iyi tâyin 
etmezsek; bu birbirinden müthiş bir muharebeye 
girmiş olan ajansların bültenlerine geçirdiği ha
berler içinde Türk efkârını şaşırtabilir. 

Türkiye'nin yüksek dış menfaatlerine aykırı 
istikametlere müteveccih sistemli telkinler altın
da kalmasını önleyemeyebiliriz, ben radyolarımı
zın yönetim kurulunun iyi niyetinden şüphe ede
mem. Ama, Hükümetin Başbakanının mâlik oldu
ğu haber kaynaklarına, bildiği, şeylere onlar vâkıf 
olmıyacakları için, farkında olmadan sürüklenebi
lirler ve memleket efkârını da sürükleyebilirler 
Başbakan bu gibi ahvalde çağırtıp Genel Müdürü
nü, yahut Genci Müdürüne bir suretle haber gön-
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derip; «Dikkat etsinler, şu şu nevi haberlerin mak
sadı, mâtûfu budur ve dikkat etsinler. Türkiye'
nin dış menfaatleri bakımından, yüksek menfa
atleri bakımından şu şu şu haberler, şu konular 
efkârı umumiyeye sık sık duyurulmak lâzımdır.» 
diyebilmelidir. Bugünkü şekliyle bu 17 nci mad
de Başbakana böyle bir yetki vermiyor arkadaş
lar. Onun için bu yetkiyi Başbakana açıkça ver
meliyiz. Ve bunun tarafsızlık ile ihlâl i!.e tarafsız
lığı hiçbir münasebetini görmüyorum. Yetki sı
nırları içerisinde maksadına mâtûf olarak kulla
nıldığı ve kaldığı takdirde, her yetki suiistimal 
edilebilir. Bu demokratik rejimin en büyük müey
yidesine kanun maddeleridir ne Danıştaydır ne 
şudur, ne budur. Efkârı umumiyedir. Büyük Mec
lisin murakabesidir, efkârı umumiyenin muraka-
besidir. Olaylar hepimizin güzleri önünde cereyan 
edecektir. 

Sonra gene Sayın Sözcü, kanunun diğer bir 
maddesine Hükümetin kendi bildirilerini radyo
dan yaydırabilme yetkisine mütaallik bir madde
sine temas etti. Sanıyorum ben fikrimi iyi ifade 
edememişim. Ben Hükümet tebliği olarak Başba
kanın beyanatı olarak, bakanların beyanatı ola
rak verilecek haberler radyoda neşrettirilemez, 
buna dair hüküm yoktur gibi bir mütalâa söy
lemedim. Demin verdiğim misalde olduğu gibi, 
Başbakanın beyanatı değildir, Bakanların beya
natı da değildir, meselâ Reuter Ajansının verdi
ği bir haberdir. Bizim radyo yöneticileri bunu 
atlamışlardır. Yahut bültene alınacak ehemmi
yette görmemişlerdir. Halbuki o bizim dış mü
nasebetlerimiz bakımından, Türk efkârının ten
vire hazırlanması bakımından o haberin bültene 
girmesinde fayda vardır. Bu, ne Başbakanın be
yanıdır, ne Hükümetin tebliğidir. Niçin mahrum 
kılalım. Türkiye Başbakanını radyo yöneticile
rine şu nevi haberlere bültenlerinizde yer ver
seniz iyi olur. Vermenizi rica ederim. Veriniz 
demesi, bunun bağımsızlığını, tarafsızlığı için 
ihlâl etsin. Ve niçin bu hususiyeti Ben zanne
diyorum ki, teçhiz etmekte büyük menfaat var
dır. Şimdi, son olarak Sayın Kürşat arkadaşı
mızın, benden sorduğu noktaya geliyorum; 
< Devletin yüksek menfaatleri» ve «millî güven
liğin» tarifini benden emrettiler. Lâtince bir ifa
de vardır. (Omnis, Definisio Periculoza). Her ta
rif tehlikelidir. Benim vereceğim tarif, benden baş
ka kimseyi ilzam etmiyeceği, bağlamıyacağı için 
bir faydası yoktur, bu kürsüden vermemde. Be-
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niuı vereceğini tarif, millî güvenlik ve Devletin 
yüksek menfaatleri mefhumunu rahmetli Ebulû-
lîî hocanın söylediği gibi : «Efradını cami, ağya
rını mâni» bir şekilde. İleride önümüze çıkabile
cek olan bütün hâdiseleri kapsayamaz korkusu 
ile, beni mazur görmelerini rica edeceğim, böyle 
tehlikeli bir yola, bu kürsüde girmiyeceğim. 
Kendileri ile hususi sohbet anında bu mevzuları 
Ti'iz âmik görüşürüz, düşüncelerimi arz ederim. 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, bir defa daha 
oöyledim. Ook acı safhalardan geçtikten sonra 
İm noktaya geldik. Birbirimizin çekingenlikle
rini anlayışla karşılamamız lâzımdır. Ben şah
san anlayışla kalkılıyorum. 

Ama, bu hassasiyeti çok ileri götürürsek; 
Devlet 'idaresini muattal 'hale getiririz, paralize 
ederiz. Omun için bu hassasiyeti çok ileriye gö-
tüflmiyelini ve şurada bilhassa, mîllî güvenlik 
ve dış münasebeitler mevzuunda Devletin yük
sek menfaati icabettiği yerde şu haber veya şu 
yayım neşredilsin veya edilmesin giibl bir yet
kiyi Türkiye Başbakanına çok g'örmiyelim. 
Bugün Başbakan benim partimden, yarın sîz
den olabilir. Siz de sonra esef edebilirsiniz, ek
sik kalırsa. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci madde üzerinde müzakere kâfidir. 

Diğer maddelere \geeilimelsini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Oelâlet'tin üzer 

BAŞKAN — önergeyi oylarınızda sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mÜşitir. 

Madde üzerinde gelmiş değiştirge önergele
rini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin şifahen arz edeceğimiz se

bepler muvacehesinde tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 
İzmir îzımÜr 

Şükrü Akkan Nihat Kürşait 
Aydın 

İsmet iSezıgin 

26 . 9.1963 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

17 ııci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kas'tanıonu 
Isııııail Hakkı Yılanlıoğlu 

ıliAŞKAN — Evvelâ, verilmiş olan önergele
rin hepsini •okutuyorum. Sonra aykırılık dere
celerine göre .tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci -maddeye aşağıdaki fıkranın, 2 nci ve 

î» rıcü fıkralar olar!ak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

M. F. Grupu adına 
Çankırı 

ıKâzım Arar 

Siyasi partilerin iseçimler «sırasında. radyo
larda yapacakları (konuşmalar hakkında bu 
madde hükmü uygulanlmaz. Men halinde, (alâ
kalılara 24 saat içinde men kararının metni 
aynen tebl iğ •olunur. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değişttirilıineisini' teklif ederim : 

.Madde 17. — Başbakan, millî güvenliğin ve 
Devletin dış 'münasebetlerinin gerekli kıldığı 
hallerde haber ve yayınlar için emir verebilir. 

ISeçilm Kanunu ile ve bu kanunla düzenlen-
ımiş olan .siyasi partiler ve Büyük Mille't Mec
lisi haber ve yayınlarına bu madde hükmü uy
gulanamaz. 

Kocaeli 
Nihat Erim 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddeye, 3 ve 4 ıncü fıkralar olarak 

aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

«Kurumun sorumluluğu altında yapılmıyan 
yayınların menedilmesl1 halinde, men kararı 
ilgililere genel " .müdürlükçe alındıktan başlıya-
rak 24 s'aat içinde bildirilir. 26 Nisan 1961 ta
rihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçim en Kütükleri hakkındaki Kanun uya
rınca yapılanı konıışımıalar bakımından Yüksek 
Seçim Kurulunun yeltkileri saklıdır.» 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Bu taikririn aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bitti efendim, konulmalar bitti. 

Kifayet önergesi 'kabul edildi. Şimdi değiştirge 
önergelerini okutuyorum. 

Yüksek B'aştkanılığa 
17 nci ımaddede yer alan «Bakanlık:» kelime-

sinin «Balkan» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oyu
nuza arz edeceğim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Bey, o önergeler 
geldiği zaman size söz vereceğim. Herhalde ne 
demek istediğinizi anladık. 

(Aydın Milletvekili İsmet Sezgin, İzmir 
Milletvekili Nihat Kürşat ve Şükrü Akkan'm 
Önergesi tekrar okundu.) 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyet
tedir. Maddenin tasarıdan çıkarılmasını iste
mektedir. Komisyon önergelere katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde
nin çıkarılmasının nazara alınmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Maddenin çıkarılmasını istiyen önergeler ka
bul edilmemiştir. 

(Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisoyn katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Komisyon maddenin ge
rek 1 nci ve gerekse 2 nci fıkraları ile mutaba
kat halinde olmakla beraber dış münasebetler
le ilgili Kanunun 18 nci maddesinde düzenlen
mesini uygun gördüğünden ve kendi metnin
de Danıştaya müracaat için vaz'olunmuş olan 
seri muhakeme usulünün muhafazasında da fay
da gödüğünden dolayı önergeye katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Nihat Erim arkadaşımızın önergesinin na-
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zara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... 38 oya karşı 73 
oyla önergenin nazara alınması kabul edilmiş
tir, 

Komisyon filhal katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon filhal katıl
mıyor. önergeler ile birlikte maddeyi geri is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyor. 
Diğer önergelerle (birlikte maddeyi komisyona 
istemektedir, önergelerle birlikte madde, ko
misyona verilmiştir. 

Arkadaşlar, komisyona gönderdiğimiz 5 ve 
15 nci maddeler gelmiştir. Bunları okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca yeniden düzenlenen 5 nci mad

de aşağıdadır; arz olunur: 
«Yönetim Kurulunun görevleri. 
Madde 5. — Yönetim Kurulu, Türkiye Rad

yo - Televizyon Kurumuna bu Kanunla veri
len görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve 
yayın esaslarını tesbit eder. Bu amaçla: 

a) Seçim kanunlarındaki hükümler de 
saldı kalmak üzere, tam 'bir tarafsızlık içinde 
halka hizmet edilmesini; 

b) Programların, Anayasanın dayandığı 
.temel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin nitelik
lerini benimsetici ve bu görüş, ilke ve nitelik
lere uygun düşünce ve davranış tarzını geliş
tirici bir zihniyetler ve Türk toplumunun çağ
daş uygarlık seviyesine erişmesi amacını gü
den Atatürk devrimlerini ve bu devrimlerin 
getirdiği dünya görüşü ile yaşama tarzını yer-
leştirici ve geliştirici bir tutumla hazırlanma
sını; 

e) Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağ
daş habercilik ilkelerine uygun olmasını ve 
kaynaklarının belirtilmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, 
çeşitli ve karşıt görüşleri içine alacak şekil
de hazırlanmasını mve kaynaklarının belirtilme
sini ; 

e) Haberlerin ve yorumların biribirinden 
açık olarak ayrılmasını; 

f) Programların yetkili uzmanlarca ha
zırlanmasını ve fikir, sanat, halk eğitimi ve top-
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lum kalkınması bakımından yeterli olmasını; 
YO 

g) Radyo ve televizyon istasyonlarının tek
nik ıbakımdan gereken nitelikte çalışmasını gö
zetil'.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN. — Komisyondan gelen 5 ııci 
maddeyi dinlediniz. Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyeıılcr.. Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 1.5 ne i maddeyi okutu
yorum. 

Yü'ksek Başkanl ığa 
Yeni 15 nci madde olarak dikkate alınma

sı kabul edilen önerge incelenmiş ve bu madde 
aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır; arz olu
nur: «T. B. (M. M. nden naklen canlı yayın.» 

Madde .1! Türkive Büvük Millet Mecli
si birleşik toplantısı, 'Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurullarından naklen 
yapılan, canlı yayınlarda Hükümet adına ya
pılan konuşmalar yayınlandığı takdirde, siya
si parti grupları sözcülerinin konuşmaları da 
aynı şekilde yayınlanır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 15 nci mad
de hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yurt dışı yayınlar; temaslar : 
MADDE 18. — Yurt dışına yapılacak ya

yınlarda Devletin dış politikası acısından uy
gulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca birlikte tesbit 
edilir ve Kurum Genel Müdürlüğüne bildirilir. 
Kurumun yurt dışı yayınları bu esaslara göre 
düzenlenir. 

Kurumun, Türkiye Cumhuriyetini teınsilen 
milletlerarası teşekküllerle temasları ile yaban
cı radyo ve televizyon işletmeleriyle/temasların
da uygulanacak esaslar da, vukardaki fıkra 
uyarınca tesbit edilir. Kurum, bu temasların
da yukarda sözü edilen Bakanların gözetimi 

altında faaliyet gösterir ve bu temaslarında bu 
Bakanlıklara derim! bilgi verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Komisyon, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Nihat Erim'in 
bir ay önce nazarı dikkate alman takririnde 
dış münasebetlerle ilgili olan husus, sistem iti
bariyle bu maddede tanzim edilmek ieabettiğin-
den bu maddeyi de, yeniden kaleme almak üze
re komisyona istiyorum efendim. 

BAŞKAN - 18 nci madde komisyonca geri 
istenmektedir, geri verilmişi ir. 

Sayın Arar, siz bu bölüme bir madde eklen
mesini istiyorsunuz. Kaçıncı madde olarak? 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Yeni bir madde. 
BAŞKAN — Yani bu ikinci bölüme geçme

den mi okoyayıni? Yazınızda bana, bu bölümde 
diyorsunuz. 

KÂZIM AKAR (Çankırı) — Birinci bölü
mün sonuna konacak. 

BAŞKAN — Birinci bölüm bitti ve madde 
komisyona verildi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) - - 19 ucu madde var efen
dim. 

(«Eski 18 nci madde» sesleri.) 
BAŞKAN -— 19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Kâzım Bey, bundan sonra sizinkini okutacağım. 

Düzeltme ve cevap hakkı 
MA DDK 19. — Kurum, bir şalısın haysiyet 

veya şerefine dokunulması veya kendisiyle ilgili 
olarak gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halin
de, o şahsın, yayın tarihinden başlıyarak yedi 
gün içinde göndereceği düzeltme ve cevap met
nini genel müdürlükçe alınmasından başlıyarak 
üç gün içinde yayınlamakla yükümlüdür. 

Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının ni
teliğinin vukardaki fıkra kapsamına girdiği; ya
yında, kendisine, gerçeğe aykırı olarak bir hu
sus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine do
kunulduğu ve gerçeğin ne olduğu kısaca açık
lanır. 

Düzeltme ve cevap metninin, bu kanun hü
kümlerine uygun olmaması veya suç niteliğin
deki ifadeler taşıması halinde, Genel Müdür
lük bu metni derhal Ankara Sulh Ceza Hâkim-. 
ligine gönderir. Sulh Ceza Hâkimi, en geç yir-
midört saat içinde, düzeltme ve cevap metnini, 
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suç niteliğinde olup olmadığı yayın ile ilgisi bu- I 
lunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şartlara 
uygun olup olmadığı ve bu maddede yazılı sü
re içinde Kurum (Jenel Müdürlüğüne gönderi
lip gönderilmediği cihetlerinden ineeliyerek bir 
karar verir. Hâkim, düzeltme ve cevap metni
nin aynen yayınlanmamasına karar verebileceği 
gibi, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri 
bizzat yaptıktan sonra yayınlanmasına da ka
rar verebilir. Hâkimin kararının birer örneği, 
taraflara gönderilir. Hâkimin kararma, taraf
lar, kendilerine tebliğden başlıyarak yirmidört 
saat içerisinde Ankara Asliye Ceza Mahkemesi
ne itiraz edebilirler. Düzeltme ve cevap sAİıibi, 
itirazını, bulunduğu ver mahkemesine, Ankara 
Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, 
aynı süre içerisinde verebilir. Hâkimin yayın
lanmasına karar verdiği metin, Genel Müdür
lükçe alındıktan veya itiraz süresinin sona er
diği tarihten itiberen üç tam gün içinde aynen 
yayınlanır. 

Özel tüzel kişilerce gönderilecek düzeltme 
ve cevaplar hakkında da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

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

Bu maddede söz konusu tebliğler, ilgili is- I 
t ediği takdirde, memur eliyle yapılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
Sayın Çulha, komisyondan sonra size söz 

vereceğim. 

GEÇİCİ KOMtSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIKCA (istanbul) — Muhterem arkadaşları
mın, maddeyi daha-iyi tetkik edebilmelerini te
min için arz ediyorum, gerçi kâtip üye arkada
şımız maddeyi doğru okumuştur, fakat matbaa- I 
da bir satır atlanmıştır, bu hususa iyice anla
şılması için tekrar ediyorum; 3 ncü fıkrada, «dü
zeltme ve cevap metninin, bu kanun hükümle
rine uygun olmaması veya suç niteliğindeki ifa
deler taşıması halinde, Genel Müdürlük, bu met
ni, derhal Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine gön
derir Sulh Ceza Hâkimi, en geç 24 saat içinde 
düzeltme ve cevap metnini, suç niteliğinde olup 
olmadığı» şimdi bundan sonra ilâve ediliyor, 
«yayınla ilgisi bulunup bulunmadığı, bu mad
dede yazılı şartlara uygun olup olmadığı» on- I 
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dan sonra devam ediyor; «ve bu maddede yazılı 
süre içinde Kurum Genel Müdürlüğüne gönde
rilip gönderilmediği cihetlerinden ineeliyerek 
bir karar verilir» olacak efendim. 

BAŞKAN — Esasen sayın komisyon sözcü
sünün ifade ettiği şekilde okumuş idik. 

Buyurun Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın komisyon sözcüsünün, tasarının 
tümü üzerindeki konuşmalarında izah ettiği kıy
metli fikirlerinden cevap ve düzeltme hakkı 
mevzuunda da bâzı aydınlatıcı fikirlere sahip 
olmuş durumdayız. Buna rağmen benim bu hu
suslarda söyliyeceğim bâzı sözler vardır. Bunları 
arz edeceğim : 

Gerçekten ve yükrekten arzulanan, radyo ve 
televizyonda bir cevap ve düzeltme hakkına ma
hal kalmaması durumudur. Fakat buna rağmen 
mecburiyet hissedil irse idarenin ve şikâyet sahibi 
şahıs veya müesseselerin hakları en güzel bir şe
kilde düzenlenmelidir. Cevap hakkı hususunda 
bâzı noktalarda Hükümet tasarısında bir nebze 
ileri bir görüş serd edilmiştir. Geçici Komisyon 
değiştirisinde taraflara asliye ceza mahkemeleri
ne müracaat hakkı tanınmıştır. Hükümet tasarı
sında, eski Basın Kanununun, yani 143 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesindeki durum aynen kabul 
edilmiştir. Bu yalnız idareye, yani gazetelere 
yahut müesseselere tanınmıştır. Vatandaşa, şikâ
yet sahibi kimseye tanınmamış idi. Bu bakımdan 
bunu takdirle karşılıyoruz. Fakat, hukuk anla
yışı bakımından, taraflara bir ileri derecede 
Temyiz hakkı daha tanınması elbette ki, çok da
ha isabetli olurdu. Ancak, haber veya cevabın 
aktüalitesini, günlük değerini kaybetmemesi ba
kımından ve bu Temyiz işlerinin gecikmesi yö
nünden elbette ki, güçtür. Buna rağmen bu gi
bi dâvaların ihtisas mahkemelerinde, meselâ, top
lu basın mahkemelerinde olduğu gibi görülme
si ve*yine de vatandaşın reyine terk ile Temyiz 
yolunun acık bulundurulması isabetli olur. Va
tandaş ve yahut şahıs gecikmeyi ve Temyiz neti
cesini beklemeyi kabul ederse Temyiz yolu acık 
olmalıdır. 

Diğer aksak taraflar için teknik ve usule mü-
taallik noktalar şunlardır: Şimdi, yayın tari
hinden itibaren 7 gün içinde vatandaşın müraca
at hakkını kabul ediyor. Geçici Komisyon tasa
rısında. Bu mümkün değildir arkadaşlar. Çün
kü düzeltme ve cevap hakkını istiyecek olan şa-



M. Meclisi B : 143 
his, bunu duymamış olabilir. Bir arkadaşı bir
kaç gün sonra kendisine söyliyebilir. Veya duy
muş olsa dahi, müracaat edilecek mahkemenin 
bulunmadığı bir bölgede olabilir. Meselâ; Anka
ra ve istanbul gibi iki büyük medeni şehrin ara
sında bulunan kendi vilâyetim olan Bolu'yu mi
sal alayım, Bolu vilâyetine 80 kilometre mesafe
deki Kıbrısçık kazası, kış mevsiminde en az iki 
ay kapanır. Bunun telefon irtibatı yoktur. Va
tandaş yedi gün içinde Bolu'ya veya ilk müna
kale merkezine ulaşamıyacak durumdadır. Kulak
tan dolma duyduğu havadisi tetkik imkânına sa
hip değildir. Metni görmek veya daha emin bir 
yerden bunu duymak, anlamak istiyebilir. Hal
buki bundan mahrumdur. Bu bakımdan Hükü
met tasarısında kabul edilen bir aylık müddetin 
burada da hattâ 31 gün olarak alınmasını bende
niz uygun bulmaktayım. 

ikincisi, sulh ceza hâkiminin verdiği karara 
tarafların itiraz müddetinin 24 saat olarak tes-
biti. Bu da Pazara yahut bir tatil gününe ras-
lıyabilir. Ankara için belki mevzuubahis değildir, 
fakat küçük yerlerde hâkimler, mahkemeler Pa
zar günleri çalışmazlar ve dosyaları bulup mua
meleye koymak güçtür. Bu müddetin de hiç de
ğilse 2 yahut 3 güne çıkartılması lâzım. 

