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Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 
arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan kanun teklifi ile Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının aynı 
mahiyetteki kanun tekliflerinin bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(2/598, 2/597, 3/716) 7 

6. — Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, 
Malî Denge kanunu tasarısının, evvelce teş
kil olunan Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (1/585, 4/247) 7:8 
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1. — 18 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Dış Ekonomik ilişkiler, Ulaş-
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Sayfa 
tırma, Gümrük, ve Tekel, Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/517) (S. Sayısı : 439) 8,42:43 

2. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve 
Dış Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, 
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonlarından kurulu 62 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/528) (S. Sayı
sı : 448) 8:9,44:45 

izmir Milletvekili Burhanettin Asufcay, Mec
lis müstahdemlerinim fazla mesai ücretlerinin 
ödenmemesi; 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık, 
Bitlis'in mahallî sorunları konusunda gündem 
dışı bir demeçte bulundular. 

Gündemin, ikinci defa açık oya konulacak 
işler bölümünde yeralan açık oylamaların, Baş
kanlık Divanının Genel Kurula sunuşlarından 
önce yapılması kabul edildi ve 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun taJsansı ile; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 takvim yılı konsolide bilançosu; 

Devlet Orman işletmeleriyle Kereste fabri
kalarının 1965 yılı bilançosu ile, 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı; 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 

yılı; 
İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 büt

çe yılı Kesinıhıesap kanun taşanları ile; 
13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 

Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı tek
rar açık oya sunuldu. 

Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları
nın artış sebepleri file önleme çarelerini tesbit 
etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin, bi
timi tarihinden itibaren 2 ay, 

Sayfa 
3. — 24 . 12 . 1963 tariih ve 359 sayılı 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaş
tırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve 
Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 58 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 434) 9:41 

•o 

Sağlık kuruluşlarının tedavi usullerini araş
tırmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin, bi
timi tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına 
dair, tezkereleri 'kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'ın, 
Kaş ilçesine bağlı Gömbe - Sütleğen yolunun 
yapılıp yapılmıyaeağı ve Karayolları kapsamı
na alınıp alınmıyacağı hakkında Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusunun yazılı soruya çevril
mesine dair önergesi okundu ve gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi işgüzar'in; Bankalarımızın 
1965 - 1971 yıllan arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve ekonomimize 
katkılarını tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 noi maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi okundu, gündeme 
alınarak sırası geldiğinde görüşüleceği' bildi
rildi. 

İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 10/44 sa
yılı araştırma önergesinin genel görüşmeye 
çevrilmesine ve gündemin birinci maddesindeki 
genel görüşme önergesiyle birleştirilmesine dair 
önergesi okundu ve araştırma niteliğindeki 
önergenin genel görüşme önergesi olarak işlem 
göreceği bildirilerek, gündemin 1 nci madde
sindeki genel görüşme önergeleriyle birlikte 
müzakere edilmesi; 

Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün 8/31 
sayılı genel görüşme önergesinin de aynı işleme 
tabi tutulması hakkındaki önergesi reddolundu. 

î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 8/38 
sayılı Genel Görüşme açılmasına dalir önerge
siyle, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının 8/39) sayılı genel görüşme açıl
masına dair önergeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

ikinci defa açık oya sunulan Kesinhesap ka
nun tasarıları ve bilânçolarına verilen oyların 
ayırımı sonuçlarına göre kabul edildikleri; 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına veri
len oylarda çoğunluğun sağlanamadığı, açık oy-

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 

Aydın Bozdoğan ilçesinin yollarının ne zaman 
yapılacağına dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/804) 

2. — istabul Milletvekili Bahir Ersoy'un, 
Yeni Ortam adlı derginin kapatılış nedenlerine 

Tasarılar 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması halanda kanun tasarısı 
(1/584) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Malî Denlge Vergisi kanunu tasarısı 
(1/585) (Maliye ve Plân Komisyonuna) 

lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı anla
şıldığından; 

3 Ocak 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,43 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Vahit BozatU Bahri Karakeçili 

Kâtip 
Uşak 

Âdü Turan 

dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/805) 

3. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Cumhurbaşkanımızın 22 . 12 . 1971 tarihli Mil
liyet Gazetesine vermiş olduğu demecine dair 
yazılı soru Önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/806) 

Teklif 
3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/601) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

SORULAR 

II - GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başaknvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın milletvekillerinin lütfen be
yaz düğmelere basmalarını rica ederim. ' 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; müza

kereye başlıyoruz. 