Genel Müdürlüğün cevabı 3 gün içinde yayın
laması derpiş edilmektedir; Bu yayın aynı sa
atte mi olacak? Dinleyici kütlesinin en çok oldu
ğu zaman mı olacak? Hareketli bir konuşmadan 
sonra mı olacak? Yoksa güzel bir melodiden 
sonra mı olacak? Bu, çok mühim nokta. Radyo 
idaresi, sempati duymadığı bir şahsın veya bir 
idarenin cevap ve düzeltme hakkını yerine getir
mek bakımından sabahın erken saatinde, yahut 
da gece 24,00 ten sonra bunu neşredilebilir. Ka
nunda bir madde yok ki... Bu hak kendisine ve
rilmiş. Bu bakımdan gazetelerdeki gibi bunun 
tâyini lâzımdır. Malûmu âliniz gazetelerde tek
zip aynı sayfa, sütün olarak kabul edilmiştir. 
Hattâ, resmi varsa o da koyulabilir. Yani talebe-
derse. Televizyon, bir vatandaşın haysiyetini 
kırıcı bir yayın yapar, hattâ televizyonda hafı
zalardan silinmiyecek bir poz da yer alabilir. Bu
na nasıl cevap verilecektir? Tekzip müessesesi 
hakikaten hem Kurumu ve hem de yayını takibe-
denlerin karşılıklı hak ve hukukunu koruyacak 
tarzda düzenlenmelidir. Bu bakımdan bendeniz 
daha fazla vaktinizi almamak için maddenin ko-
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misyona iadesini ve sunduğum önergedeki hu
susların da dikkate alınarak maddenin yeniden 
tedvinini talebediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET .SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanına 
bir önerge vererek, düzeltme ve cevap hakkı
nı belirten yeni 19 ncu maddenin sonuna, dü
zeltme ve cevabın, Genel Müdürlükçe reddi ha
linde uygulanması gereken, geçici komisyonda 
hazırlanmış olan metinde eksik bulunduğunu 
gördüğümüz bir husus üzerinde maruzatımızı 
arz etmek isterim: 

Yeni 19 ncu madde kaynağını Anayasamız
dan almakta ve Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumlarında düzeltme ve cevabın ne şekilde 
yerin o getirileceğini ifade etmektedir. 

Buna -göre, sulh ceza mahkemesi, düzeltme 
ve cevabın radyoda yayınlanması kararma, ge
nel müdürlük itirazına, Asliye Ceza Mahkeme
si nezdinde yetkili kılınmaktadır. Düzeltmenin 
ve cevabın reddi halinde, Basın Kanununun, 
143 sayılı Kanun ile değiştirilen 19 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrası ve 29 ncu maddesi, mev
kuteler için aynen uygulanmaktadır Radyo, ga
zetelerimize nazaran daha çok tirajlı ve dinle
me alanı çok geniş olan ve milyonlarca kişinin 
dinlemesine 'açık bulunan bir yayım sahasına 
sahip olan radyolar, Basın Kanununda mevku
teler için tanılan, mevkutelere kabul olunan bu 
hükmün, radyo ilgililerine kabul edilmemesini 
anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Bu
nun münakaşasını geçici komisyonda yaptık. 

Geçici Komisyonda ki, arkadaşlarımız dü
zeltme ve cevapların meselesi üzerinde radyoyla 
basının birbirinden ayrılması gerektiği noktası 
üzerinde durdular. Düzeltme ve cevapların Ge
nel Müdürlükçe reddi halinde Türk öeza Kanu
nunun 230, 240 ncı maddelerinin yeterli oldu
ğuna umumi hükümlerde, bu konuyla yeterli 
bir hüküm bulunduğuna göre ayrıca hususi bir 
hüküm getirmenin yerinde olamayacağını ifa
de ettiler. Zaten biraz sonra Sayın Coşkun Kır
ca arkadaşımız da aynı hususu bir defa daha 
belirteceklerdir. 

Şimdi düzeltme ve cevabın reddi halinde 
Genel Müdürlük ilgilileri Basın Kanununda ol
duğu gibi her hangi bir cezaya muhatap olma-
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dıkları takdirde, şurası açık bir gerçektir ki, 
maalesef sulh ceza mahkemesinin her kararı 
üzerine Genel Müdürlük ilgilileri asliye ceza 
mahkemesine itiraz edecek ve böylelikle ara
daki hem süre uzamış olacak ve hem de düzelt
me ve cevabın yerinde ve zamanında yayınlan
ması için geçecek süre dolayısiyle kıymetinden 
de birçok şeyler kaybedeceği malûmdur. • 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun her ne kadar 
230 ve 240 ncı maddeleri, «düzeltme ve cevabı 
reddedenler» hakkında bir takım hükümler ge
tiriyorsa da, Komisyonumuzun Sayın sözcüsü 
Kırca arkadaşımızın ifade buyrduğu 230 - 240 
ncı maddeleri gerçekten sübjektif bir takım 
ölçülere dayanmakta ve tatJhik kaabiliyetdnin 
ve uygulanma kabiliyetinin pek olmadığı mad
delerdir. Kaldı ki, Türk Ceza Kanununun bu 
maddeleri, memurlar için, Devlet memurları 
için, uygulanması gereken maddelerdendir. TRT 
Genel Müdürlük ilgilileri, kanaatimize göre, 
yapacakları bu işlerle memur statüsüne tâbi 
olmaları gerekmektedir. Bu sebepten dahi, 
Türk Ceza Kanununun 230 - 240 ncı maddeleri
nin konumuz için yeterli madde olmadığı meydan
dadır. Bu selbeple biz. aynan Basın Kanununda 
olduğu gibi radyoda da ki, kanunun istediği 
yayınla işlenen «suçlardır ve bunların düzeltil
mesi ve cevabın genel müdürlükçe reddi halin
de, ilgililer hakkında tıpkı Batsın Kanununda 
bulunduğu gibi, 200 liradan 1000 liraya ka
dar ağır para cezası alınmasını ve ayrıca yayın
dan imtina edilen düzeltme ve cevabın bu kanun 
esaslarına göre yayınlanmasına karar verilme
sini ön gören bir önergemizi Sayın Başkanlığa 
biraz sonra takdim edeceğim. Nitekim aynı ih
tiyacı gören Hükümetin Yüksek Meclise sun
duğu kanun tasarısının eski 33 ncü maddesinin 
son fıkrası olarak aynen şimdi Yüksek Mecliste 
okuyacağım fıkrayı getirmiştir. «Cevabın red
di halinde, Basın Kanununun 143 sayılı Ka
nunla değiştirilen 19 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrası ve 29 ncu maddesi hükmü uygulanır.» 
Hükümet de 'bu lâzıımeye inanmış olmalı ki, 
umumi hü'kümlerdeki cezaları yeterli görmemiş, 
hususi bir hüküm koymak istemiş. 33 ncü mad
denin son fıkrasını - biraz evvel arz etmiştim-
ceva'bın reddi halinde Basın Kanununun 143 
sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrası ve 29 ncu maddesinin uygulana
cağı hükmünü koymuştur. 
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Hükümet tasarısındaki fıkra ile paralel ola

rak vermiş oldurmaz önergemizin, Yüksek Mec
lisinizin kabulüne iktiran edeceğine dair olan 
inancımızı arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) •— Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Turgut Çulha arkadaşımızın endişelerine 
mahal yoktur. Bu madde tanzim edilirken iki 
husus itibara alınmıştır. Sadece, vatandaşın 
müracaat edeceği bir yerde bir mahkemenin 
bulunup bulunmaması değil, aynı zamanda biz
zat vatandaş haklarının muhafazasının sesle 
yapılan, yahut resimle yapılan yayınlarda, bun
lar basılı yayınlar olmadığı için, bir an önce 
düzeltme ve cevap metninin radyo veya tele
vizyonla yayınlanmasının temin edilmesi üze
rinde toplanır. Bu itibarla Ankara Sulh Ceca 
Hâkimi esas ittihaz edilmiştir. Ama bu bilâhara 
itiraz için tarafların Ankara Sulh Ceza Hâkimi
nin ittihaz edeceği karardan haberdar olmama
larını gerektirmez. Onlara bu kararın tebliğ 
edileceğine dair 'burada açıkça bir ifade mev
cuttur. 

Müddetin uzatılması konusuna gelince, müd
detin uzatılması konusunu yerinde (görmüyoruz. 
Çünkü müddet uzatıldığı takdirde bu düzeltme 
cevap metninin yayınlanması vatandaş bakımın
dan fazla bir şey ifade etmiyecektir. Radyo 
yayınları bakımından esas, düzeltme ve cevap 
metninin bir an evvel yayınlanmasıdır. Burada 
vatandaşın kendisine de bâzı vazifeler düşmek
tedir. Duymuşsa, elbetteki, tıpkı, gazeteyi oku
muş gibi cevabını verir. Duymuşsa veya duyu-
rulmuşsa, gerekli süre içinde cevabını yazsın, 
gerekli hassasiyeti kendisi göstersin. Nihayet 
radyo idarecileri de uzun bir müddet sonra 
programlarına müdahale edilmesi gibi bir du
rumla karşılaşmasın. Binaenaleyh, bir yanda 
radyo programının insicamı ile, diğer yanda 
vatandaşların hakları arasında bir muvazene 
bulmak zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Sayın 'ismet Sezgin arkadaşımızın mütalâa
larına gelince; ismet Sezgin arkadaşım, öyle 
zannediyorum ki, bu grupta çalışanların me-
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mur olmadıkları kanaatindedirler. Çünkü, bu 
hususta açık bir madde var. 21 nci madde; l 
«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim 
Kurulu üyeleri ile görevlileri, ceza hükümleri
nin uygulanmasında memur sayılırlar.» diyor. 
Binaenaleyh, kendileri gerçi barem kanunlarına I 
tâbi olmıyacaklardır ama, ceza kanunlarının 
uygulanması bakımından memur sayılacaklar- | 
dır. Bu itibarla, Ceza Kanunu kendisinin numa
ralarla telâffuz ettiği maddelerin burada tat
bikatını bulacaktır. Acaba onlar mı tatbik edil
sin, yoksa, Basın Kanununda düzeltme ve ceva
bın neşredilmomesi halinde derpiş edilen mad
deler mi, tatbik edilsin? Durum tamamiyle 
farklıdır. Burada bir âmme müessesesi mevzuu -
bahistir. Bu âmme müessesesi içerisinde ceza 
hükümleri tatbik edilirken elbetteki hizmet ku
suru, şahsi kusur gibi tefrikler, bu âmme mües
sesesi içinde işliyecektir, işlemelidir. Aksi halde 
ancak, nazari olarak kasdî bir suç olan, hal
buki bizatihi sorumlu görülen yazı işleri mü
dürü tarafından neşredilmeyişi keyfiyeti biza
tihi kasdm mevcudiyetine delil sayılan bir 
suçta olduğu gibi radyo ve televizyon müesse-

. sesi içindeki gibi hiyerarşik bağları ve bu bağ
ların neticesinde tekevvün edebilecek bir dü
zeltme de ve cevap hakkını yanlış olarak neş
retmeme kararının sorumlularını bulma keyfi- I 
yetini birbiriyle mukayese etmeye imkân yok
tur, Hükümet böyle bir hükmü kendi madde
sine koymuştur, fakat üzülerek söyliycyim ki ; 
Hükümet tasarısındaki bu maddeyi diğer mad
deleri allak bullak edebilecek şekilde değiştir
mektedir. Muhterem Hükümet temsilcileri de o 
zaman âdomimemnuniyetlerini beyan etmemiş- | 
lerdir. Bu itibarla öyle sanıyorum ki, yazdığı
mız metin cezai müeyyidelerden berî bir metin 
değildir. Fakat bir âmme kurumunun icapları- i 
na ve Türkiye Radyo - Televizyon yayınlarının 
hususiyet]erine tamamiyle uygun ve bu husu
siyetlerimde vatandaşın hakkını hakkaniyet ve 
ciddiyetle telif eden bir metindir, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Kırca, gazetelerde sorumlu
ların çabuk bulunabileceğini, sorumlunun kim 
olduğunun bilinmesinin burada mümkün oldu
ğunu, radyoda ise, sorumlunun kimler olabile
ceğinin, hemen bulunmasının pek ihtimal dâ-
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hilinde bulunamıyaeağı üzerinde durdular. 
Tabiî hafızalarımız bizi yanıltmıyorsa.. Şimdi 
radyoda sorumlu olan kişi, itirazını sulh mah
kemesine yapacak olan kişidir. Nitekim, eski 
metinde genel müdürlük bu itirazı yapıyor idi. 
Yeni metinde; «hâkimin kararma taraflar» di
yor. Taraflar dendiğine göre, biri TRT dir; di
ğeri de, düzeltme ve cevabı reddolunan kişidir. 
Tarafların birisi TRT olduğuna ve TRT yi Ge
nel müdürü temsil ettiğine göre, bu taraflardan 
kasıt, genel müdür veya görevlendireceği yet
kililer, yani sorumlu olan kişi burada, mahke
meye itiraz edecek olanlardır. Niçin itiraz ede
cek olanlardır? Sulh ceza mahkemesinin kara
rma itiraz edecek olan kişi genel müdür olacaktır. 
Belediyelerde, belediyeler hakkında açılan dâva
larda belediyeyi yetkili vekiller temsil etmekte
dir. Şimdi taraflar belli olduğuna göre, sorum
luluk TRT yi genel müdür temsil ettiğine göre, 
sorumluluğun genel müdürün uhdesinde olma
sından tabiî bir şey olamaz. Bu genel müdür 
bir kısım kişileri görevlendirecektir. Bu bakım
dan yardımcıları olması da tabiîdir. Bunu böy
lece ifade ettikten sonra; bir hususu daha ifade 
etmekliğime müsaadenizi bilhassa rica edece
ğim . 

Esasen Hükümetin metninde de, biraz önce 
okuduğum fıkra vardı. Bu fıkra su komisyonu
muza gelmiş, su komisyonumuzda bu fıkra 
şu şekilde değiştirilerek tebyiz edilmek tape edil
mek üzere ilgili memura veya kâtibe verilmişti. 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımıızın Su Komis
yon çalışmalarındaki metinlerde de olacağını 
tahmin ettiğim ve Su Komisyon çalışmaları da 
tebyiz edilirken Geçici Komisyonumuza gelmi-
yen bu fıkrayı müsaade ederseniz okuyayım: 

«Düzeltme- ve cevabın bu madde hükümleri
ne uygun _ olmaması veya suç taşıyan ifadeleri 
ihtiva etmemesi sebebiyle Genel Müdürlükçe 
reddedilmesi halinde Basın Kanununun 143 sa
yılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrası ve 29 ncu maddesi hükmü uygula
nır diye Hükümetin getirmiş olduğu bu fıkrayı 
Sayın Coşkun kardeşim de hatırlıyacaklardır. 
Bu hale getirmiş, fakat Geçici Komisyonda bu 
maddenin son fıkrası her nedense tebyiz edilir
ken unutulmuş. Çünkü, esas madde ondördüncü 
sayfada idi. Bu da 15 nci sayfanın başında idi, 
madde orada bitti sanılarak bir yanlışlık yapıl-
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mış ve yeni madde alınmamıştı. Bu da gösteri
yor ki, Hükümetin düzeltme ve cevabın (lenel 
Müdürlükçe reddi halinde, basın kanununda 
uygulanan hükümlerin aynının uygulanmasını 
istemesi her hangi bir konu üzerinde gerektiği 
şekilde eğilmemesiııdcn değil, düzeltme cevapla
rının reddi halinde red eden kişilerin tıpkı ba
sın kanunundaki birtakım hükümlerle mükellef 
bulunduğu gibi radyo ilgilileri için de bu hük
mün aynen uygulanmasını istiyen bir görüşün 
ifadesi olarak bu fıkrayı getirmiş olduğu tabii
dir. ıBunu arz etmek için söz aldım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIİRıCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
sevgili İsmet Sezgin arkadaşımın Geçici Komis
yon alt komisyonunda cereyan eden hususlara 
ait ifadesi aynen Geçici Komisyonda da vâki 
olmuş ve reddedilmiştir. IBu hususu tasrih ettik
ten sonra şunu arz etmek isterim ki, tıpkı ga
zetelerde yazı işleri müdürü gibi, çok daha fazla 
maiyeti olarak bir kurum umum müdürünü böy
le objektif bir mesuliyet altında tutmak Türk 
Ceza Hukuku prensipleriyle kabili telif değildir. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 

'TURGUT .ÇUIİH.'A (iBolu) — Efendim, bu 
müracaat tarihinin uzatılması mevzuunda Sayın 
Komisyon Sözcüsü bu müddetin kâfi geldiğini 
ve duymuş olmanın bu müracaat için kâfi gel
diğini söylediler. Bendeniz aynı kanaatte deği
lim. Farzediniz ki memleketin politika sahasın
da veya diğer her hangi bir branşta şöhret yap
mış, isim yapmış bir insan, radyo veya televiz
yonda şeref ve haysiyetine dokunacak şekilde 
kırılmıştır. Şeref ve haysiyeti perişan edilmiş
tir ve bu zat hastadır, ameliyat olmuştur. Veya 
memleket dışına vazife ile gitmiştir, yahut ken
di arzusu ile seyahat halindedir. Bu hallerin 
hiçbir tanesi maddede zikredilmemiştir. Yalnız 
ölenlerin yakın akrabaları veya varisleri tara
fından, öldükten sonra müracaat yapılır denil
mektedir. Bu da sakattır. Çünkü en yakın ak
rabaları. tâbiri kullanılıyor, mâlûmuâliniz, akra
balar arasında birbiriyle geçinmiyen, hattâ bir
birine düşman olanlar vardır. Bu yakın akra
balar ilk defa müracaat yapan, ve belkide mak
tulün aleyhinde bir durum arzeder, yaptığı dü-
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zeltme, bu ikinci şık. Yalnız her halükârda da
ha evvel arz ettiğim sebeplerinde dikkate alına
rak bu müddetin beıhemahal uzatılması lâzımdır. 
Uzatılmasının kurum bakımından hiçbir zararı 
olmıyacaktır. Vatandaş 8 gün içinde duymuş 
olacaksa zaten tasarının ilk şekliyle hareket et
miş durumda bulunacaktır. Eğer bunu daha 
sonra duymuş veya formaliteleri daha geç ik
mal etmiş ise, bu müddet zarfında tamamlıya-
cabtır. 

İkinci nokta, cevap ve düzeltmenin radyoda
ki yayın şeklidir. Sayın Komisyon sözcüsü bu 
noktalara hiç. temas etmediler. Lütfen bu husu
su da aydınlatsınlar. Hükümet tasarısında bu 
hususa ait kısımlar vardır. Tamamen çıkarılmış. 
Ben daha evvel arz etmiştim. Bu luısusta takri
rim vardır. Fakat kendilerinin fikirlerinden de 
istifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz, Sa
yın kırca'?. 
' GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Değiştir
ge önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa * 
19 ncu maddenin komisyonca geri alınmasını 

ve aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak ye
niden düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

1. Düzeltme ve cevabım yayın tarihinden 
itibaren .31 gün içinde gönderilebileceği, 

2. Adli mercie intikal eden müracaatlerin 
ihtisas mahkemelerinde incelenmesi ve vatan
daşı mağdur etmiyecek tarzda temyiz hakkı
nın da tanınması. 

3. Televizyonda şeref ve haysiyeti kırılan bir 
şahsın cevap hakkını isterse televizyonda kulla
nabilmesi, 

4. Cevabın tarih, saat ve hangi yayından 
sonra yapılabileceği gibi teferruatın tesbiti. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler muvacehesinde 

19 ncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
İsmet Sezgin 
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«Düzeltme ve cevabın Genel Müdürlükçe 

reddi halinde, ilgililer hakkında 200 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur ve ayrıca yayından imtina edilen düzeltme 
ve cevabın bu kanundaki esaslar dairesinde 
yayınlanmasına karar verilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim : 
«Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü

tükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde yer alan 
kayıtlamalar saklıdır.» 

Aydın Geçici Komisyon Sözcüsü 
İsmet Sezgin İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerinin hep
sini okuttum. Şimdi aykırılık derecelerine göre 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
% BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.... 28 ze karşı 68 oyla nazara alınması ka
bul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili 
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisy ojı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisy 

genin nazara alınmasını 

İsmet Sezgin'in öner 

on katılmıyor, öner-
oylarmıza sunuyorum. 

Etmiyenler.... önerge kabul 

Coşkun Kırca ve Ay-

onun ilâve ettiği fık-
edenler... 

Kabul edenler. 
edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili 
dm Milletvekili İsmet Sezgin'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisy 
rayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Maddeyi kabul buyurduğunuz fıkra ile be
raber oylarınıza sunuyorum 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kâzım Arar arkadaş 
madde ilâvesi isteği var. 
yen önergeyi okutuyorum 

Kabul edenler 

ımızm bu bölüme bir 
Madde ilâvesini isti-
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Yüksek Başkanlığa 

Metni aşağıda bulunan hükmün Türkiye 
Radyo - Televizyon kanun tasarısına bir madde 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. P. Grupu adına 
Çankırı 

Kâzım Arar 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil 
edilen partiler ayda bir defa en az 15 dakika 
olmak üzere memleket meseleleri hakkında 
radyo ile görüşlerini millete duyurabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KŞRCA (İstanbul) — Hayır. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde teklif »etmiştiniz değil 
mi Buyurun.. (Millet Partisi Grupu adına Kâ
zım Arar. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR 
(Çankırı) — Mudıterem arkadaşlar; Kanunda 
mühim bir boşluk olarak gördüğümüz bir mad
deyi huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu 
maddenin gerekçesi olarak Başbakan veya ba
kanlar zaman zaman muhtelif vesilelerle mem
leket meşeleri hakkında görüşlerini radyodan 
Millete bildirmektedirler. Bu görüşlerin millet
çe gerçek değerlerinin kavranabilmesi ancak bu 
görüşler karşısında muhalefetin de noktaina
zarını aynı vasıtayla millete duyurmasiyle 
mümkün olabilir. 

Milletin Hükümet icraatı hakkında bdlgi 
edinmek istemesi ne kadar tabiî bir ifhtiyaç 
ise, Hükümetin görüşleri karşısında muhale
fetin ne düşündüğünü öğrenmek istemesi de o 
derece tabiî bir ihtiyaçtır. Memleket halkının 
büyük ekseriyetinin okuma yazma bilmemesi 
gerçaği de kabul edilirse, Hükümete, radyo va-
sıtasıyle Hükümet icraatını anlatma ve halkı 
tenvir etme adı altında tek taraflı propaganda 
imkânı vermenin mahzurları demokratik esas
lara ve eşitlik prensibine aykırılığı açıkça gö
rülür. Bu itibarla, hiç olmaızsa ayda bir defa 
Türkiye Büyük Millet Meclisince temsil edilen 
partilere asgari 15 dakikalık bir müddet içinde, 
memleket meseleleri hakkındaki görüşlerini hal
ka duyurma hakkı verilmelidir. Nitekim, Cum
huriyet Halk Partisinin görüşünü aksettirmek, 
üzere, bu partinin Grup Başkamvekili olan 
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Trabzon Milletvekili merhum Faik Ahmet Ba
rutçunun Basın Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinde, aynen ek madde, T. 
B. M. M. inde Grubu -bulunan siyasi partiler 
seçim zamanlarına malhsus konuşmalarından 
başka her sene iptidasında kendi mümessille
rdi©, radyo idaresi arasında tesbit edilen prog
ram dairesinde V3 o sene içinde yapılacak siya
si yayınların toplamı 12 den aşağı olmamak 
üzere Devlet Radyosundan konuşmaya yetkili
dirler, demektedir. Dün muhalefette iken bu 
ihtiyacı şiddetle duyanların ve bunun gideril
mesini talebedenlerin, iktidar mevkiinde bu 
temel fikirlerini herkesten evvel müdafaa 
etmelerini beklemek hakkımızdır 

Alklsi talkdürde, muhalefette söylediğini ik
tidarda unutanların ve aynı talebi tekrar eden
lerin 'karşısına çıikanlarm samimiyetten hahset-
mel'eri tebessümle karşılanır. Bu kesin ihtüya-
ca cevap vermek: üzere kanunda yer almasını 
bir takrirle teklif ettiğimûz maddenin kabuliü-
nü M. P. Meclis Grupu -adına YülkseJk Meclis-
Iten rica ederim. Hürmeitlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonun söz isiteği var 
mı?... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
merihum Faik Ahmet Barutçu'nun muhtar ola-
raik derpiş edilmiyen bir radyonun idaresiyle 
ilgili olaralk vermiş olduğu ibir tefelimin bugün 
Anayasamızın 121 ncd maddesi mer'i iken, ay
nı şartlar mevcudolmadığma göre, nazarı iti
bara alınmaması için sebeplerden asgarisi bu 
ikanunda, dün kabul buyurduğunuz Türkiye 
Büyülk Millet, Meclisi saatlerine mütaallik hü
kümde mevcuttur. Dün de arz etme fırsatını 
bulmuş olduğum gibi, radyo, siyasi partilerin 
pnopaganda vasıtası değildir. Sayın Nihat 
Erim'in ıbiraz evvel okuduğu kitap, şimdi be
nim de elimdedir. Bu husus, bugün radyo re
jimleri içinde en liberalini tartlbik eden İngilte
re dahi uygulama sahası bulmamıştır. İtirazsız 
ve ittifakla kalbul etmek lûtfunda bulunmuş ol
duğunuz 11 nci maddede Hükümet bildirileri 
veya konuşmalarında, Hükümete dâhil olmı-
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yan siyasi partilerin resmî görüşleri, telniküd ve
ya mıünalkaışa edildiği .takdirde, ıbu siyasi par
tilere radyodan Hükümetin bildiri veya konuş
masına her bakımdan eşit 'bir cevap hakiki ta
nınmıştır. İngiltere'de olan da bundan ibaret
tir. Bugün muhtar kurumun esasen gerek T. B. 
M. M. inde, ama yalnız T. B. M. M. inde de
ğil, her hangi (bir açık hava toplantısında da
hi; siyasi partiler adına söylenen sözleri halber-
cilik ve tarafsızlık esası içinde nakletmesinden 
tabiî biçjbir şıey olamaz, arkadaşlar. Bu itibar
la Komisyonumuz bu maddeyi kabul etmem«lk-
Itedir. 

BAŞKAN — Teklif olunan madde üzerinde 
Ibaşlka söz istiyen?... Yok. Kâzım Arar arkada
şımızın madde olarak teklif ettiği önergesinin 
nazara alınması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Eıtmiyenler... Kalbul edil-
m'eımişltir. 

20 nci maddeyi olkultuyoruım. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yayınlar yoliyle işlenen suçlar ve halksıız fuller 

Sorumluluk : 
MADDE 20. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu yayınları yoliyle işlenen suçlarda v© 
Ihaksız fiillerde, canlı yayın yapılması halinde, 
ısuç veya haksız fiil teşkil eden fiili işliyen ve 
ıeğer oanlı yayın bir metne dayanilaraik veya 
tesbit yoliyle yapılmışsa, metni yazan veya sesi 
teslbit edilen ve bu metni veya tesbiti fiilen 
(kontrol eden; diğer hallerde de konuşan ve 
yayını fiilen idare ve kontrol eden kişiler so
rumludur. «Canlı yayın» dan maksat, olayın 
veya konuşmanın anında ve doğrudan doğru
ya radyo veya televizyon ile yayınlanması ha
lidir. 

11, 13, 14 ve 16 nci maddeler uy arınca ya
pılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar 
ile tespitlerden faydalanmaksızm Türikiye Rad
yo - Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki 
İbir radyo veya televizyon kuruluşundan nak
len yapılan yayınlardan, Kurum ve personeli 
Ihiçjbir suretle sorumlu 'değildirler. 

Kurumun kendilerine tevdi edilen metni ay
nen okumakla görevli personeli, o yayının ida
re ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş 
'olmamak şartryle, o yayın yoliyle işlenen suç
tan veya halksız fiilden hiçbir suretle sorumlu 
değildir. 
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Bu madde kapsamın'a giren suçla rrn talkülbl-

'nJirı ,§aihlsi dâva açılmasınla ibağlı iOİmaisı takdi
rinde de, sıoruışitıırma OumJh'uriıyet ıSavcıdığı t'a-
rafından yapılır. 

ıKurumun yayımları ile ilgili şilkiâıyet, dâıva 
dlile'kçesli veya iidldİanameierde, yayını yapan 
Kurum istaı>jiy|o>nuuun adının ve yayının (gün vo 
«aa'tinin belikti İmiş oimalsı şarttır. 

ıBu madde kapsamına ;giron isaııçlardan ve 
ihıalkısıız fiillerden dolayı yayınnn yapılldığı ta-
ııilhten balşlıyaralk iki aıy içinde a-çutaıyan dâ
valar dlinlenmıez. 

fllAŞıKAN — Madde halkikında... Buyurun 
(Sayın Sözdü. 

GEOlGl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖOŞKUN 
KIRCA (Istanlbul) — Efendim, mlüsaade eder-
ıseniz yerimden arz edeytiim. 

İkinci fııkradıaki 15, 16 ola'caMır. Oünikii 
'maddellerin bu suretle ties'elsıüliü sağlamalblileeelk-
tir. 

BAŞKAN —• Evet, ilkinci fıikraldaki 15 ra-
Ikamı 16 olaralk d'eğıiıştiıiilmiış ve 'bu şekilde zap-
Ita ıgcıejti. 

Rülştü Öızal Beiy bir isteğiniz mi var?... 
RÜŞTÜ ÖZ AL (Kjonya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oul'ha, 'buyurun. 
TURGUT ÇULHA ('Bollu) — Efeııldim, mad-

'denin ü^ünoü 'bendimde; «Kurumun 'kendileri
ne tevdi edilen metni aynen olkumakla görevli 
ipensioneli, o yayının idare ve kontrolunda ö'zeil 
ıolara!k görevlen di ri'lmiiş olmamak ,şarltilyle, o 
yayın yolu ile işlenen suçtan vıeya halksi'z fiili
den hidbir suretle sorumlu değildir.» denill'rae'k-
ıtedir. 

ıŞimdü, 'bu kontrolda görevlendirilsin veya 
görev'lendiriDmemiş olsun artılk sulç tenkili ede
ceği apaçılk belli olan ibir rajetni, ben 'bundan 
sorumlu dieğilim diye, olkumıış olm'aîsı (her Ih'all-
de dıoğru olmaz. Bunlar mulhltelif şekilde spi-
İkerin öıilüne gelmiştir. îeıinde ,suç 'b.ellli. Bellki 
demıdkratük esaislara ayjkırı ıbeyıanları vardır. 
Ama spikerin 'bunu tultulp, ben mesul değîlrm 
diye okuması doğru değildür. Ve yine ibir kazi-
yei mulhıkeme şeklimde 'kanunisuız emri yapmak 
memuru mesuliyetten kurtanmaız prenisilbi de 
'vardır. Bu balkımdan bu bendldelkii o yayının 
idare Ve kıontılolunda özel olarak görıeıvliendir'il-
•miış olmamak şa reliyle kilsimınm çılkarılmasını 
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lisltiyorum. Eğer apaçık sekilide belli ise me
murun mesul oimalsı iealbeder klana a tindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Çulha arkadaşım
dan özür dilerim. Konuşmaların m bir kısmı
nı tam duyamadım. Fakat bana bunları sual 
şeklinde sorarlarsa kendilerine arzı cevap etmek 
islerim. Sadece bir tek noktayı duyabildim. 
O da, spikeri mesuletme prensibinin kabulü is
teniyor. Muhterem arkadaşlarımın hepsi bilir
ler ki, Yüksek Adalet Divanının içtihadı, dahi, 
açıkça SIK; teşkil eden konuşmaların, radyodan 
okunması halinde spikerin mesul tutulanı ıyaca-
ğı yolundadır. Biz Yüksek Adalet Divanının 
bundan birkaç sene evvel tekevvün etmiş içtiha
dını buraya nakletmekten başka birşey yapma
dık. Bil' sualiniz varsa cevaplandırırım. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Bu gelen haber
lerin ve eldeki yazının kontrolünde kendisi biz
zat bulunmamış. Şu halde bundaki mesuliyet 
payı nedir? Demin arz ettiğim gibi, bunu ken
disi duyacak mıdır, duymayacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Çulha, konuşmalarınız 
zapta geçememektedir. Kürsüde veyahut da 
yakın bir yerde konuşmanızı yaparsanız zabıt
lara geçmesi sağlanmış olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Maddenin 3 ncü fıkrası 
çok sarih: «Kurumun kendilerine tevdi edilen 
metni aynen okumakla görevli personeli, o ya
yının idare ve kont rol unda özel olarak görev
lendirilmiş olmamak şartiyle, o yayın voliyle 
işlenen suçlan veya haksız fiilden hiçbir suretle 
sorumlu değildir.» Bu, nevama, askerî şahısla
rın aldıkları emri olduğu gibi tatbik etme ha
lindeki gibi olan sorumsuzluklarına benzer. Sa
yın Çulha arkadaşımız, çok bariz misaller ver
di. Tahmin ederim ki bu bariz misallerle karşı
laşan bir spiker âmirini ikaz edecektir. Ama bu 
kadar bariz olmıyan misaller de olabilir. O za
man ne yapacak? Binaenaleyh bu, sorumsuzluk 
prensibini cezai bakımdan buraya kesin olarak 
vaz'etmek bizim için zaruri görülmüştür. Çün
kü her zaman durum kendi verdikleri misaller
de okluğu kadar acık olmıyabilir. Açık ise bu 
vaziyette mesuldür. Acık değil ise mesul değil
dir demek meseleyi daha da iği âk edeceğinden, 
açık olan hallere rağmen (anı bir sorumsuzluğu 
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kabul etmekten başka kanun tekniği bakımından 
yapılacak bir şey yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 
TUROUT ÇULU A (Bolu) ^ Lfendim, te

şekkür ederim Sayın Komisyon Sözcüsüne. Ko-' 
nuşmaları ile kısmen aydınlandım Yalnız, so
rumluluğu icabeti irecek, fakat apaçık olmıyan 
hususlar vardır. Ve bunlar suç, teşkil ettiği hal
de, ortadan. kaybolup gidecektir. Bu bakım
dan, eğer Yüksek Ueyet tensibederse, gazete
lere de son zamanlarda konulan bir mevzuat var
dır. Bu, 27 Mayıs 1960 dan evvel yoktu. Ona 
göre şöyle bir durum vardır; suç teşkil eden bir 
yazı, gazetenin yazı işleri müdürüne gelir. Yazı 
işleri müdürü bunda suç olduğunu tesbit eder. 
Fakat buna rağmen müessese, yani gazete sahi
bi veyahut şirket bu yazının konulmasında ıs
rar ederse, yazı işleri müdürü yahut sorumlu 
müdür bundan mesul tutulmaz, der. Demin bu
yurdukları gibi bir ikaz, yani âmirlerine ikaz 
resmî bir safhaya dökülür de, memur bu durumu 
açıklarsa, kendisi mesuliyetten tamamen kurtul
muş duruma girer. Eğer kanuna bu kaide ko
nursa daha iyi olur. Ancak bu şekilde spiker 
önüne gelen metinlerde daha dikkatli bir süzgeç
ten geçmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen1'. Buyurun 
Sayın Alicaııoğlıı. 

MAUMUT ALtOANOOLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, hukukçu arkadaşlarımız da 
çok iyi bilirler ki, suçların takibi doğrudan doğ
ruya bizzat re'sen âmine namına takibi müstel
zim olan suçlar, bir de hem şahsi şikâyetine bağ
lı, kem de âmme namına takibi müstelzim olan 
suçlar. Bir de ayrıca üçüncü kategori olarak 
tloğıaıdan doğruya şahsın dâva ikamesine bağlı 
olan suçlar. Şimdi bu maddede görüyoruz ki, bu
nun bir fıkrasında bu madde kapsamına giren 
suçların takibinin şahsi dâva açılmasına bağlı 
olması takdirinde de soruşturma Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından yapılır. Demek oluyor ki, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, bu suretle işliyeıı 
ve bu kanunun mevzuuna giren suçlarda hem 
şahsın dâva ikamesi, hem de yine âmme namına 
takibi müstelzim olacaktır. Şimdi hal böyle olun
ca son fıkrasında, bu maddenin son fıkrasında, 
bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız 
fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten baş-
ryarak iki ay içinde açılmıyan dâvalar dinlen-
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•ııez deniyor. Biraz evvelki mâruzâtımı buraya 
bağlamak isterim. Şimdi yayın suretiyle suç iş
lendi. Şahıs muttali olmadı, yani iki ay zarfında 
muttali olmadı. Şahsi dâva ikamesine bağlı ve 
aynı zamanda O. Savcılığınca da takibat yapı
lacaktır. Ama evvelemirde anlıyorum ki, benim 
verdiğim mânada bu maddede şahıs müracaat 
edecek, şikâyet edecektir. Ondan sonra da savcı
lık takibata geçecektir. 

Şimdi, vaziyet böyle olunca evvelemirde mağ
dur mevkiinde olan şahsın şikâyeti şart oluyor. 
Böyle olunca şahıs iki ay zarfında aleyhine işlen
miş olan bu, yayın yolu ile işlenmiş olan suça 
muttali olmıyabilir, -vakit gecikmiştir, iki ay da 
kısa bir 'müddettir. - Diğer mevzulara göre - bu 
takdirde bunu daha işler hale sokmak lâzımge-
lir kanaatindeyim. 

Şöyle ki, yayının yapıldığı tarihten başlı-
yarak iki ay içinde açılnııyan dâvalar dinlen
mez, diyor. Ceza mevzuatımızda, arkadaşları
mız bilirler ki, gerek şahsi dâva ikamesine 
bağlı oksun ve ıgerekse hem şahsi şikâyetine 
bağlı olan ve hem de aynı zamanda âmme na
mına takibatı müıstelzim olan suçlarda olsun 
vicahında işlenen su'çhır için şahsi şikâyete 
bağlı olduğu takdiıile Ceza Kanunumuz ge
rek bâzı hususi ıiıvaddedc yahut daı suça ceza 
ıtâyin eden maddesinde bir'fıkra koymak sure
tiyle, bir de dâva ikamesi için bir hüküm ko
yar ki, bu hüküm bizim ceza mevzuatımızda 
altı aylık bir dâva mehili dediğimiz bir me-
'hilıdiı*. Bunu da şu suretle kabul eder. Yani 
suiça muttali olduğu tarihten itibaren başlamak 
kayıt ve şaırtını da koymuştur kanun vâzıımız. 
Şimdi bu suretle işlenen ısııçjt'a radyoyu dinle-
miyebilir, muttali olmadı. Fakat sonradan mut
tali oldu, ama iki .aylık zaman'da geçti. Sav
cılık muttali olduğu halde şahsın .şikâyeti vâki 
olmadığından da re'sen talkibata geçemiyecek-
ıtir. Şu halde bu madde alelekser işlemez bir 
halde kalacaktır. Binaenaleyh, bilhassa bizim 
ceza mevzuatımıza güre gıyaben, şaksın bir 
saiksın gıyabında işlenmiş olan suçlar da şah
sın yani aleyhin/de suç işlenmiş olan şahsın, 
sucun işlendiğine muttali olduğu tarihlten iti-
(baı'eıı dâva mehil haşlar. Öyle olunca - M ceza 
müddeti; altı aylık müddettir - buına biır diye
ceğim yoktu i*, yalnız şuraya bir kelime eklen
mesini muvafık görüyorum. 
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O da ıg'öyle : Bu madde kapsamına giren suç

lardan ve haksız fiillerden dolayı yayın yapıl
dıktan sonra ıttıla tarihinden itibaren iki ay 
'içimde açıılmıyan dâvalar ,meısmn olmaz dersek, 
ııtltıla tarihi diye bir kelime koyarsak, bu tak
dirde bence bu madde hükmü daha işler bir 
hale gelmiş olur kanaatindeyim. Aynı zamanda 
•da bizim umum'i hükümlerle kabul ettiğimiz 
hüküm ve müddetlere de uygun düşmüş olur. 