IV -.BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Başkanın, Türk Milletine ve sayın üye
lere 1972 yılının mutlu ve başarılı olmasına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1972 
yılının ilk çalışma gününde, varlığımızın esası 
ve hâkimiyetin menşei olan aziz milletimize 1972 
yılı içinde mutlu yaşantılar dilerim. 

Ayrıca, onun güzide mümessilleri bulunan, 
hakiki mümessilleri bulunan siz arkadaşlarıma, 
yürümekte bulunduğumuz demokratik yolda ba
şarılı hizmetler diler, hepinize sevgi, saygı ve 
sağlıklı günler dilerim. (Alkışlar.) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, açı
lacak olan Ege tütün piyasası hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, tütün piya
sası ile ilgili aktüel bir mahiyet taşıyan konu
da gündem dışı söz talebinde bulunmuşsunuz. 

Kısa beyanda bulunmak üzere buyurunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Haydar Öz
alp, Elge Ekici Tütün Piyasasının 31 Ocak 1972 
günü açılacağını bir basın toplantısında açık
lanmış bulunmaktadır. 

Hemen belirtmeliyiz ki, bu tarihi geç bulu
yoruz. Piyasanın erken açılması için sarf edilen 
çaJbalarm, yapılan vaitlerin, milyonlarca tütün 
ekicimizin İsrarlı ricalarının hiç kaale alınma
mış olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Piyasanın Aralık ayı sonunda açılmasına 
imkân bulunsaydı ekici yönünden çok yararlı 
olacaktı. 

Tütün ekicilerimizin ihtiyaç, istek ve dertle
rinin 5 dakikada dile getirilemiyeceğini bile
rek, bunlardan en önemlileri üzerinde kısaca du
rup, Hükümetin bunlar üzerine dikkatini çek
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda tütüncü köy-
Isrihde yoğun bir şekilde karaborsa tütün 
alım - satımı yapılmaktadır. Tütün ekicilerinin 
tamamına yakın kısmı borçlu olduğundan ve 
piyasanın açılışı 31 Ocak 1972 tarihine ertelen
diğinden ve ayrca tütün ekiciler, piyasaya gü
ven duymadıklarından, zararına da olsa, kara
borsa ile tütünlerini satmaya mecbur kalmakta
dırlar. 

1971 yılı piyasa öncesinde 30 milyon kilo tü
tünün karaborsa yolu ile satıldığını, o zamanın 
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Ahmet İhsan 
Birincioğlu arkadaşımız açıklamışlardı. Ekici, 
her kiloda ortalama 2 lira zarar görse - ki, nor
maldir - bir çırpıda ekicinin 60 milyon lirası 
Ifoirkaç tütün ihracatçısına ve onun karaborsacı 
komisyoncusuna intikal etmiş olacaktır. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının, bugün
lerde piyasa için ekiciye güven verecek sözleri
nin çok yararlı olacağını özellikle belirtmek is
tiyoruz ve Saym Bakandan böyle bir demeç bek
liyoruz. 

Ekicinin bu devrede en çok merak ettiği hu
suslardan bâzıları; piyasanın hangi başfiyatla 
açılacağı, ortalama fiyatın, ne olacağı ve Teke
lin, piyasanın sonuna kadar kararlı bir destek
leme alımı yapıp yapmıyacağıdır. 

Geçen yılki piyasa dolar 13 lira kabul edi
lerek Tekel, G-âvurköy tütünlerime 15,25 Tl. baş-

_ 4 — 
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fiyat vermiş ve Ege tütünlerini 11,13 Tl. olmuş
tur. Bu sene doların yine 13 lira kabul edilme
si halinde tütün ekicinin, almterinin müteva-
zi karşılığını alabilmesi için, yaptığımız hesaba 
göre, ortalama fiyatın 12,84 Tl. başfiyatm da 
16,95 Tl. olması gerekmektedir. Bu baş ve orta
lama fiyatları verebilmesi için Tekelin, geçen 
seneye nazaran kiloda 170 kuruş fedakârlık et
mesi icabetmektedir. 

Tekel G-enel Müdürlüğü program bütçe mo
deli tetkik edildiğinde, Tekel Genel Müdürlüğü
nün tütünde, çay, kahve ve içkide olduğundan 
daiha yüksek kârla, % 59 kâr oranı ile çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Bu yüksek kârın bir kısmın
dan ekici lehine vazgeçmenin mümkün olduğu 
kanısındayız. Bu yüksek kârın bir kısmının, 
kendisini borçtan ve tarlasını ipotekten kurta-
ramıyan tütün ekicilere dönmesini istiyoruz. 
«Sosyal Devlet» anlayışı bunu gerektirir. Bu
nun aksi kapitalist, insafsız bir Devletçi uygula
ma olur. 