Bu itibarla bunu kami'syonun ve sizlerin tak
diri erine arz <ediyorum. Eğer komisyon muva
fakat ederse mesele kalmaz. Aksi takdir'de bir 
önerge takdim edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
bu konu komisyonda uzun müddet .tartışılmış
tır. Ittıla tarihini esas tutmaya ıradyo neşriya
tının özellikleri maalesef katiyen müsait değil
dir. Maddeyi eğer bundan sonraki madde ile 
beraıber 'mütalâa ödersek ıg-örülür ki, bir de 
saklama m'üddeti tesbit edilmiştir. Bugün rad
yo - televizyon yayınlarının büyük kısmı band-
lara tesbit etmek suretiyle yapılır. Bunları 
saklamak dahi radyo idareleri için yalnız biz
de değil, başka memleketlerde de büyük bir 
dâvadır. Bu itibarla komisyonu'muz, hattâ sak
lamak içlin i'kibuçuk aylık bir müddet koymuş 
ve bu iki aylık müddeti de buna istinaden 
tesbit etm'iştir. ilâve 'onbeş günü dahi koyarken, 
çok dikkatli olmak icabetmiştir. Çünkü dana 
fazlasını koyarsanız, esasen maddi imkâmsız-
lıik vardır, kanun tatbik edilemez halde kalır. 
Kaldı ki mesele ımun'hasıran şallısın hukukunu 
korutmak değildir. Aynı zamanda radyo prog-' 
ramlarım dinliyem milyonlarca insanın asla 
aktüel lolmaktan çıkmış bir konuda dâva hak
kının tanınmasına niçbir suretle lüzum yok
tur. Çünkü yayın sesle yapılıyor, resimle ya
pılıyor, matbaada mevcudolarak kalmıyor. Ni
hayet burada kendi haklanın korunmaısını is-
ti'yene düşen vazife, meseleye zamanında ıttıla 
kesbedip bu süresi içinde dâva açmaktan iba
rettir. Ceza hukukunun bu konudaki umu/mî 
esaslarını buraya tatbike kalktığımız takdirde 
radyk) ve televizyon! işleri büyük bir keşmekeş . 
içine düşecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

26.9.1963 0 : 1 
Metin ve tesbitlerin saklanması: 
MADDE 21. — Kurumun yayınında kullanı

lan yazılı metinler ve metni bulunmıyan radyo 
ve televizyon yayınlarına ait tesbitlerin, yayınla
rı tarihinden bağlıyarak iki ay onbeş gün sürey
le saklanması şarttır. 

Tesbitlerden faydalanmaksızın yapdan naklen 
yayınlar ile müzik yayınları, yukardaki fıkra 
hükmünün dışındadır. 

Teşriî, idari veya kazai soruşturma veya ko
vuşturma veyahut Meclis araştırması konusu olan 
yayma ait metin ve tesbitler; soruşturma veya 
araştırmanın sonuçlandığı yetkili merci tarafın
dan Kuruma yaziyle bildirilinceye kadar sakla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Sa
yın Çulha. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim üçün
cü bendde, «Teşriî, idari veya kazai soruştur
ma veya kovuşturma veyahut Meclis araştırma
sı konusu olan yayına ait metin ve tesbitlerin; 
soruşturma veya araştırmanın sonuçlandığı yet
kili merci tarafından Kuruma yaziyle bildirilin-
ciye kadar saklanır.» diyor. Şimdi burada şöyle 
bir durum vardır: Şikâyet mevzuu olan ku
rum yayındaki durumları, metinleri tesbit ede
bilmelidir. Bu bakımdan bu tesbit edilen metin
lerden faydalanmak imkânları olabilmelidir. Hal
buki buna ancak bu merciler bunları zaptedebili-
yor ve istiyebiliyor. Bu bakımdan şöyle bir tek
lifim olacak; tesbit bir muayyen ücret karşı
lığında - tabiî bu süre içinde şikâyetçiye dinle-
tilmelidir. - Bundaki faydayı yahut zarureti şu 
şekilde izah edebiliriz. Faraza idare namına bir 
milyon liralık bir dâva açılmış veya on milyon 
liralık. Bunun hare miktarı büyük bir meblâğ 
tutacaktır. Haklı olup olmadığım tesbit edebil
mek için, şikâyetçi elbette ki, metinlere bakacak
tır. En küçük bir kelime oyunu dahi kanunda 
suç sayılıyor. Bundan evvelki mevzuatımızda, 
hukukçu arkadaşlar ve basın mevzuuyla ilgili 
olanlar bilirler, bir kelimenin muhtelif şekillere, 
muhtelif mânalara çekilen mânalardaki kullanı
lış tarzı bir insanı mesul etmeye kâfi gelebiliyor-
du. Bu bakımdan eğer tensip buyurursanız ve 
sayın komisyon da iştirak ederse, ama ücret 
yüksek konsun bin lira densin, iki bin lira den
sin, on bin lira densin, bir ücret tâyin edilsin. 
Bu ücret karşılığında şikâyetçi tesbit edilen me-
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tinleri dinliyebilsin, alabilsin. Bunda komisyon 
için bir çekince olmasa gerektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bir dakika, hata olmuş. 

BAŞKAN — Peki, buyurun, daha oylama
dım; ne imiş hata efendim?.. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Teşriî, idari veya kazai 
soruşturma veya kovuşturma veyahut Meclis 
araştırması konusu olan yayına ait metin ve tes-
bitler; «Soruşturma veya araştırmanın» soruş
turma, kovuşturma veya araştırmanın şeklinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyonun bir önergesi var
dır. Onu okutuyorum . 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 2 nci satı

rına «soruşturma» ve «veya» kelimelerinin ara
sına «kovuşturma» kelimesi ilâve edilecektir. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul ettiğiniz önergedeki değişiklik 
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Memur kapsamına giriş : 
MADDE 22. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri ile görevlileri, 
ceza hükümlerinin uygulanmasında memur sayı
lırlar. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir sual sora
cağım komisyondan. 

BAŞKAN — Komisyon burada değil, siz bu
yurun da komisyona mikrofondan sorun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, şim
di bu Yönetim Kurulu üyeleriyle görevlileri, ce
za hükümlerinin uygulanmasında memur sayılır
lar denmektedir. Tatbikçiye, kanun tatbikçisine 
bir ışık tutabilmiş olmak için Türk Ceza, Kanu
nunun 230 ve 240 nci maddeleri kapsamına TRT 
Yönetim Kurulu üyeleriyle görevlilerinin işledik
leri suçun bu madde kapsamına girip girmiyece-
ğini Komisyondan sormak istiyorum. 

— 31 

26. 9.1963 O : 1 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, bir
takım kimseler T. Ceza Kanununun uygulan
ması bakımından memur sayılmaları onlar hak
kında uygulanacak hükümlerin sadece Ceza Ka
nununun 239, 240 ve buna benzer maddeleri ol
duğunu göstermez. 

Memur sayılmak keyfiyeti T. Ceza Kanunu
nun tatbikatında çok daha geniş şekilde bir tat
bikata mazhardır. 

Bu itibarla konacak her hangi bir tahdidin, 
asıl netice kendi maksatları hilâfına bir netice 
hâsıl etmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınlar üzerindeki haklar 

Fikir haklarına benzer haklar : 
MADDE 23. — Kurum, yayınlarının telli ve

ya telsiz olarak tekrar yayınlanmasına, ücretli 
veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere 
lür kısmının veya bütününün tesbitine veyahut 
bunların çoğaltılmasına izin vermek veya bu ame
li yeleri menetmek hakkına sahiptir. 

Girişi ücrete tâbi yerlerde televizyon yayınla
rının halka gösterilmesinde de, Kurum, yukar-
daki fıkrada söz konusu haktan faydalanır. 

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

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mâlî hükümler 

BlRlNCİ BÖLÜM 
»Sermaye, yatırım programı, bütçe ve hesaplar 

Sermaye : 
MADDE 24. — Kurumun itibarî sermayesi üç-

yüz milyon liradır. Bakanlar Kurulu kararname
siyle bu sermaye üçte ikiye kadar artırılabilir. 

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

ce Kuruma geçecek her çeşit değerlerin rayiç 
tutarları; 

b) Genel bütçeye konulacak ödenekler, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedek akçe : 
MADDE 25. — Her yıl elde edilecek safi kâ

rın yüzde onbeşi. itibarî sermayenin yüzde jdrmi-
beşini buluncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır. 
Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

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

Gelirler : 
MADDE 26. — 9 Haziran 1937 tarihli ve 

L222 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde gösteri
len her çeşit alıcı telsiz tesisatı ve cihazları için 
verilen ruhsatnamelere ait ücretler ve cezalar, 
radyo ve televizyon vasıtasiyle yapılan her çeşit 
i ân ve reklâm karşılıkları, halk önünde yapıla
cak konser, temsil ve benzeri programlara giriş 
ücreti, kitap dergi ve plâk gibi yayınlarla ilgili 
gelirler, girişilecek her çeşit radyo ve televizyon 
ticari ve iktisadi işlemlerinden elde edilecek kâr
lar ve bağışlar, Kurumun geliridir. 

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

26 . 9.1963 O : 1 
Askeri görüşün alınması : 
MADDL 2!). — Kınımı, 2 nci maddenin (b) 

bendinde yazılı tesisleri kurmadan önce, askerî 
bakımdan Millî Savunma Bakanlığının yazılı gö
rüşünü alır. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul (iddi
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ortaklıklar : 
MADDE 30. — Yönetim Kurulu, Kurumun 

i.maçlarına uygun olmak şartiyle ve Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle gösterilecek esaslar içerisin
de, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, 
özel hukuk hükümlerine tabi mahdut mesul iyet-
lı ortaklıklar kurabilir. 

Bu ortaklıklar, kamu iktisadi teşebbüsü niteli
ğinde olsalar dahi, İktisadi Devlet Teşekkülü sa
yılmazlar. 

Bu ortaklıklar tarafından kurulacak istasyon
ların yayınları, Kurumun gözetim, denetim ve 
sorumluluğu altında yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
TURGUT ÇULHA (Bolu) - Komisyondan 

bir soru soracağım. 
BAŞKAN —- Buyurun. Yalnız biraz yakına 

gelin ki, sözleriniz zapta geçsin. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) - - Bu kurulacak 

(»lan istasyonlara, yani ortaklıklarla kurulacak 
olan istasyonlara iştirak yüzdeleri hakkında Ko
misyonun bir fikri var mı?. Yani, Hükümet bun
ları tesb.it ederken, bir esas koymuş mudur?. 
Meselâ Kurum yüzde birle mi iştirak edecektir, 
yoksa başka türlü mü ?. 

G EOİCİ K () M î S YON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Efendim; bu husus tama-
miyle Hükümetin takdirine bırakılmış bir key
fiyettir. Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tes-
bit edilecekti i*. Bu da şuradan bellidir : Madde
nin 2 nci fıkrasında, «bu ortaklıklar, kamu ik
tisadi teşebbüsü niteliğinde olsalar dahi, ikti
sadi Devlet Teşekkülü sayılmazlar» diyor. 

Binaenaleyh, Kamu İktisadi Teşebbüsü ni
teliğinde olmıyabilirler, yani bu ortaklıklarda 
Kurumun iştirak payı, sermayenin yüzde 50 
sinden az olabilir. O takdirde de bizim verdiği
miz tariflere göre başka bir özel kanunda, kamu 
iktisadi teşebbüsü niteliğinde olmıyacaktır. Bi
naenaleyh, ortaklığın olabileceğine göre de Hü
kümet, duruma göre, ortaklığın arz edeceği 

Bütçe yardımı : 
MADDE 27. — - 26 nci maddeye göre karşıla-

namıyan işletme açığı her yıl sonunda bu mak
satla Turizm ve Tam İma Bakanlığı bütçesine ko
nulacak ödenekten Kuruma ödenir. 

Radyo ve televizyon yapılacak okul, halk eği
timi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği tesis 
\ e işletme giderleri karşılığı, her yıl Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca ilgili Bakanlıklarla birlik
te kararlaştırılarak, bu Bakanlığın bütçesine ko
nulur ve yardım olarak Kuruma ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi .oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırım programı ve bütçenin hazırlarınım ası: 
MADDL 28. - Kurumun yıllık yatırım, fi

nansman ve işletme programları ile yıllık bütçesi 
Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Turizm ve Ta-
ı.ıtma Bakanının oııayiyle kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.9Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 
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şartlara, zaman ve mekâna göre bir kararname 
ile bunu ayarlıyacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın Tur
han Bilgin. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu ortak
lıkların mahiyeti nedir? Neler olabilecek? Bir 
nevi tekel kabul edildiğine göre bu ortaklıklar
dan murat nedir? Komisyon buna ne der? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Turhan Bilgin ar
kadaşımız, ortaklık denince, Türk, Ticaret Ka
nununda ve Borçlar Kanununda ortaklıkta ne
yin kasdedildiğini bilirler. Ayrıca hiçbir zaman 
kanun vâzıı özel bir kanun çıkarılması ile, nev'i 
şahsına münhasır bir ortaklık şeklini ortaya at
maktan men eden hiçbir şey yoktur. Yalnız bu
rada tekelden bahseden Doğan arkadaşımızın 
kulakları çınlasın. Komisyonda bu mevzu görü
şülürken, belirttikleri gibi, bu maddenin üçüncü 
fıkrasında bu hak tamamiyle mahfuz tutulmuş
tur. Çünkü, «istasyonların yayınları Kurumun 
gözetim, denetim ve sorumluluğu altında yapı
lır» denmektedir. Tekel altında tutulan şeyler 
de istasyonlardır. Anayasaya dikkat edilirse, bu 
görülür. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Şük
rü Akkan arkadaşımızın bir değiştirge önergesi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumla diğer şahıslar arasında özel hukuk 

hükümlerine göre kurulacak mahdut mesuli-
yetli ortaklıklarda, ortaklıklar tarafından ku
rulacak istasyonların yayınlarının Kurumun gö
zetim, denetim ve sorumluluğu altına veren 
30 ncu maddenin son fıkrası hükmü Kuruma 
35 nci maddeyle tanınmak istenilen tekel hak
kının devamı mahiyetinde bulunduğundan, adı 
geçen 30 ncu maddenin son fıkrasının madde 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 

26 . 9 .1963 O : 1 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 
MADDE 31. — Kurum ve ortaklıklarının 

yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak 
ücretler, alıcı ve verici radyo ve televizyon ci
hazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları 
ve cezaları, tarifelerle belli edilir. İş ve hizme
tin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıya-
cak hususlarda, Kurum, özel sözleşmeler yap
maya ve ücretler tesbitine yetkilidir. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe bel
li edilir ve Yönetim Kurulunca onaylandıktan 
sonra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıkları ile ilgili tarife, yö
netim kurulunca kabul edildikten sonra Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

D. Y. B. kredileri : 
MADDE 32. — Kurum, yatırımlarının fi

nansmanında Devlet Yatırım Bankası kredile
rinden faydalanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Uygulanacak genel hükümler : 
MADDE 33. — Bu kanundaki özel hüküm

ler saklı kalmak kaydiyle, Kurum hakkında, 
İktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan ge
nel hükümler uygulanır. Bu hükümlerin uygu
lanmasında ilgili Bakanlık, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : 
MADDE 34. — Kurum, Yüksek Denetleme 

Kurulunun denetimine tâbidir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı, Kurumla ilgili 

olarak, belli bir hususun incelenmesini Yüksek 
Denetleme Kurulundan istiyebilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisna ve muaflıklar 

Radyo - Televizyon tekeli : 
MADDE 35. — 9 Haziran 19:57 tarihli ve 

3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişiklik
lerinde gösterilen elektromanyetik dalgalar va-
sıtasiyle ses, işaret ve resim vermeye yarıyan 
tesislerden radyodifüzyon ve televizyon tesisi 
niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi 
hakkı, yalnız Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumuna aittir. 

Yukarda ki fıkrada söz konusu kanunun 
2 nci maddesinde belirtilen ders aracı niteliğin
deki radyo ve televizyon yayınlarını Kurum ve 
Millî Eğitim Bakanlığı birlikte düzenlerler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Şükrü Akkan arkadaşımızın bir değiştir
ge önergesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun tümü üzerindeki konuşmamda izah 

ettiğim sebeplerle, Anayasanın 121, 40 ve M nci 
maddelerine aykırı olarak Türkiye'de radyo ve 
televizyon yayımım, Kurumun tekeline veren, 
tasarının .'35 nci maddesinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN- — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Maddenin tasarıdan çıkarılma
sı hakkındaki önergeye komisyon katılmamak
tadır. 

Önergenin nazara alınmasını oylarınıza- su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
lo oya karşı 41 oyla kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsilat : 
MADDE 36. _.'«) Haziran 1937 tarihli ve 

'5222 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinde 
gösterilen alıcı telsiz tesisleri ve cihazları için 
verilen ruhsatnamelerin ücretleri ve cezalan, 
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Posta - Telgraf - Telefon Genel Müdürlüğü ta
rafından tahsil olunur. Bu ücret ve cezaların 
tahsilinde Kamu alacaklarının tahsili hakkın
daki 21 Temmuz 1953 tarihli ve (il83 sayılı Ka
nun uygulanır. Ruhsatname ücret ve cezaları 
tahsil tarihinden sonra iki ay içinde Kuruma 
ödenir; gecikme olursa, genel hükümlere göre 
faiz yürütülür. Bu tahsilat karşılığında Pos
ta. - Telgraf - Telefon Genel Müdürlüğüne yüz
de on tahsil ücreti Kurum tarafından ödenir. 

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

Tenzilâtlı PTT tarifesi : 
MADDE 37. — Kurum, haber hizmeti nite

liğindeki konuşmalar ve radyo - televizyon prog
ramları ile ilgili olarak Posta - Telgraf - Tele
fon Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve 
kanallar için, basma uygulanan indirimli tari
feden faydalanır. 

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

İndirimli tarife : 
MADDE 38. — Kuruma indirimli tarife uy

gulayan Devlet, kamu tüzel kişileri ve kamu 
iktisadi teşebbüslerine ilân ve reklâm işlerinde 
indirimli tarife, yönetim kurulu karariyle uy
gulanabilir. 

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

A. P. GRUPII ADİNA İSMET SEZGİN 
(Aydın) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larını, yeni 38 nci maddede «Kuruma indirimli 
tarife uygulayan Devlet, kamu tüzel kişileri 
ve kamu iktisadi teşebbüslerine, ilân ve reklâm 
islerinde indirimli tarife, yönetim kurulu kara
riyle uygulanabilir.» denmektedir. 

Geçici Komisyonda da müzakeresini yaptığı
mız bu madde üzerinde görüşlerimi, kısaca, arz 
etmek istiyorum : «Kuruma indirimli tarife 
uygulayan Devlet, kamu tüzel kişileri ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri....» Bunlar nedir? Ve bu 
kurumlar kuruma ne gibi indirimli tarife ııygn-
lıyacaklardır? Esasen bir önceki yeni 37 nci 
madde olarak kabul ettiğimiz metinle, PTT. 
esasen tenzilâtlı tarifeyi ana kanunla TRT ye 
tanımaktadır. Bunun dışında Devletin kamu 
tüzel kişilerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri-
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nin ki, bunlar TRT ye indirimli tarife uygulı-
yaeaklardır, bunlar nedir ve bunların ne olduğu 
hakkında komisyon sözcüsü sayın arkadaşımı
zın bizi aydınlatmasını rica edeceğim. Bu, olsa 
olsa Devlet Demiryolları, Deniz yollan, TRT 
mensupları için belki indirimli tarife tatbik ede
bilir. Ve gene Devlet Deniz Yolları navlunla
rında indirimli tarife tatbik edebilir. Fakat 
bunlar o kadar ender hususlardır ki, her hangi 
bir radyonun, her hangi bir yerde kurulmasında 
bu cihazların nakli için indirimli tarife tatbik 
edecek olan bir müesseseye ilânihaye ilân ve 
reklâm işlerinde TRT tarafından indirimli tarife 
tatbik edebilmesini biz şahsan muhtar bir 
müessese olan, kendi yağı ile kavrulması gere
ken ve bunu kanun maddeleri arasında kabul 
ettiğimiz bir müessese için doğru bulmadığımızı, 
bunun suiistimale elverişli bir madde olduğu 
üzerinde arkadaşlarımı aydınlatmak istedim. 
Biraz evvel de ifade ettiğim gibi TRT Devlet
ten ancak lüzumunda sübvansiyon alacak bir 
kurumdur. Esas itibariyle kendi gelirleri ile 
giderlerini karşılıyabilecektir. Hattâ yatırım
ları için dahi, bir müddet önce, kabul ettiği
miz madde ile Devlet Yatırım Bankası kredile
rinden istifade edecek olan bir kurumdur. Bu 
kuruma, suiistimale müsaidolabilecek olan bir 
maddenin kanun metnine alınmasını doğru gör
mediğimizi ve yeni 38 nci maddenin tasarı met
ninden çıkarılmasını istiyen önergemizi Yüksek 
Başkanlığa takdim edeceğim. Kabulü husu
sunda oy kullanmanızı rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çuiha. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Üflendim, mâ
ruzâtım çdk kısa olacak, İsmet Beziğin arkada
şımın Jfoalhsettliği mevzu 'içine gazeteler de giri
yor mu"? Mâlumuâliniz şimdiki taitlbilk edilen 
mevzuatta gazete relklâiml arında bir tenzilât 
yapılmalktadıi'. Basma yapılan tenzilât hakkın
da Kfomilsylonam düşüncesi ne ise "bize bikliir&in. 
Yaıhııt da var mıdır, yapılacaık mıdır? Bu nok
ta açıklansın. 

•BAŞKAN — Kjomisyıoıı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Isltanibul) — Efendim, evivelâ Turgut 
Çufliha arfeadaşıma cevap vereyim; kurumu 
kendi talkd'irine güre öwel hukuk kişilerin-e in-
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ıdlirimlli tarife uygulamasını önleyici hiejbir Mi-
Iküm (burada yıdktur. Binaenaleylh; buyurduk
ları huisus malhfu^dur. Burada aısıl talhıdilt, Kaımu 
İktisadi Teşdblbiüslerine, ezcâimle İktisadi Dev
let Teşelbtbülslerine ve kamu tüzel Ikişilerilyle ni-
ıhaıyet Devlete karşıdır, Çünlküi; hu maidJde bu
rada olmasaydı, kendi iktisadi işlerini yukföft-
melkte de tamamüyle serbest olan kurum ilsjte-
diği glifbi; haltta burada saıyılan Devlet kamu 
tüzel kişileri, kamu iktisadi 'teşeiblbülsleıti ez
cümle İktisadi Devlet Teişdblbüslerinlde ibir mrü-
tekalbil indirim temin eitmıeksiiziın dalhi onlara 
Ib'ir indirim tatibilk ötmeMe mulhtar olacak idî. 
Umumiyetle malî işloriıııJde'ki mulhtarijye/ti, üni
versiteler de daihi kalbul dtmliyıoruz. Bunlarda 
da ibir dereceye kadar kajbul ettiğimiz için ku
rum ve buna benzer teşekküller bakanlıkların 
Ibıı hususlarda tdsiri akında kalırlar. Sdimer-
ıbanlk bir şey ister, b'irM bâr şey islter, bana in
dirimli tarife yap der, indirimli tarife de şu 
veya ıbu şekilde tatbik edilir. Bu madde bunu 
önlemek için konmuştur. (Bir kıstas vaııdır, den-
<miştir ki, Devleit kamu tfüzel 'kişileri, yani be
lediye, diğer mahallî idareleri ve kamu iktisa
di t)eışefb|biü)sleri ezcümle İktisadi Devle't 'Teşek-
ilflülleri mevzuu/b alhsolduğu zaman, kurum bun
lara karışı ancalk bir indirimli tarife tatbik ede
bilir. Hangisi? Eğer onlar da kurum indiriımlii 
tarife taitbİık eltmişlense. Bina-enaleylh, burada 
ısuü's'timal bahis konusu değildir. Bilâkis mad
de çıkitığı tiakdirde suiistimal tehlikeli vardır. 
Halen İktisadi Devlet Teşekkülleri, etsasien hic-
Ibiıliısi kuruma indirimli tarife tatlblük eltiııemek-
itcdi.rlier. Halen PTT bakımından yine kanun 
var, onu zaten maıhfuız 'tutmuş bulunuyıoruız. 
Bunun dışındakiler tatiblik otmiyiorlar. Ama İk
tisadi Dövlelt Teşekkülleri de nihaıye/t ikftlilsadi-
li'k, verimlilik ve kârlılık esalslları içinlde çalı
şırlarken kuruma böyle İbir indir imi tarifeyi 
anyigulamayı kendi verimlilik ve kârlılık bakı
mından uygun göııürler ve burnu yaparlarsa iş-
'te ancak bu takdirde kuram onlara .miülsibet yön
de mükalbele edecektir. Yapmadıkları takdirde 
kurumu Turizm ve Tanıtma Bakanı veya Hü
kümet voyaıhult kendi kendine ıh'içjbir şdkilde 
bunlara karşı indirimli tarife taitlbflk etmeye 
zorlamayacaktır. Tahdit gotdıreaı bir hüküm ol
duğundan kalmasında fayda vardır. Kaldığı 
»takdirde, 
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İSMKT SUZGİN (Aydın) — Bununla ilgili 

(l)iı* mlisal rtea ediyorum, niıüm'künlse... 
(İKOİÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ (M)^lvUN 

KIJIOA (Devamla) — KenkTil eri bu misıali en 
Ibe'liğ bür Ştiklkle vot-ldilor; I). Demiryolları de
diler, Dovle't Denizyolları, T. Havayolları akla 
•gelelbllir. Iîinaıenaleyilı; MHtalkım işleri olaeaık, 
no hileyim. I Fer haklım ciiTıa'zIar falan getiriek'ie-
ğiui talhmlin ekliyorum. 

DAŞKAıY — M'adde hakkında ba;şıka, sıö>z ks-
tiyen yolktur. 

(Önerge var 'soteleri) 
Sayın Sergin aıtkaklaişMiıız öıietıgeleriinkle İs

rar ekliyorlar •ını? 
ÎWm SUZGİY (Aydın) — Talb'iî. 

BALKAN — tsr,ar ediyorlar. Sezgim arka
daşımızın öııengofsiıti dkutuyorUm. : 

Yiiilkisek Başkanlığa, 
Şifalben arz ettiğim seJbepler m uva,e elhos'i il

kle o8 nei maddenin taisarıklan eıkarılmasunı arz 
've teJkliıi! ederim. 

Saygılarımla. 

'.tsmet iSezigikı 

BAŞKAN — ,18 nei maddenin taisarıdan eı-
'karılması haiklkmda Sayın Sezgin aHkaldaşııu!-
zm öuerıge'sini dkııttının. 'Komisyon 'katılıyor 
mu? 

mmii-ti KOMİSYOY sözcüsü COŞKUN" 
KIROA (ıj'stanlbul) — Hayır. 

iBAŞKA'Y - - Komisyon, izah ettiği scibep-
leı-Ie önergeye kakılmıyor. Önergenin naızara 
alm'masıııı >qylaruııza, arz ekliyorum : Ivalbul elde ti
ler... Mt'miyenler... l'ö e haıişı .'10 oyla kalbııl edil
in emişi tiir. 

Maddeyi. oylarınıza, sunuyorum : Kabul eki en
ler... Kttııiyenler... Kabul edilmiştir. 

TekMınısünikasyon teisllsleri : 
MADDİM of). — Kurum, radyo - televizyon 

tesislerimi birilikte e alıştı mı laik iein, bunlar ana
sında veya. bunlarla goe'ieıi, s-albit veya. gie'ziei 
trausmisyoın, yerleri, arasında, tele'koıtnüniikas-
yon tesisleri kuriııaya ve işletmeye yeMid i r . 
Kuruım, 'bu tkisıilslenin kurıılmalsııııda ve' işleti İlme
sinde 4 Şulbat 1924 tarihli ve 406 saydı Telgraf 
ve Teleflon Kanunu ve 9 Haziran 19:17 tarihli 

il vı1 :î222 sayılı Telsiz Ivaııunu ve c'k ve de
ğişil ki il ki'e fini 11 I Iti'kii in ete verdiği halklardan 
t'aydalaıur. 

BAŞKAN ••-• •Al'aıdldu hakkında süz istiyeu'?.. 
Mok. Maddeyi (ykınnıza, ısınılıyorum. Kalbul 
elden I er... Mtmiyenler... Kalbııl edilmiştir. 

Ivurum un. 111 alları : 
MADDB 40. — Kurumun malları ve her eıe-

şit mevcutları, lıer halkımdan Devlet malı «fi
yi] ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında «Öz isltiiyenl. 
Vioik. Komisyonun bir önorgktsl var, olkutuyorum. 

Y'ülkse'k Başjkanlığa 
40 nei maddeye aışağııdalki J'ıikranın. eJkleıı-

111 esini arız ve tefidir" eklerim : 
«Kurumun işletme, telsis ve /bi ilalarının gü

venli ğiniin korunması, Millî Savunma ye içiş
leri Baha nl ilki arın m ortalk siorııımlululktan. altılı
kladır.» 

Goieiel Komisyon iSözdiilsiü 
Aıyid 1 n 'İıstanlbııl 

îlslnıelt iSezgiu Ooiyıkun Kırea 

JiAŞIvAK — Komiısıyloinun tdklifini qyları-
niiza sunuyorum. Kalbııl edenler... Elimliye tiler... 
;Kalbııl edilini'şjtjir. 

Makldcıyü kalbııl h uyunduğun uz Ivonufeyloııuıu 
kvli]ifinidelk'i ilâv'e fıkra ile oyunuza sııuuylorıi'm. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbııl edilmiş
tir. 

Kaıııuhhsjti'iım/a : 
MAİ)J)1<] 41. —• Kurumun 'kuracağı her tür

lü tesilsler iein gere'kli taşınlniîiz miaJların 'ka-
mula^lırılmaısj, Devlet ilhltiyaeları iein yapılan 
Ikfim'Uİa.şItır.ma'larJa, ilgili hülkümlene göre yapı-
Oır. 

.•IiAı̂ KA'N — Madde hfilktkınklia sıöz istiyein?.. 
Yıo'k-. M'iildideyi oylarınHZÎI sunuyorum... KfiPıııl 
eklenler... Ktmiyenler... "Kalbııl eklilmiışltiii'. 

ıHiflzı ıkaııunlarııı uygulanmaması : 
'M,AT>.l)iK 42. —- Ivurum ve kurfieağı ortdlc-

1 ilk hır haıklkınkla 14 Haziran 1.927 tarihli ve, 1050 
ısayıh M'uhaiselbei ITmumijye Kanunu ile 2 Hazi
ran 19Cİ4 tarilbli Ve 2490 sayılı Attırma, Klklsilt-
ıne ve İhale Kanunu ve Kurumun ve oıtaiklılk-
larmııı peılslım!e'li İtaMkiitıida d;ı .'10 Mazİrfin 1989 
Itariıhli ve )]ı65l) sayılı Kanun, :> Temmııız 4939 
tarihli ve ,%:59 sayılı K'aııun ve 28 Şulbat 1959 
tarihli ve 7244 sayılı Kanun ve hıı 'kfinmılarm 
(Jk ve değişikl'iOv'lkM'i uygulatiim'a^. 
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BAŞKAN — Madde haüdkıncla söz istiıycn?.. 

Violk. Malclldeıyl aylarımıza sunuyorum... Kalbııl 
edenler... Eltmtyyienlcr... Kalbııl cdilmilşltir. 

ÜCJÜNOÜ BÖLÜM 
Personele illişiMin ıMiıküm'ler 

öğrenim ve eğitim : 
MADDE 43. — Kurum, kendi kuruluş/u için

den, görevleri arasına giren konulanda, yurt 
ieindc ve duşunda öğrenim ve ihfaisaıs yıa-pm'aik 
üzere penslini elinin eğitimini sağlat', 'kurslar arar 
vo 'burslar veı^bîlir. 

'BAŞKAN — Madde ılıalkkınıda mz isltilyen?.. 
Ydk. Maddeyi oylarımıza, sunuıylorum. Kajbul 
edenler... Etımı'iyonler.. Kalbııl eıdilm'işitir. 

Personelin emeklilik baklan : 
MADDİM 44. — Kurumun personeli Türki

ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu bü
kümlerinden faydalanırlar. Kurumun hizmet 
akdiyle çalıştırdığı personel hakkında bu hü
küm uygulanmaz. 

BAŞKAN —: Madde hakkında söz istiyorı'? 
Buyurunuz Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, personelin emeklilik haklarını 
gösteren 44 neü maddeye bir fıkranın ilâvesi 
için vereceğimiz 'bir önergeyi izah etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Bütün arkadaşlarımız, Meclisimizin değer
li mensupları, pek acık bir şekilde bilmektedir
ler ki, bu radyolarda, bilhassa verici radyola
rın verici tesislerinde çalışanlar yüksek tan
siyona, yüksek frekansa karşı çalışmak mecbu
riyetinde bulunan, kişilerdir. Bilhassa vericiler
de ve stüdyolarda yüksek frekans ve yüksek 
tansiyon altında çalışan teknik personel, tek
nisyenler gerçekten devamlı yüksek frekansın 
ve yüksek tansiyonun, etkisi altında bulunmak 
da ve yıpranmaktadırlar ve tehlikeli işlerde 
çalışmaktadırlar. Meselâ bir teknisyen düşünü
nüz, 250 metro yüksekliğinde verici kulesinde
ki (her hangi Ibir arızayı düzeltmek için 250 met
ro yüksekliğe çıkmak zorundadır. Bununla be
raber yüksek 'Frekansın ve yüksek tansiyonun 
daimi etkisi altında çalışan radyo teknisyenleri 
maalesef bu günedek kanunların himayesi al
tına girmemiştir. 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesi,, bu yorucu iş
lerde, yıpratıcı işlerde çalışan bir takım per
sonele bir takım haklar tanımıştır. 
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Özellikle polisler, askerî kişiler, oksijen 

kaynakçıları, gemi 'kazanlarında çalışanlar, 
buharlı lokomotiflerde çalışanlar için Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesiyle, bunların 12 aylık hizmet
lerini bir kısmının da, 15, bir kısmının da 18 
ay olarak tanımak suretiyle, yıpranmalarını 
göz önüne almış ve kanun koyucu bunların tat
mini için, yıpratıcı hizmetlerini, hiç olmazsa 
emeklilik yönünden karşılamak için bir mad
de getirmiştir. 

Biz de aynen, 5434 sayılı Kmekli Sandığı 
Kanununda, polisler, asker kişiler ve diğer 
saydığımız kimselere tanınan IJU hakların, veri
ci ve stüdyo tesislerinde yüksek frekans ve yük
sek tansiyon altında çalışan teknik elemanlara 
tanınmasını istediğimiz cihetle personele emek
lilik haklarını belirten 44 ncü maddenin sonuna 
konmak üzere bir fıkra teklif ediyoruz. Şöyle-
ki: 

«Verici ve stüdyo tesislerinde yüksek fre
kans ve yüksek tansiyon altında çalışan teknik 
personelin emekliliğe esas fiili hizmet sürele
ri, her hizmet yılı için 3 er ay eklenmek sure
tiyle hesaplanır».. Böylelikle gerçekten yıpra
tıcı ve tehlikeli işlerde çalışan ve yüksek fre
kans vo yüksek tansiyonun kendilerini ciddî 
surette yıprattığı ve tehlikeye soktuğu radyo
nun teknik elemanlarına Emekli Sandığı Ka
nununun bu kabil elemanlara tanınan hakkın 
tanınmasının yerinde olacağına dair olan kana
atimi bir defa daha arz ederim. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

(i K O İC İ K ()M İS Y ON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
komisyon çalışmaları sırasında anlaşıldığına 
göre hu durumda başka bakanlıklarda ve ku
rumlarda çalışan personelde vardır. Eğer ha
kikaten bu gibi personel için, böyle bir istis
nai 'hüküm gerekiyorsa, bu hükmün bunların 
hepsine şâmil olarak sevk edilmesi gerekir. Bu
nun ayrı bir kanunla olacağını, bu. kanunda 
böyle bir hüküm sevk: edildiği takdirde eğer 
bu, hakikaten bir « zaruret ise - o da pek tesbit 
edilmiş değil - o takdirde başkalarına karşı 
adaletsizlik yapılmış olur. Bu meselenin tet
kik yeri Devlet Personel rajimi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunudur. Bu 
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itibarla komisyonumuz bu gibi perakende ted
birlerle adalet yaratmanın aslında adaletsizlik 
yaratacağı noktai nazarmdadır. Onun için 
sevgili İsmet Sezgin arkadaşımın teklifine ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sobeplerle 44 ncü mad

deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

ismet Sezgin 

«Verici ve stüdyo tesislerinde yüksek fre
kans ve yüksek tansiyon altında çalışan tek
nik personelin emekliliğe esas fiili hizmet sü
releri her hizmet yılı için üçer ay eklenmek su
reliyle hesaplanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEOİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner

genin n'azara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Eıtnıiyenjler... Kabul edilmiştir. 

Yardım sandığı : 
MADDE 45'- — Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununa tabi kurum görevlileri
nin ve ailelerin yurt içinde ve kendilerinin ge
rektiğinde yurt dışında tedavilerini yaptırmak 
üzere yönetim kurulunun koyacağı esaslara 
göre bir Sağlık Yardımı Sandığı kurulur. Ku
rum, sandık iştirakçilerinin aylıklarından ke
silecek primler oranında, tutarları, sandık aida
tı karşılığı olarak, her yıl bütçesine koyar. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Sa
yın Bilgin. 

TURHAN BlLGİN (Erzurum) —Muhterem 
arkadaşlar, bilmiyorum, bu maddenin tedvini 
•sırasında Hükümet sözcüleri ve bilhassa mali
yeci arkadaşlarımız, bu maddenin son cümlesi
ne dikkati çektiler mi? «Kurum, sandık işti
rakçilerinin aylıklarından kesilecek primler 
oranında tutarları, sandık aidatı karşılığı ola
rak, her yıl bütçesine koyar.» denilmektedir. 
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Biraz evvel, 'arkadaşımız perakende teklif

lerle, birbirinden ayrı tekliflerle gelinmemesi 
lüzumunu ileri sürerken, bu maddeyi de dik
kate almaları icabederdi. Aşağı - yukarı Dev
let Personel Kanunu ile bir statüye tabi tut
mak istediğimiz Devlet mamurlarının ki, bun
lar da Devlet memurları statüsüne tabidir. 
Madde; «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa tâbi Kurum görevlilerinin ve aile. 
lerinin yurt içinde ve kendilerinin gerektiğin
de yurt dışında tedavilerini, yaptırmak üzere 
yönetim kurulunun koyacağı esaslara göre bir 
Sağlık Yardımı Sandığı kurulur. Kurum, San
dık iştirakçilerinin aylıklarından kesilecek 
primler oranında tutarları sandık aidatı kar
şılığı olarak, her yıl bütçesine koyar?» denil
mektedir. 

Dalın evvelki, maddelerde de gördük ki, 
bu Kurumun açığını Devlet kapatmaktadır 
Devleti Bütçesine yük tahmil eden ve bil
hassa ayrı bir statü diğer memurlara tanın-
mıyan ayrı bir imtiyazın, hele zarar edeceği 
mutlak olan bir kuruma böyle bir masrafı tah
mil etmenin ne derece insaf ve adalet duygula
rı ile kabili telif olacağı hakkında benim endi
şem var. 

Komisyon sözcüsü bu hususta bizi lütfen 
tenvir etsin. 

OEOİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Coşkun Bey, buyu
run Sayın Alicanoğlu, biraz çabuk, lütfen vakit 
daralıyor*. Bu kanunu bitirelim yüksek müsa
mahanızla. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, kanunumuzun daha evvelki 
maddelerinde gördük ki, bu kuruma dâhil olan 
memurlar, Devlet memurudur. Devlet memuru 
gibi muameleye tabidirler. (4erek kendilerinin 
şahsi hukukları bakımından, gerekse işledikleri 
suçlar bakımından, Devlet memurlarına tatbik 
edilen ahkâm tatbik edilir. Yine bu kurumun 
malları da Devlet malları sayılır, diye hüküm 
var. Böyle olduğuna göre Devlet memurları 
hakkında tatbik edilen onların sağlık durum
larına ait hükümlerinde yine bu kurumun me
murları hakkında da tatbik edilmesi lâzımgelir 
kanaatindeyim. Devlet memurları nasıl ki, doğ-
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rudan doğruya hastalıkları •zamanında gerek 
dâhilde tedavilerini ve gerekse hariçteki tedavi 
ve ilâç masraflarını Devlet karşılıyorsa, 'bun
ların da doğrudan doğruya diğer Devlet memur
larından ayırmaksızın, aynı şekilde Devlet ta
rafından tedavi edilmeleri, ilâç vesairelerinin de 
temin edilmeleri lâzımgelir. Ayrıca :bir sandık 
kurmak suretiyle maaşlarından kesinti yapma
nın ve (bu suretle diğer Devlet, memurlarından 
ayırmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Hür
metlerimle'. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKlN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
çok sevgili Turhan IViligin arkadaşımın bu hu
susta ikazına teşekkür ederim. Kendileri tama-
ıniyle 'haklıdır, .lîöyle bir sağlık yardım sandı
ğının kurulmasını engelliyen esasen mevzuatı 
ınızda başka hiçbir hüküm yoktur. Bu itibarla sta
tünün adedlerini temin ve kendi söyledikleri gi
bi, perakende bir hükmün bu kanunda yer alma
masını teminen, bu kanundan bu maddenin çı
karılmasını kendimiz teklif ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
4f> nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun, bu maddenin me
tinden çıkarılması hakkındaki teklifini -oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Mesken yapımı : 
MADDE 45. — Meskûn yerlerden uzaktaki 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Personel için yasaklamalar : 
MADDE 46. — Kurumun yönetim kurulu 

üyeleri ile görevlileri, süresiz veya geçici olarak 
başka hiçbir hizmet göremezler. 
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Yönetim Kurulu üyeliğine atanan veya seçi

len Millî Eğitim Bakanlığı ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı memurları ile üniversite öğretim 
üyeleri ve Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunda 
görevli üniversite öğretim üyeleri hakkında 
J nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yönetim kurulunun yukardaki fıkrada söz 
konusu olmıyan üyeleri ile diğer görevlilerin, 
üniversite ve yüksek okullarda öğretim üyeliği 
veya görevliliği veyahut her türlü okul ve öğ
retim ve eğitim kurullarında ve kurslarda öğ
retmenlik yapmalarına, yönetim kurulunca izin 
verilebilir. Kurum görevlilerinin yönetim ku
rulu kararı yi e kurumun ortaklıklarında görev
lendirilmeleri de mümkündür. 

Kurumun yönetim kurulu üyeleri ile her 
çeşit görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi 
sırasında öğrendikleri sırları saklamakla yü
kümlüdürler. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçici hükümler 

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

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

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

2 nci geçici maddede yazılı komisyon, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki dununu 
ve rayicine göre aktif ve pasifleri kıymetlendi
rerek, bir devir bilançosu yapar. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

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

yazılı devir bilançosu, Maliye Bakanlığı, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, imar ve îskân Bakan
lığı, Yüksek Denetleme Kurulu, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü" ve Kurumun 
Yönetim Kurulunca seçilecek birer temsilciden 
kurulu Devir Komisyonunca altı ay içinde ya
pılır. 

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

Komisyon, gereği kadar personel kullanır. 
Komisyon ile personelinin her çeşit giderleri 
Kurumun tasfiye hesabından ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Eski görevlilerin göreve devamı : 
GEÇİCİ MADDE -°>. — Kurumun yeni kad

roları hazırlanıp bu kadrolara gerekli atanma
lar yapılıncaya kadar, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının radyo ve televizyon hizmetlerinde 
çalışan her çeşit personel, görevlerine, bulun
dukları kadro veya görevlerde ve bu kadro 
veya görevlerin tabi olduğu hükümlere göre 
devam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

dan önceki süre içinde radyo hizmetlerinde en 
az beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve istısas 
sahibi oldukları Yönetim Kurulunca tesbit 
edilenler, Kurumdaki bir göreve atanmak için 
yüksek öğrenim kaydının bu kanunda veya 
bu kanunun 47 nci maddesinde söz konusu yö
netmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu 
kayıt aranmaksızın atanabilirler. Yüksek elekt
ronik veya elektrik mühendisi olması gereken, 
Genel Müdür Yardımcısı için bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddtf hakkında söz istiyen ? 
Buyuran Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunda kabul ettiğiniz bir 
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madde ile, Genel Müdür ve yardımcılarında 
yüksek öğrenim aranmaktadır. Geçici 4 ncü 
madde eski personelin müktesep hakları başlığı 
ile, daha önce kabul edilen maddede Genel 
Müdür ve yardımcılarından yüksek öğrenim 
kaydının aranmaksızın bir tâyin yapılabilmesini 
ön görmektedir. 

Şimdi biz bir kere eski personelin müktesep 
hakları üzerinde duralım. Hali hazırda Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu bulunmadığına gö
re, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun bir 
Genel Müdürü, bir Genel Müdür Yardımcısı ol
madığına göre, bu müktesep hakkın vücut bul
maması icabeder. Mütesep hakkın vücut bula
bilmesi için, daha önce bu işi bu sıfatla yapan 
kişilerin, kanunun değişikliğinden sonra aynı va
zifelere aynı şekilde atanmaları bu müktesep 
hakkı doğurabilir. Fakat yepyeni bir müessese 
olan, yeni kurulacak olan TRT Kurumuna yeni
den tâyin edilecek olan, Genel Müdür ve Genel 
Müdür yardımcıları için her hangi bir müktesep 
hakkın doğmaması kanaatindeyim. 

Şimdi, kaldı ki, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu, kanun tasarısı iki, üç günden beri mü
nakaşası, müzakeresi devam etmektedir. Çok mü
him ve ciddî birtakım hizmetleri görecek olan, 
Anayasa gereğince kurulması gerekli bulunan ta
rafsız bir müessese, muhtar bir müessese olması 
gereken bir müessesenin başına, her halde rad
yoda beş yıldır çalışan, hiçbir tahsili olmıyan 
bir kişiyi her halde Genel Müdür veya yardım
cısı olarak oturtmak hiçbir arkadaşımızın aklın
dan dahi geçmiyecektir. Kaldı ki, daha önce, 
değerli arkadaşlarımız hatırlıyacaklardır, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu çıkarılırken Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı Genel Müdür
lüklere tâyin edilecek kişilerde yüksek tahsil, 
yüksek öğrenim kaydı aranmasından başka, aynı 
zamanda Sayın Aksoy'un ortaya koyduğu teklif
leriyle bir yabancı dili en iyi şekilde bilmesi 
kaydı konulmuştu. Hattâ Genel Müdürlerden 
başka, Teftiş Heyeti Reisleri için de bu hüküm 
bütünüyle uygulanacaktı. Yine arkadaşlarımı
zın kabul buyurduğu gibi, İktisadi Devlet Teşeb
büsleri ve iştirakleri hakkındaki kanun, Genel 
Müdürleri yüksek öğrenim yapmış kişiler ara
sından seçeceğine dair de madde taşıyorlardı. 
Bir Maden Hurdacılığı Şirketi Umum Müdürün
den ve Yardımcısından aradığımız yüksek öğre
nim tahsili kaydını Anayasa ile kendisine çok mü-
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him hizmetler verilen ve gerçekten bitaraf olma
sı, muhtar bir müessese olması gereken bir mü
essesenin başında bulunan şahıstan aranmaması-
nın ne dereceye kadar doğru olacağını pek muh
terem arkadaşlarımın yüksek takdirlerine bırakı
yorum. Bu görüşümüze denecektir ki, radyo işle
ri memlekette yenidir, bunlar teknik istiyen, 
ihtisas istiyen işlerdir. Bu henüz memleketimiz
de yoktur. Radyo gibi, televizyon gibi yeni bir 
müessesede yüksek öğrenim yapmıyan radyoda 
çalışan kişiler de çıkabilir. Onlardan istifade 
etmek için, bu geçici madde kondu diye bir cevap 
almamız pekâlâ mümkündür. Şimdi ne diyor? 
Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde rad
yo hizmetlerinde en az beş sene başarı ile çalışa
rak, tecrübe, ihtisas sahibi oldukları Yönetim 
Kurulunca tesbit edilenler. Bu geçici madde 
Yüksek Meclisin kabulüne iktiran ettiği halde, 
bugün hali hazırda radyoda 5 yıl çalışan bir ki
şiyi Yönetim Kurulu inhasını yapmak sureti ile.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sezgin, arka
daşlar ayrılmasınlar çünkü açık oylama yapaca
ğım yoklama mahiyetindedir. 

Affedersiniz Sayın Sezgin, bir ihtar mahiye
tinde idi, devam buyurun efendim. 

ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Demek ki, 
radyoda 5 yıl çalışan, yüksek tahsil yapmamış, 
hattâ lise kaydı da yok, Yönetim Kurulu derse 
ki, radyoda tecrübesi, ihtisası var, böyle bir kim
seyi Genel Müdür yapabileceğiz. Şimdi biz tec
rübenin; ihtisasın radyoda çalışmış olmanın, ça
lışanlara birtakım ihtisaslar verebileceğine inanı
yorum. Radyonun memleketimizde yeni kurul
muş bir müessese olduğunu kabul ediyoruz. Bu 
işte çalışan, ihtisası olan insanların da az oldu
ğunu kabul ediyoruz. Fakat bütün bunlara rağ
men, gerçekten önemli bir müessesenin başına, 
yüksek öğrenim yapan ve bu yüksek öğreniminin 
yanında kanunda da denildiği gibi, bilgi, görgü 
ve tecrübesi olan bir kişinin oturtulmasını mües
sesenin en iyi bir şekilde işlemesinin teminatı 
için şart koşuyoruz. Ve bunun için Genel Müdür 
ve yardımcılarından yüksek öğrenim kaydı aran
maksızın tâyin edilecekleri hükmünün çıkarıla
rak, yine Yönetim Kurulunca hazırlanacak yö
netmeliklerde yüksek öğrenim kaydı aranırsa me
selâ; radyo evi müdürü için program müdü
rü için, bunlardan yüksek öğrenim kaydının 
aranmamasını aynı gerekçe ile biz de kabul edi-
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yoruz. Bu maksatla Kurumun kuruluşundan ön
ceki süre içinde radyo hizmetlerinde en az beş 
yıl başariyle çalışan tecrübe ve ihtisas sahibi ol-. 
dııkları Yönetim Kurulunca tesbit edilenler bu 
kanunun 47 nci maddesinde söz konusu olan yö
netmeliklerde yüksek öğrenim kaydının gerekli 
görüldüğü görevlere bu kayıt aranmaksızın ata
nabilirler, şeklindeki önergemizi Divana takdim 
ediyoruz. TRT nin en mükemmel bir şekilde ça
lışması ve geleceğinin teminat altına alınması 
için yönetiminin en ince noktalarına kadar durma
yı vazife telâkki ettiğim cihetle yüksek huzurla
rınızı işgal ettim. Oylarınızı önergem yönünde 
kullanmanızı rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
mesele, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının idari 
meselelerinden çok farklıdır. Burada daha zi
yade yüksek tahsil dahi yapmış olsa, bir kimse
nin aslında ihtisasının, tecrübenin ve zevkin 
hâkim olması gereken bir sahanın içinde bulu
nuyoruz. Saym İsmet Sezgin arkadaşım, bunu 
kabul-buyurdular. Tahmin olunur ki, şimdilik 
her ne kadar akla gelemiyorsa da, yüksek tahsil 
yapmış kimseler arasından böyle bir mevkie ge
lebilecek bir kimse bulunabilir. Bu maddede 
bu kimseler, maddede bertaraf edilmiş değildir. 
Ama Türkiye'de radyo - tarihini hatırlamıyo
rum - fakat çok eskiden beri işletilmektedir, 
bunu işletirken, başında bulunan ve radyoyu 
dirayetle idare etmiş olan insanlar arasında, ge
nel müdürlükten farklı vazifeler görmemiş olup, 
yüksek tahsili olmıyanlar da vardır. Binaen
aleyh, hele radyonun ilk kuruluşu sırasında bu 
gibilerin hizmetinden de istifade etmemek müm
kün değildir. Dikkat buyurulursa bu madde 
çok dikkâtle kaleme alınmıştır. 

Muhtar 'bir yönetim kurulu kuruyoruz, 5 
yıl ihtıs'as ve tecrübe sa'hilbi demliyoruz. 
Böyle olduğu yönetim feurukı tarafımdan 
tesfait eidüecelk diyoruz. IB;in,aen,aileiy>h, eğer 
şevki ik'aJdarle yüksek öğreriim yapmamış olup 
da, fiilen senelerle radyoda hizmeti sep'k etmiş, 
ihtisas ve tecrübe sahibi olmuş ve bu vasfı taşı
dıkları muhtar, bitaraf yönetim kurulunun ka
lifiye üyeleri tarafından tesbit edilmişse, niçin 
böyle bir kimseye umum müdürlük veya yardım
cılığı verilmez, bunu anlamaya imkân görmüyo-
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rum. Bu madde dikkatle kaleme alınmıştır. 
İleride her hangi bir suiistimali önleyici unsur 
ve teminat, yönetim kuruluna bu kararın veril
mesi yetkisinin bırakılmış olmasındadır. Bina
enaleyh, maddenin aynen kabulünü zaruri »ör
mekteyiz efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Sayın Sezgin'in değiştirge önergesi
ni okutup oylarınıza sunacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler muvacehesinde 

geçici 4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Aydın 
İsmet Sezgin 

«Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde 
radyo hizmetlerinde en az beş yıl başarı ile ça
lışarak tecrübe ve ihtisas sahibi oldukları Yöne
lim Kurulunca tesbit edilenler, bu kanunun 
47 ne i maddesinde söz konusu yönetmeliklerde 
.yüksek öğrenim kaydının gerekli görüldüğü gö
revlere bu kayıt aranmaksızın atanabilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKIN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - - Sayın İsmet Sezginin değiştir

ge önergesini oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 9 a karşı 38 oyla kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tik Yönetim Kurulu secimi 
GEÇİCİ MADDE 5. — Kurumun Yönetim 

Kurulunun kuruluşu, bu kanunun yayımı tari
hinden başlıyarak üç ay içinde tamamlanıl'. 
Genel Müdür de, aynı süre içinde atanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul c i n 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski hükümlerin uygulanması 
GEÇÎCİ MADDE 6. — Hizmetler, tarifeler 

ve çalışma ile ilgili diğer konular için yeni hü
kümler yürürlüğe girinceye kadar, .bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut hükümlerin uy
gulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yönetmeliğin yapılması 

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

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

İlk hesap dönemi 
GEÇİCİ MADDE 8. - - Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten başlıyarak o tarihteki malî 
yılın sonuna kadar olan süre, Kurumun ilk he
sap dönemidir. 

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

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

Radyo yapımı ödenekleri 
GEÇİCİ MADDE 9. — Radyo yapımı için 

Bayındırlık Bakanlığının yürürlükteki bütçe
sine konulmuş olan ödeneklerin bu Bakanlıkça 
harcanmasına, devam olunur. Ancak, bu konu
da Turizm ve Tanıtma Bakanlığına aidolan yet
kiler Kuruma geçer. 

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

Gelecek yıllara sâri taahhütler 
GEÇİCİ MADDE 10. — Radyo hizmetleri 

için kalkınma plânına dâhil yatırımların yapım, 
tesis ve teçhizat masrafları için bu kanunun 1 
nci geçici maddesi ve 2 nci geçici maddesi gere
ğince devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, 50 
milyon lirayı aşmamak kaydiyle, gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişmeye Turizm ve Tanıtma 
Bakanı yetkilidir. 

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

BEŞİNCİ KISIM 
Son hükümler 
Yönetmelikler 

MADDE 47. — Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun kuruluşu, personelinin kadro ve 
ücretleri,, (xörc,v ve yetkileri, özlük işleri; da-
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nışma kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri; 
Kuruma bağlı işyerlerinin hangi saatlerde işlet
meye açık bulunacağı ve görevlilerin çalışma sa
atleri; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mevcut veya sonradan yapılacak Kuruma ait 
personel meskenlerinden faydalanma hakkı ve 
şekilleri ile Sağlık Yardımı Sandığının kuruluş, 
görev ve yetkileri, Yönetim Kurulunca hazır
lanıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca onayla
nacak yönetmeliklerle belirtilir. 

Türkiye Kadyo - Televizyon Kurumunun 
kuruluşu, personelinin kadro ve ücretleri, görev 
ve yetkileri ve özlük işleri ile ilgili 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 için de 2 nci fık
ra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Komisyonun bir çıkarma teklifi var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
47 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci ve 

6 nci satırlarındaki «ile Sağlık Yardımı Sandı
ğının kuruluş, görev ve yetkileri» ibaresi ile bu 
maddenin 3 ncü fıkrası çıkarılmıştır. Arz olu
nur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde halikında söz istiyen olmadığına gö
re, kabul buyurduğunuz önerge ile birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 48. — 2 Temmuz 1963 tarihli ve 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun 38 nci maddesiyle yürürlükte bırakrlan 
24 Mayıs 1949 tarihli ve 5392 sayılı Kanunun 
radyo ile ilgili hükümleri, yukarda zikri geçen 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 7 nci 
geçici maddesi ve 15 Eylül 1944 tarihli ve 4670 
sayılı Kanun, 9 Temmuz 1953 tarihli ve 6128 
savtlı Kanun ve 20 Mavıs 1955 tarihli ve 6588 
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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 hükümleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

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

17 ve 18 nci maddeler Komisyondan gel
miştir, onları okutup müzakeresini yapacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci madde aşağıdaki şekilde kaleme alın

mıştır; arz olunur. 
«Millî güvenliğe dokunan haller» 
Madde 17. — Başbakan veya görevlendireceği 

Bakan, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
hallerde, bir haber veya yayını menetmeye 
yetkilidir. Men kararının yazılı olması veya 
sözlü ise, derhal yazıyla tekrarlanması şart
tır. Kurumun sorumluluğu altında yapılmı-
yan yayınların menedilmesi halinde, men ka
rarı, ilgililere, Genel Müdürlükçe alındığı 
tarihten başlıyarak 24 saat içinde bildirilir. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri 
hakkındaki Kanunun 52 ile 55 nci maddeleri 
hükümleri hor halde saklıdır. 

Birinci fıkrada söz konusu men kararları 
aleyhine açılacak iptal dâvalarında tebligat, 
müracaat tarihinden başlıyarak 48 saat için
de yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri 
onar gündür; bu sürelerin tamamlanmasından 
sonra onbeş gün içinde karar verilir. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
Buyurun, Akdoğan. 
ISMAtL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlar, Geçici Komisyon, Yüksek 
Heyetinizin nazara alınmasını arzu ettiği ve 
karara bağladığı bir önergeyi aldıktan sonra 
filhal iştirak etmediğini belirtmiş, yine bu 
iştirak olmamasına rağmen Yüksek Heyetiniz 
bunun nazara alınmasına karar vermiştir. 
Kendilerine havale edilen ve "nazarı dikkate 
alınması istenen husus, bu maddenin seçimler
de yapılacak konuşmalarda tatbik edilmiye-
ceğine dair, Savın Nihat Erim arkadaşımız 
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tarafından verilen ve seçimlerde tatbik edil-
miyeceği hususunun açık bir ifadesi olan fık
ranın eklenmesine mütedair idi. Maalesef, 
görüyoruz ki, Komisyon yine böyle bir fıkra
nın eklenmesine yanaşmamış, bunu başka tür
lü ifade ettiği intibaını vermiş ise de, bende
nizin kanaatine göre, bu Komisyonun yeni 
teklifi istenilen neticeyi asla elde edemiyecek-
tir. 

Şöyle ki, muhterem arkadaşlar, Komisyon 
Sözcüsü veya Komisyon Başkanı olan arkada
şımız, dün yapmış olduğu konuşmalarda, bu 
maddenin umumi bir hüküm bulunduğunu 
ve seçimler anında yapılacak konuşmalarda da 
uygulanması lâzımgeldiğini, açık olarak beyan 
ettiler. Bugünkü konuşmaları bunu tekzi-
beden bir konuşma değildir. Bugünkü konuş
maları, Seçim Kanununun 52 - 55 nci madde
lerinde bulunan hükümlerin seçimler anında 
tatbik edileceğine mütedairdir. Ama, 17 nci 
maddenin tatbik edilmiyeeeğine dair bir hu
sus yok. 52 ve 55 nei maddelerdeki hükümler 
saklıdır. Zaten saklıdır. Bunu burada tekrar 
etmeye ne lüzum var? Şimdi biz yukardaki 
16 nci maddedde «siyasi partilerin seçimleri 
sırasında radyodan faydalanma şekil ve şart
ları seçim kurullarında belirtilmiş olan esas
lara tâbidir» maddesinden sonra bir fıkranın 
eklenmesini istiyorduk. 17 nci maddedeki men, 
seçimler esnasında konuşmalara tatbik edile
mez, diye bir fıkranın, bâzı arkadaşlar buna 
ne lüzum var dediler, yukarda vardır. Ha
yır, arkadaşlar yukarda yoktur. Şekil ve şart
larıdır o, maddeden sonra bir fıkranın ek
lenmesini istedik. 

Bu men, bizim radyo idaresinden 1950 se
nesinden bu yana ilk delfa hukukumuza gir
ilmektedir. Bilhassa şu hususu belirtmek isterüm 
fai, benim kanaatime ıgöre, 1950 yılından evvel
ki 'bir devrenin şartlarına gidiyoruz. Günkü o 
zaman yazılı olarak konuşmaları öncedicn radyo 
idaresine vermek mecburiyeti vardı ve d 950 se
nesinden sonra bu u'sul değiştirildi.. Şimdi bu 
şekilde 'bir maddeyi koymamakla, Seçim Ka
nununun '52 ve 55 nci maddeisindeki hükümler 
saklıdır tâbirinden, bu fıkranın ilâvesinden el
de edilecek mâna elde edilemeyeceğine göre biz 
/seçimlere bugün grupnmuz adına, Sayın Kâ
zımı Arar arkadaşımızın belirttiği gibi, seçim-
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lerde yapılan konuşmalara âdeta s.amsür koy
mak gibi bir yola 'gidiyoruz. Bu konuşmamızda 
arz edildiği üzere, muhteremi! arkadaşlarım, 
iSeçim Kanununda biraz evvel bu hususları Sa
yım Coşkun Kırca arkadaşımız izah ettiler. Se
çim Kanununda bizzat konuşmalıar canlı olarak. 
yapılıyorsa, orada konuşmanın zaptının tutu
lacağını, daha evvel tele veriliyorsa, tele ver-* 
inenin zaptının tutulacağını huyundular. 

Muhterem .a rkad aşlarım, konuşma devaım e(t-
ımetkte iken veya konuşma 5 - 10 dakika evvel 
tele alınmışken; bunun - tahmin etmiyoruz; 
ama, yarın Başlbalkan olarak kimin bu mevkii 
işgal edeceği, yahut hangi siyasi partinin ikti
darda bulunacağı ve bu partinin başında bulu
na caık kimse de belli olmadığı içim, -bugün 
Başbakan bulunan şahısla alâkalı1 olmıyarak ko
nuşuyorum - bugün veya yarın Başbakan, olan 
bir kimsenin telefonda konuşmayı dinilerken, 
konuşmanın başında telefonu açarak, «m cm öt
tüm» diye bir haber göndermesi ve yazıilı emri 
arkalsından göndereceğini bildirmesi1 ve yahut 
da konuşma tele alınmışsa onu 'okuyarak bu
nun millî güVenliğo' aykırı olduğu noktasın
dan bahsi! e bunu ımenetim esti bu teJklif ettiğimiz 
fıkra konulmadığı müddetçe müımikündür. Muh
terem arkadaşlarımız belki bu mânayı çıkar
mıyorlar. Mademki bu mân'ayı çıkarmıyorlar, 
Yüksek Heyetiniz karar verdiği halde komis
yonun bu fıkrayı1 koyimaımak busu'sundaki ısra
rı neden ileri gelmektedir? Niçin ihtilâflara se
bebiyet veriyoruz, niçin şüphelere meydan ve
riyoruz? Mademki bu fıkranın konımasına lü-
zuım ytak, seçimlerde, bu ımadde tatbik edile
ni iyecek ise sarahaten istediğimiz maddeyi ko
yalım da, hepimiz endişeden kurtulalım. Ma
demki koyimama.kta ısrar ediyoruz, ilerdeki 
tatbik a tında şu veya bu istikamnete götürmek 
niyetinde olduğumuz (meydana çıkar. Bu da, 
biraz evvel arz etmiş olduğum gibi, radyoda 
partilerin istifade5 hakkım, 1950 yılından evvel
ki dcvıte götürür. Bu b'a'kımıdan bu fıkranın ko
nulmasında: zaruret vardır. Komisyonun, Yük
sek Meclisin nazara alıunra'Sinı .karar altına al
dığı lak lirdeki fıkranın eki en/m esi yolunda tek
lifte bulunması lâzımdır. Hürmeti erimi e. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON .SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhteremi 'arkadaşlarım, 
Sayın Akdoğan arkadaşımız, seçimlerde rad-
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yodan yapılacak konuşmalar, sanki mıurhası-
ran Seçim Kanunun'a göre siyasi partiler adl
ına yapılacak kouuşmalarmış gibi bir ifadede 
bulundular. Secini zamanında radyod'a, rad
yonun norlmai ineşıüyat]'da Yardır. "Burada ma'h-
l'uz 'tutulması •istenil'en şey, radyoda siyasi par
tiler adına yapılan konuşmalardır. Yoksa alel
ıtlak seçim, zamanımda yapılan bütün konuşma
lar değil. İşit e bu (sebepledir ki, biraz dikkat
sizce kaleme alınmış olan bu metni tamamen 
İsmail Hakkii Akdoğtan'm maksadına hizmet 
edecek tarzda ve o maksada hasren komisyon
ca kalleme alınmıştır. Bunun için burada huzur
larınızı ıızunlboylu işgal edeceik değilim. Ama, 
f)2 - 55 nci .maddeler çok sarilh, bu sarahat mu-
vacehe'sinde ve bunlar özel hüküm 'teşkil ettiği 
cihetle, ne evvelden san'sür edilmesi, n'e de 
hattâ evvelden Hükümetin veya idarenin her 
hangi h'iı- m'ereii tarafından öğrenilmesine dahi 
mülınkün olmıyan bir konuşmanın yayınlanması, 
bu 'kanunun 52 nci maddesiyle c.mredilmtekte-
dir. Oltada özel bir kanun varken, uımumi 
•kanun hükümlerinin tatbik edilamıiyeceği .aşi
kârdır. Binaen aletli '298 sayılı Kanunun 52 ve 
'55 nci 'madde]eri saklıdır, demekle biz aslında 
Sayın Akdoğan ark'adaşıunızm istihdaf ettiği 
mânanın aynını ama seçim zamanında radyo
da yapılan bütün konuşmalar için değil kendi
sinin de zannediyorum a,slınd'a istihdaf etm'ek 
istediği .siyasi partilerin propaganda konuşma
larına hasren tekrar ediyoruun, bu maddenin, 
!bu anlamın ayınım kaisdetmiş bulunuyoruz. 
'Bu husus kendilerini sanırım ki, tatmin edecek
tir. Bu itibarla kanun tekniğine aykırı bir 
tedvin tarzına bizi lütfen igötürmesinler. 

İSMAİL HAEKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Komisyon Başikanmın şimdi izah ettiği veçhile, 
siyasi partilerin adına yapılacak siyasi konuş
maların bu madde hükmüne tabi olmadığına 
dair bir fıkrayı Komisyon ıhazırlayıp bu madde
ye ek olarak vermeye hazır mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
TURCA (Devamla) — Efendim, 298 sayılı Ka
nun mevcut iken, bu kanun hükümlerini mah
fuz tutmak, esasen ıbuyurduğu hususlar 298 sa
yılı Kanunun 52 ve 55 nci maddelerinde yazılı 
olduğu için lüzumsuzdur. 

•BALKAN — ıSaym Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, ıızunboylu müzakere ve münakaşaya 
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mucibolan bu 17 nci madde, Encümene havale 
edilmiş idi. Sayın Nihat Erim. arkadaşımızın 
vermiş olduğu takrir Heyeti Umumiyenin, büyük 
ekseriyeti ile kabul edilerek Encümene verildi. 
Encümenin, şimdi o madde hakkında Riyasete 
takdim etmiş olduğu rapor, haddizatında İçtü
züğe uymıyan bir rapordur. 'Çünkü, heyeti 
umumiyenin, tadilini kabul ettiği bir madde, 
Encümene havale edildiği zaman, Encümen ya 
bu tadile ıttıba ederekten redaksiyon üzerinde 
bâzı tadiller yaparaktan Divana tekrar takdim 
eder; yahutta, evvelki noktai nazarında ısrar 
etmek suretiyle gönderir. O vakit, hakem heyeti 
araya girer. 

Şimdi, Komisyon raporundaki madde üzerin
de ısrar etmiyor. Bir tadil yapmış oluyor. Ama 
öyle bir tadil ki, takrir 'sahibinin esas noktayı 
nazarını inhiraf ettirerekten, yeni bir madde 
tedvin etmiş mahiyette. O" zaman da maksat or
tadan zail oluyor. Böyle bir maddenin tadilen 
Meclise gelmesi ve Heyeti Umumiyeye arz edil
mesi zaten usule de uymaz. 

Bu itibarla 'bendenizin kanaatimce, Komis
yonun tadilen gönderdiği raporun reddi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre, Komisyon 
dikkate alınan önergelere uymak zorunda değil
dir. Sayın üstadım da bunu hatırlarlar. Onun 
için gelen maddeyi biz Heyeti Um ilmiyenize arz 
edeceğiz. Komisyon sözcüsü de izah etti. 

Başka söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Neyi kabul edenler, Komisyonun maddesini mi? 
('Gürültüler) Takrirleri mı? 

BAŞKAN —. Hangi takrir (beyefendi, bir 
takririniz mi var? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — * 
Nihat Erim tarafından verilen takriri... 

BAŞKAN — O takrirlerin hepsini Komis
yona verdik. Komisyon bir madde tedvin etti 
gönderdi. Yeni bir takririniz yok. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Nihat Erim tarafından verilen takrir var... 

BAŞKAN — Madde buna göre yeniden ted
vin edildi. Üzerinde münakaşa cereyan etti.. Ye
ni bir önerge mi var? 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) 

— Evvelâ Nihat Erim'in takriri oya konulsun. 
BAŞKAN — Bunu gönderdik. Komisyon 

buna uymaya mecbur değil. Bunun üzerinde 
münakaşa oldu. IBu, oylarınıza arz edildi. (Mad
de okunsun .sesleri) Okuduk efendim. Münaka
şalar bunun üzerinde oldu ya... 

(tSağ taraftan beş milletvekili ayağa kalka
rak ekseriyetin mevcut olmadığını ileri sürdü
ler). 

BAŞKAN — Oylamada bu devam etmez 
efendim. (Eder, eder sesleri) Kaimi edenler... 
Etmiyenler... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — (Otur
duğu yerden) Sayın 'Başkan ayağa kalkarak ne
ticenin usulüne itiraz ediyoruz, anlaşılmamışın', 
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diyor ve açık oylama yapılmasını istiyoruz. 
Ekseriyet kabul etmediği takdirde netice alma
dan, oylamanın anlaşılmadığını iddia ediyorum 
ve açık oylama istiyoruz. Ekseriyet kabul ettiği 
takdirde netice almadan, oylaman in anlaşılma
dığını iddia ediyorum ve açık oylama istiyoruz. 

BAŞKAN — Usule uygun değil efendim. 
Mamafih arkadaşlar, bir arkadaşın, bir *grupun 
böyle ekseriyet yok iddiasına uymak bizim Ri
yaset bakımından işimize gelir. Ekseriyet yok 
farzedip, bunu oylamaktan vazgeçiyorum. 

Arkadaşlar esasen biliyorsunuz, bu kanunla
rın müzakeresi devam ettiği müddetçe devamlı 
mesai yapacaktık. Cuma günü saat 15 ele top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,15 

• > • • « 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal (Ji-
lesiz'in, 1962 yılı sonbaharında başlıyan Ordu -
Giresun yolunun onarımı işinin daha ne zamana 
kadar devam edeceğine dair yazılı soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'in yazılı ce
vabı (7/318) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurmanızı ar^ ederim. 

0 . 0 . 196:1 
Giresun Milletvekili 

Mustafa Kemal Çilesiz 

Soru : 
Ordu - Giresun arasındaki yolun yapılması

na başlandığı malûmdur. 1962 yılı sonbaharın
da bu sahada tetkik gezisi yapan Sayın Bakan, 
geçit yollarının ne kadar elverişsiz ve perişan 
olduğunu ve iktisadi hareketleri ne derece tah-
didettiğiııi bizzat görmüş olmasına rağmen 
1962 sonbaharından bugüne kadar bu sıkıntı 
daha da artmış bulunmaktadır. Hiç. olmazsa 
1963 yıh için geçit yollarının süratle onarılması 
bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına zaru

ret Imlunduğu meydanda iken, Giresun - Ordu 
arasında binlerce vasıta, dolayısiyle millî ser
vet heder olmaktadır. 

Yukarda, belirttiğim tedbirlerin alınmama
sını gerektiren saikler nelerdir, bu sıkıntının 
giderilmesine neden önem verilmemiştir ve İni 
hal daha ne kadar devam edecektir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 051 

Konu : Giresun Milletvekili Musta
fa Kemal Çilcsiz'in yazılı sorusu ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 10 . 6 . 196:5 gün ve 7 - 318/5688 - 33528 

sayılı yazınız : 
1962 yılı sonbaharında başlanan Ordu - Gi

resun yolunun onarımı işinin daha ne zamana 
kadar devam edeceğine dair Giresun Milletve
kili Mustafa Kemal Çilesiz tarafından verilen 
yazılı sorusunun aşağıda cevaplandırıldığmı say
gılarımla arz ederim, llyas Seçkin 

Bayındırlık Bakam 

_ 46 — 
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Ordu - Turnasuyu - Bulancak - Küçüklü -

Giresun sahil yolu inşaatı sırasında; gerek 
arazinin hususiyeti dolayısiyle servis yolu ver
menin güçlüğü, gerekse devamlı ve anormal de
recede yağışlı havaların başta Piraziz - Kü
çüklü olmak üzere bâzı kesimlerde zemin üze
rinde yaptığı tesirlerle zaman zaman trafik ak
samaları olmuştur. 

Piraziz - Küçüklü kesiminin inşaatına 1962 
yılında başlanmış olup önümüzdeki günlerde 
tamamlanacak ve standart yol trafiğe açıla
caktır. 

Piraziz - Turnasuyu arasında yeni yolun 
mevcut yolla birleştiği noktalarda toplam uzun
luğu 5,5 Km. olan servis yollarının yapımına 
girişilmiştir. Servis yollarının emniyetli geçit 
sağlıyacak duruma girmesini mütaakıp yolun 
inşaatına başlanacaktır. Havalar müsait gittiği 
takdirde, bu kesimde inşaatın kıştan evvel biti
rilmesine çalışılmaktadır. 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Germencik ilçesinin içme suyunun kökünden 
halli için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
yazdı soru önergesi, ve İmar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Gökay'ın yazdı cevabı (7/331) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aydın vilâyeti Germencik ilçesinin içme su

yu durumu süratle ele alınmasını icabettirecek 
bir hayati konu haline girmiştir. Halen kasaba
da miktarı gayrikâfi ve içilmeye elverişli olmı-
yan öküzbastı suyu namiyle mâruf suyun ba
şında halk gece gündüz kuyruk olmuş bekle
mektedir. 

Dündarlı suyu ismi verilen ve evvelce içme 
suyu olarak kullanılan su ise 2 inçlik kadar 
olup bu suyun kaynağından da bugün istifade 
edilememektedir, ıslaha muhtaçtır. 

Germencik ilçesi günden güne inkişaf et
mekte olmasına rağmen susuzluktan halk derin 
bir ıstırap içinde, âdeta bir kerbelâ hayatı ya
şamaktadır. Şahsan yaptığım etüdler neticesin
de bu şirin ilçemizin içme suyu derdini hallede
bilmek için Germencik'in 12 ilâ 15 Km. kadar 
Kuzeyinde Dağyeni köyü civarında bulunan 
(Dampınar) suyunun bir miktarının içme suyu 
olarak getirilmesi lüzum ve zarureti vardır. 
öğrendiğime göre bir müddet evvel iller Ban
kasınca 20 000 liralık bir su arama projesi iha
lesi yapılmış. Mmtakada su aranılacakmış. 
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Netice olarak : Yanıp kavrulan şirin Ger

mencik ilçemizin içme suyunun kökünden ve 
acilen halli için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğünün ve îller Bankasınca ne miktar tahsis ya
pılabileceğinin yazılı olarak cevaplandırılması
nı Sayın îmar ve tskân Bakanından önemle is
tirham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydmçer 

T. O. 
îmar ve İskân Vekâleti 
özel Kalem Müdürlüğü 

Savı : Ö.K. 1.-1/1156 

. 22.8.1963 

özü : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 13.7.1963 tarih ve 7/334-6196/36568 

sayılı yazıya K. 
Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer tarafın

dan verilen yazılı soru önergesi cevaplandırı
larak ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
İmar ve tskân Bakanı 

Sayın Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in 
Germencik içme suyu durumu hakkındaki yazılı 
soru önergesi cevabı : 

Soru : Germencik içine suyunun kökünden 
halli için ne düşünülmektedir? 

tiler Bankasınca ne miktar tahsis yapılabile
cektir) 

Germencik'in 12-15 kilometre kadar kuzeyin
deki Dağ yeri civarında bulunan Dampınar su
yunun bir miktarının içme suyu olarak getiril
mesi talebedilmektedir. 

Cevap : Germencik içme suyu durumu îller 
Bankasınca mahallen tetkik edilmiş ve tevsi pro
jesi yapılması icabettiği sonucuna varılarak 
projesi 24.8.1962 tarihinde 12 505 liraya ihale 
edilmiştir. İhale halen devam etmektedir. Pro
je esaslarını ihtiva eden hidrolojik rapor 
21.6.1963 tarihinde Bakanlığımızca tasdik edil
miştir. Tasdikli hidrolojik rapora göre kasaba 
su ihtiyacının d«rin kuyulardan temininde za
ruret vardır. Civardaki membalardan, kifayet
siz ve uzak oluşları dolayısiyle istifade edileme
mektedir. 

Kasabanın müstakbel ihtiyacı olan 15.82 l /sn 
münferiden ve müştereken hiçbir kaynak temin 

^ 4 7 
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edememektedir. Soruda adı geçen Dağyeri 
civarındaki kaynak 1,2 - 2,5 l /sn lik debide ve 
kasabaya 15 kilometre mesafededir. Ve aynı za
manda sulama suyu olarak da kullanılmak
tadır. 

Bu suyun kifayetsiz ve uzak olması dolayı-
siyle kasabaya isalesi düşünülmemektedir. Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğünce açılan bir 
kuyudan 8 l/sn. su elde edildiği göz ününde tu
tularak müstakbel ihtiyacın iki kuyudan te
mini mümkün görülmüştür. 

Derin kuyuların açılması işi İller Bankasının 
sondaj programında olup bu iş için, Bakanlığı
mız emrindeki Belediyeler fonundan evvelce 
proje için tahsis edilen 20 000 liraya ilâveten 
30.4.1963 tarihinde 80 000 lira tahsis edilmiştir. I 

Proje mütaahhidi, tasdikli hidrolojik rapor 
esaslarına göre içme su projesini hazırlamak
tadır. Projenin tekemmülünü mütaakıp işin 
malî portesi belli olabilecektir. 

3. — Edirne Milletvekili Fakir Giritlioğlu'-
%un, 1963 yılında Edirne ili dâhilinde hangi köy I 
yollarının yapılacağına dair yazılı soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'in yazılı ce
vabı (7/339) 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Eliyle 

Bayındırlık Bakanlığına 

1962 yılında Edirne ilinde yapılan köy yolla
rının: Milletvekili olarak bizlere verdiğiniz 1962 
yılı intikal programında yazılı esaslar dâhilinde 
yapılmamış olduğunu maalesef müşahede ettim. 

Aynı başıbozukluğun bu sene de olması ih
timali vardır, icra makamlarını kontrol lüzumu
nu hissetmekteyim. Diğer taraftan seçim böl
gem sakinlerinin yol konusundaki suallerini ce
vaplandırmak zorundayım. 

Bu itibarla : 
1. 1963 yılı içerisinde Edirne ili dâhilinde 

hangi köylerin yollarının kaç kilometre olarak ve 
kaç lira bedel sarfı ile yapılacağının bir cetvel 
halinde tarafıma bildirilmesini, 

2. 1962 yılı içerisinde Meriç ilçesinin tek 
köyünün yolunun yapılmamış olması İpsala -
Enez ve Keşan ilçeleri dahi yol faaliyetinden 
son derece az nasiplerini alan ilçelerimiz olması 
itibariyle, bu dört ilçenin ihtiyaçlarının telâfisi 
bakımından bakanlıkça ne düşünüldüğünün, I 
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3. Keşan'ın, sekiz kilometre mesafesinde bu

lunan küçük doğanca köyü, zengin Linyit ocak
larının bulunduğu bir mmtaka olmasına ve Trak
ya'nın Gelibolu yarımadası ile çevresinin mah
rukat ihtiyacını bu köy kömürleri sağlamasına ve 
Küçük Doğanca köyünü Keşan'a bağlıyan gü
zergâh üzerindeki köprü ve menfezlerin 1 nci 
Dünya Harbi zamanında demiryolu inşaatı ve
silesiyle tamamlanmasına göre: İstihsal edilen 
kömürlerin nakliyatı ile ilgili Küçük Doğanca 
yolunun, bu ehemmiyetine mebni yaptırılması ile 
ilgili olmak üzere Bakanlığın veya valiliğin bir 
tercih kararı mevzuubahis olabilir mi? 

Bu hususların yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 

25. .7 .1963 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 16.9.1963 

Hususi Kalem 
Sayı : 652 

Konu: Edirne Milletveki
li Fahir Giritlioğlu'nun 
yazılı sorusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.8.1963 gün ve 7-339/6350 - 37462 

sayılı yazı : 
1963 yılında Edirne ili dâhilinde hangi köy 

yollarının yapılacağına dair Edirne Milletvekili 
Fahir Girit! ioğlu'nun yazılı soru önergesinin 
aşağıda cevaplandırıldığmı saygı ile arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin 

5 yıllık köy yolları plân tasarıları merkezde 
hazırlandıktan sonra, istikamet ve tatbikat sıra
ları için illerin mütalâaları alınmış ve daimî 
encümen kararına bağlanmıştır. 

Senelere göre vâdelere ayrılmış olan tasarı
ların tatbikat programlarına intikalinde, gerek 
genel bütçeden ayrılan yardım ödeneği nisbeti ve 
gerekse özel idare bütçelerinin yatırım takatleri 
tasarı ve tatbikat programları arasında bir fark 
husule getirmektedir. 

1. 1963 yılı içerisinde Edirne ili dâhilinde 
yapılacak köy yolları ile bu işlere sarf edilecek 
ödenek miktarı ilişik cetvelde gösterîlmistir. 
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2. Edirne ili, 1962 yılında Meriç ilçesinde 

hiçbir köy yolunun yapımı, onarımı veya bakımı 
hususunda teklifte bulunmamıştır. 

1964 yılı program tasarısına göre : 
a) Meriç ilçesinde : 
7 kilometre köy yolunun yapımı için 140 bin 

liranın, 
b) Keşan ilçesinde : 
12 kilometre köy yolunun yapımı için 240 bin 

»liranın, 
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c) ipsala ilçesinde : 
18 kilometre köy yolunun yapımı için 180 

bin liranın, ayrılması düşünülmektedir. 

d) Enez ilçesinde : 
Valilikçe köy yolu yapımı teklif edilmemiş

tir. 

3. 9 Km. tuldeki Keşan - Küçük Doğanca 
köy yolunun yapımı, valilikçe 1964 yılı köy yol
ları program tasarısına alınmıştır. 

— 49 — 



İli : Edirne 

Yolun adı 

Köy yolu yapımı 
Üyü'klü - Tatar 

U-muim rtulü 
Em. 

12 

Çalışılacak 
Em. 

0—12 

S 

Köy yolu bakımı : 
Arnavutköy - Çömlek 
Karftkasım - Orhaniye 
Orhaniye - Ekili 
Lalapaşa - Büyünlü 
Elcili - Saçlımüsellian - Sığırcılı - Çakmak -
H'aniitli - Değirmenci - Uzunköprü - İstas
yon 
Hamidiye - Kırköy - Çavuşlu 
Hamidiye -Kurtbey - Balaban 
Çalıkurdu - Gemici - Akçadaım 

19 
2 

10 
8 

21 
18 
.17 
20 

0—19 
0 ^ 2 
0—10 
0—8 

0—21 
0—18 
0—17 
0—20 

115 

(*) % 50 köylü yardımı, 

ö 
Yapım 'ba-
kim tulü Bakanlık 

Km. yardımı ö 

12 

120 000 

19 — 
2 — 

10 — 
S — 

21 — 
18 — 
17 —" 
20 2 260 

105 2 260 

Genel toplam 122 260 
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4.—Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Edirne çiftçilerinin 1963 ekim dönemi su
ni gübre ihtiyaçlarının zamanında temin edilip 
edilmiş eteğine dair yazılı soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Mehmet İzmeh'in yazılı cevabı 
(7/341) 

Millet Meclisi Başkanlığı eli ile 
Tarım Bakanlığına 

»Aşağıdaki hususlarin yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

« :7 . 8 .1963 
Fahir Giritlioğlu 

Edirne Milletvekili 
1. Edirne ilinde ihtiyaç sahibi çiftçilerimi

ze 1963 ekim mevsimi içerisinde gereken suni 
gübrenin zamanında dağıtılabilmesi için ne 
gibi tedbirler alınmıştır. Bakanlıkça ittihaz 
edilen tetbirle ilgili kararlar gübrenin lüzumlu 
olduğu, 1963 Eylül ayı içerisinde tahakkuk saf
hasına girebilecek midir? 

2. , Suni gübrenin lüzum ve faydasını idrak 
eden Edirne çiftçilerinin aynı derecede ehem
miyetini idrak ettikleri ve suni gübrenin to
humla birlikte kararlı nisbette tarlaya atılma
sını temin kılmaya yarıyan mipzer isimli aletin 
zirai donatım kanalı ile ve krediye dayanan bir 
tevzi usulü ile Edirne'de istiyen çiftçilerimize 
A^erilmesi kabil midir? 

3. Tohumu ve suni gübreyi birlikte olarak 
tarlaya atan mipzerlerin piyasada peşin para 
ile dahi bulunmamasından şikâyet eden Edirne 
çiftçilerimizin bu ihtiyaçları karşısında gerek 
Zirai Donatım müessesesi ve gerek ithal sistemi 
yolları ile ihtiyacı Bakanlığınızın karşılaması 
kabil olabilecek midir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 6 . 9 . 1963 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 869 

Konu : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'nun yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 8 . 1963 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Dairesi 7/341-6394/37877 sayılı yazı. 
Edime Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Edirne çiftçilerinin 3963 ekim dönemi 
kimyevi gübre ihtiyaçlarının zamanında temin 
edilip edilmiyeceği hakkındaki yazılı soru | 
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önergesi tetkik edildi, buna dair cevaplarımız 
aşağıda arz olunmuştur. 

1. Edime ilinde ihtiyaç sahibi çiftçilere 
1963 ekim mevsimi içeresinde gereken kimyevi 
gübrenin zamanında dağıtılması için Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu tarafından alınan ted
birler meyanmda; Edirne il merkez bayiliğinde 
150 ton amonyumsulfat, 85 ton toz süperfosfat, 
25 ton grenüle süperfosfat, Keşan bayiliğinde 
200 ton amonyumsulfat, 200 ton toz süper-
fat ve Uzunköprü bayiliğinde 102 ton amon
yumsulfat, 108 ton toz süperfosfat olmak üzere 
cem'an 870 ton kimyevi gübre stok edilmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafın
dan Edirne'ye 1 000 ton toz süperfosfat, 700 
ton amonyumsulfat, Uzunköprü'ye 500 ton 
toz süperfosfat, 300 ton amonyumsulfat olmak 
üzere 2 500 ton kimyevi gübrenin şevki müteah-
hitine ihale olunmuştur. Bunun dışında, talep 
vuku buldukça sevkiyat yapılmak suretiyle be
lirecek ihtiyaçların karşılanması içinde hazır
lıklı bulunulmaktadır. 

İzahatımızdan anlaşılacağı üzere 1963 Son
bahar ekim mevsiminde Edirne ili dâhilinde bir 
kimyevi gübre sıkıntısı bahis konusu değildir. 

2., Türkiye Zirai Donatım Kurumunca bu 
yıl 500 aded kombine mibzerin mubayaası için 
teklif toplanmış ise de verilen fiyatların 1 0 - 1 4 
bin lira arasında olması hasebiyle; bu fiyatlar
la satışlarının mümkün olamıyacağı kanaati 
•karşısında ithal edilmelerinden sarfınazar edil
miştir. Bu mibzerlerin önümüzdeki ekim yılı 
yerli olarak imâli için mezkûr kurumca gerekli 
etüt hazırlıklarına başlanmıştır. Hazırlanan 
prototip mibzer tarla tecrübelerine sokulmak 
üzeredir. 

Mibzerin yerli olarak imalâtında, Zirai Do
natım Kurumunca Makina Kimya, Şeker Şir
keti ve Devlet Demiryolları atelyelerinden is
tifade edilmesi düşünülmektedir. 

3. Ayrıca gübre müvezzili mibzerlerin çift
çi tarafından kolayca tedarikini temin maksa-
diyle Zirai Donatım Kurumundan başka ziraat 
makinaları ithalâtçısı firmalara, ithalâtları 
meyanmda bu mibzerlere de yer verilmesi için 
Bakanlığımızca tavsiyede bulunulmuştur. Bilgi 
edinilmesini saygılarımla rica ederim. 

Mehmet tzmen 
Tarım Bakanı 
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5. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-

menli'nin, Kastamonu ilinde in§a edilecek olan 
kapalı spor salonu için konulan ödeneğin gön
derilip gönderilmediğine dair yazılı soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Necmi ökten'in yazılı 
cevabı (7/356) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Ali Özdikmenli 

Beş yıllık plân tatbikatından olan Kasta
monu için ayrılan ve Resmî Gazetede ilân dahi 
edilen kapalı spor salonu için konulan 500 000 
lira mahalline sarf edilmek üzere gönderilmiş 
midir? Gönderilmişse hangi tarihte gönderil
miştir? Henüz yollanmamışsa sebebi nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 9 .1963 

Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 

Tesisler : 2-37-72/7204-13701 

Konu : Kastamonu spor salonu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7/356 ve 6511 - 3.8363 sayılı 
yazılarına. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Ali özdik
menli'nin Kastamonu spor salonu hakkında Baş
kanlığınıza tevdi ettiği yazılı soru önergesi ce
vabının ekli olarak sunulduğunu saygı ile arz 
ederim. 

Necmi ökten 
Devlet Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Sayın Ali özdikmen-
li'nin Kastamonu spor salonu hakkındaki ya
zılı soru önergesi cevabı : 

Futbolda müşterek bahis gelirleri ile yapıla-
gelmekte olan spor saha ve tesisleri için prog
ramlarda gösterilen miktarlar tahsis olmayıp 
ihale neticelerine bağlı değişebilen rakamlardır. 

7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarın
ca Spor - Totodan alman % 40 Genel Müdür
lük hissesinin sarfına Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü yetkili olduğu cihetle tesis inşası 
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için mahallinde sarf edilmek üzere para gön
derilmemekte ve işin ihalesi Genel Müdürlükçe 
yapılmaktadır. 

Kastamonu spor salonunun arsa tapulama işi 
temmuz 1963 te bitmiş olup proje ve ihale dos
yası hazırdır. Salonun ihalesi programda mev
cut diğer (1 000 kişilik) salonlarla birlikte bu 
sene yapılacak ve 29 Ekim 1964 te hizmete açı
lacaktır. 

6. — Sivas Milletvekili Ahmet Kangal'ın, 
Kangal veterinerlerinin başka vilâyete nakli se
bebine ve bu naklin durdurulup durdurulamıya-
cağına dair yazılı soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/364) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soruların Sayın Ziraat Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygıyla arz ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Kangal 

1. Kangal Veterineri Emin Süner'in âni 
olarak başka vilâyete naklinin sebebi, 

2. Sivas Valisinin veteriner için Bakanlığı
nıza Y.T.P. lilere karşı haşin davrandığından 
bahsile Kangal'dan nakline dair yazısı olup ol
madığını ve partizan hareketi varsa ne gibi ve
saikle ne işlem yapıldığı, 

3. Türkiye'nin sayılı hayvan yetiştiricisi 
olan bu kazanın bu gibi nakille Şap, Birazzo, 
Şarbon gibi hastalıkların devam ettiği şu sıra
larda hayvan sahiplerinin mutazarrır olmaması 
için bu naklin durdurulup durdurulmıyacağı? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kadem Müd. 
Sayı : 419/80470 

17 . 9 .1963 

Konu : Sivas Milletvekili Ah
met Kangal'ın yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 9 .1963 tarih Genel Sekreterlik Ka

nunlar Dairesi 7/364-6578/38593 sayılı yazı. 
Sivas Milletvekili. Sayın Ahmet Kangal'ın, 

Kangal ilçesi veterineri Emin Sümer'in nakline 
dair yazılı, soru önergesi tetkik edildi : 

1. Kangal ilçesi veterinerinin başka vilâye-

— 52 — 
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te nakledilmesi keyfiyetinin «ani olarak» diye 
vasıflandırılmadı yerinde değildir. Zira dosya
nın tetkikinden anlaşıldığına göre 2.8.1963 ta
rihinde Afyon Valiliği emrine atanan bu vete
riner hakkında bir Devlet memurunun hareket
leriyle kabili telif olmıyan nahoş ve kanunen 
memnu iştigal konuları üzerindeki şikâyetler 
17 Aralık 1962 tarihinde başlamıştır. Ancak şu
rasını işaret edelim ki bu şikâyetler nereden ge
lirse gelsin resmî merci ve makamlarca Dev
let hizmeti ve memur lehine tedbir almak za
rureti görülünceye kadar hiçbir muameleye ta
bi tutulmamıştır. 

2. Sonradan öğrendiğimize göre İbişleri 
Bakanlığına vâki şikâyetler valiliğe intikal et
tirilmiş yapılan tetkike müstenit valiliğin ili 
dâhilinde yaptığı bir nakil üzerine vâki istizahı
mıza cevaben : 

a) Kangal ilçesi veteriner hekimi Emin Sü
mer'in, kasaba içerisinde tafsilâtı mahfuz hare
ketlerine mâni olmak istiyen emniyet mümessil
leri ile karşılaşarak adalete intikal eden nahoş 
hallere sebebiyet verdiği, 

b) Ayrı siyasi inançlara sahip vatandaş 
gruplarından birisine iltihak etmiş şüphesini 
uyandıracak hareketleri ile memuriyet, resmî 
Devlet hizmeti ve vazife mükellefiyeti ile bağ-
daşmıyan bu tutumundan ötürü de bir kısım va
tandaşın itimadını kaybeder duruma düştüğü 
gerekçesi ile bu memurun başka bir vilâyete 
nakline lüzum gösterilmiştir. 

Bu nakil keyfiyeti; bir taraftan Bakanlı
ğım camiasına mensup bir memurun ileride bu 
gibi hafif ve gayrikanuni hâdiselere isminin 
karışarak istikbalinin tehlikeye düşmesinin 
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önlenmesi, diğer taraftan karşısında olduğu 
hissini uyandırdığı vatandaşlarla çekişmesiz, 
ve huzurlu bir memuriyet vererek memlekete, 
mensup bulunduğu meslek yönünden her me
sai günü daha fazla yararlı olma zamanına 
sahip bulunması için yapılmıştır. 

Sayın soru sahibinin, olayları daha yakî-
nen bildiğine, bütün hemşerilerini ve ilçe ve
terinerini sevdiğine ve bunların huzur içinde 
bulunmalarını arzu ettiğine kaani bulunarak, 
bu izahlarımızdan sonra; adı geçen memuru
muzun aynı ilçede, huzur içerisinde ve tam ran
dımanla vazifesine devamının mümkün ola-
mıyacağı, bu hal devam ederse vatandaşlar 
arasında arzu edilmiyen olayların vukubula-
bileceği, bu naklin bilhassa memurun lehine 
yapılmış önleyici ve uyarıcı bir tedbir olduğu 
ve naklin durdurulmasının bilhassa bu safhada 
zararlı olacağı hakikatleri muvacehesinde; Ba
kanlığımızca yapılan işlemde isabet bulacak
larına inanıyoruz. 

3. Salgın hayvan hastalıklarının takip 
ve mücadelesi her vilâyette vilâyet merke
zinde mevcut teşkilâtın hastalık mahallinde 
teksifi suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Bu itibarla Kangal ilçesinde geçici bir zaman 
için veteriner hekimin bulunmamasiyle hastalık 
takibatının sekteye uğraması ve halkın bu ba
kımdan zarar görmesi bahis konusu değildir. 

Bununla beraber en kısa zamanda Sivas 
Valiliği emrine bir veteriner hekimin tâyin 
edileceğini bilgilerinize arz ve rica ederim. 

Mehmet îzmen 
Tarım Bakanı 
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7. — DÜZELTÎŞLER 

24 . 9 . 1963 tarihli 124 neü Birleşim tutanağı sonuna ekli 455 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

15 
15 
17 
21 
21 
23 

23 
27 
29 
31 
31 
31 
37 

4 
5 
7 

12 
12 
18 

19 
25 
36 
38 
41 
42 
49 

3 
2 
3 
3 
4 

11 

2 
4 
1 
3 
3 
1 

2 

aralarında 
Bu amaçlar 
sağlıyamaz 
Bu ürsülerin 
üyelk 
olup olmadığı ve 

sız fillerde, 
yayımlarla 
Kurum haber 
işletmesinde 
ortaklarının 
içinden görevleri 
maddesi 

aralarından 
Bu amaçla 
sağlıyamazlar 
Bu kürsülerin 
üyelik 
olup olmadığı, yayın ile ilgisi bu
lunup bulunmadığı, bu maddede 
yazılı şartlara uygun olup olma
dığı ve 
siz fiillerde, 
yayınlarla 
Kurum, haber 
işletilmesinde 
ortaklıklarının 
içinden, görevleri 
maddeleri 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ KIRKÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

26 . 9 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1 .— İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve Edir
ne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, orduda kıt'a 
hizmetinde çalışan kara, subay ve astsubaylarına 
ait kıt'a tazminatı verilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin aynı mezuda Hükümetçe hazırlan
makta olan kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere müzakeresinin tehir edildiğine dair 
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/710) 

B - İKİNCİ DEFA OTA KONACAK İŞLER 

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 Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Çinamit 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 
<«/«G7) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alamaması 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 satılmasY hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tanm 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 Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

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 
Millî 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) 
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11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, I 

Erzurum imam - 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'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

14. —r- 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 düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — Burdur 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) 

17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 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 mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tanm ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
nm ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktan-
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 yıllannda tanm ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
nm ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
•in, 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'-
ın, 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 sofusu 
(6/629) 

24. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık 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-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
iağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm 
ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu, f 6/631) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların 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 Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğdebeli arasın
daki şose yolların 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 fark 
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olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından BOZ-
lü sorusu (6/636) 

31. — Eskişehir Milletvekili Delâlettin Üzer'. 
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

32. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
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'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü, sorusu (6/640) 

35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tanm 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 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

38. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(8/644) 

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 
Çilesizin, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
nm 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) 

43. — İstanbul Milletvekili Beşit 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 (6/658) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan 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 halkevle-
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. — 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 îmar ve 
iskân 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'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

56. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle esM 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'nr, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

59. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/067) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nün, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Girîtlioğlu'-
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-

4 — 
yacımn 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 İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

69. -— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel, Müdürlüğünce 
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, 
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 almaoak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tioaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

73. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 



daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

74. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
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 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

79. — Kırşehir Milletvekili Memduh 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 ilçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

» — 

I 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'-
nın, 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. — izmir Milletvekilli Mustafa Uyar'ın, 
I Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah

kûm edilen Kemal Serdar oğlu 'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

I 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) 

I 89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ-
I de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
I sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has

talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
I yardım Sapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
I dair İmar ve iskân ve Tarım Bakanlarından söz

lü sorusu (6/697) 
I 90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
I Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
1 bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet-
J 1er dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
I yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
1 dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 
I 91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ-
I de ili Merkez Devlet Hastanesi ile il Sağlık 
I Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü-
j şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
I 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 

I dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 

I 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 gribi 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, îkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve imar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına îkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) -

100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözJü so
rusu. (6/708) 

101. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkanlan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

102. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balını'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

103. — Ankara Milletvekili İbrahim Imirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çtiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

104. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

105. -— Erzurum Milletvekili Nihat Diİer'-
in, Erzurum üi ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 455) [Dağıtma tarihi ; 
22 . 9 . 1963] 

X 2. — 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 Pakih Özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 .1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarsı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı 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] 

4. — 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] 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında 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] 

V 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
l. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
İçtüzüğü 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 
thsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tir ali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy 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 (C) ve (D) fıkralannın değiştiril
meline 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 Üvesi 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 Kanunuma 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 Sariibrahim-
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 Ilyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf ülusoy'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'nm, 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 istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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'nın, Dilekçe Kar
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 ihsan Göğüs ve Balıkesir 
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I 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 Melon ve istan
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 ihsan Göğüş'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; C. 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 raporları 
(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 ihsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül 
meşine dair önergesi Ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
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) 

I [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 



— 9 
26* — Malîye Bakanı Ferid IVlelen ve Istan- I 

bul Milletvekili Coşkun Kurca 'nm, 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 raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (Ş. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 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 raporları (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 ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
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 istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 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 istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 , 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner- i 
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.r 

Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] | 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S; Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın» Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 , 5 . 
4963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

(Yüz kırküçüncü Birleşim) 
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38. -— Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli" Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

.41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(Ş. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269' 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 

Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

45. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5 .1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

47. — 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 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-

. lan (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

48. — 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 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

49. — 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 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
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tarihli Haftalık Karar Getvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/33; C. Senatosl 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

52. — 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 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu.4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu 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 eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun 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) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi

na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı ; 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşmm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi-. 
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili 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) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi < 19 . 9 . 1963] 

58. — 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 komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

59. — Konya Milletvekili"İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20.9 .1963] 

60. — 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) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
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Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
2 0 . 9 . 1 9 6 3 ] 

62. — Kastamonu Milletvekili îsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 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) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

63. 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 teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'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 komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

64. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. Sa
yısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 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 komisyonları 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 komisyonları 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-
îdroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm 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) 
[Birinoi 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 .19631 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala-



— 13 — 
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 . 1983] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalert 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
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 1 1 . — Kan gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı 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 Andlaşmasının 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. — Milli 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 . a . 1Ö6Ş1 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• 1. -— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında, kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldınlmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 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 komisyonlan 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. — İzmir 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] ı 

6. — Karacabey İlçesi Sanbey İslâm 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 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

7. — Ersurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlar! 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15.. 6 ,1963] 
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5. — 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. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 285) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1968] 

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
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 (1/895, 
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 Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonlan raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

2İ. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Îlhami 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, koy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, 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 
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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 Milî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
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 tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, 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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 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. 
dayısı : 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 mii-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanun tasansı ve Dişilleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. —- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Akıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla-
n (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 tasarısı 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. — «Banş 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 tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonlan raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1983] 

X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına 'dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
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. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna İM madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1968] 

38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos-
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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 .11.7.1963] 

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 . 19.83] 

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 kanuna 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 Patime 
(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 mıntakalar 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 İncesulu'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
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik 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] 

£0. — 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, 
içişleri 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
mesine 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: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

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 istanbul 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] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 60. —16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis

tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasınm uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbıızoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
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
nım ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo-
rıı) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

(Yüz kırküçüncü Birleşim) 