Kaldı ki, tütün ekicileri ıbu yılki ekici tü
tün piyasalarında dolar kurunun 14 lira üze
rinden uygulanmasını haklı olarak istemekte
dirler. Bu takdirde, baş ve ortalama fiyatların 
hiç olmazsa birer lira daha yüksek tutulması 
gerekir. 

Bu yapılmaz da, tütünler 3 milyon ekicinin 
elinden çıkıp 80 ihracatçının elinde toplandık
tan sonra dolar 14 liraya çıkarılırsa bu, bir ba
kıma 80 ihracatçıyı 3 milyon köylü vatanda
şımızın üstünde görmek anlamına gelir. Bu ise 
Anayasa anlayışına olduğu kadar insanlığa da, 
Atatürkçülüğe de aykırı düşer. 

Bütün tütün ekicilerin isteğine tercüman 
olduğumuzu bilerek yılarca sürdürdüğümüz 
ricamızı Sayın Erim Hükümetine de duyurmak 
istiyoruz: Tekel idaresi, piyasa açılmadan önce 
tütün ekicilere birer mektup yazarak tütünle-
nirin randımanını ve o tütüne Tekelin verece
ği fiyatı bildirmelidir. Ekici ancak bu suretle 
tütün ihracatçısı karşısında pazarlık gücü 
kazanabilir ve hakkını koruyabilir. Yıllarca çok 
yerde maalesef bunun tam aksine şahidolduk. 
Tekel, daiha doğru deyimi ile «Kapitalist Dev
let», tüccarla bir olarak tütün ekiciyi ve köy
lüyü ezdi ve sömürdü. Tütün ıekicisi çaresiz kal
dı ve 80 ihracatçı Devletten yardım görerek 
yılarca 3 milyon tütün ekicisini insafsız bir şe
kilde sömürdü. 

Değerli arkadaşlarım, buna «Hayır» diyen
ler varsa, 9 liradan kontrat yapılmışken 200 
kilo tütünün ıskartaya ayrıldıktan sonra kilo
sunun 5 kuruştan satınahnalbilmesinin, 

Buna «Hayır» diyenler varsa, bir tütün eki
cisinin yevmiyesinin 59 kuruşa geldiğini düşü
nerek bir insanın bu kadar az para ile çalıştı
rılıp çahştınlamıyacağımn, 6 kişilik bir ailenin 
gelecek yılki yatırımları da dâhil olmak üzere 
4 047 lira l e bir yıl nasıl geçinebileceğinin, 

Buna «Hayır» diyenler varsa, 1970 mahsulü 
için bir tütün ekici aileye ortalama 1 560 lira 
kredi düşerken, tütün ihracatçılardan her birine 
17 900 000 lira kredi tahsis edilmesinin izahını 
yapabilmeleri gerekir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
kara'dairi gecekondularda oturan vatandaşların 
elektrik ihtiyacının karşılanmasına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, gecekondu
ların çok âcil bir ihtiyacı hakkında kısa beyan
da bulunmak istiyorsunuz, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çok kısa bir hususta Hükümeti ikaz etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Ankara gecekondu semtlerinin pek çok yerin
de vatandaşlar karanlıktadır. Elektrik idare
sine müracaat ettikleri zaman, mıntakalarına 
elektrik verilmesinin iş programına alındığına 
dair ellerine yazı verilmektedir. Bu yazılar, ge
cekondu semtine elektrik gitmesine yetmemekte
dir. 

Bendeniz bugün Çankaya'da «Yıldızevler 
Mahallesi» denen bir gecekondu mıntakasının 
sakinleriyle görüşürken muttali oldum: Mahalle 
sakinleri namına müracaat yapılmış; Elektrik 
idaresinin Millî Savunma, Millî Eğitim, içişleri 
Bakanlığından büyük meblâğlara varan alacağı
nın bulunduğunu, alacaklarını alamadığı için 
icra yapamadığını, Karabük Demir Çelik Fab
rikasından istediği halde demir alamadığını, bu 
itibarla da hizmet gidecek yerlere hizmet götü-
remediğini Elektrik idaresi beyan etmiştir. 

Şimdi Sayın Hükümeti uyarıyorum, bakan
lıklar Belediyeye olan borçlarını ödemezlerse, 
Belediye, hizmet bekliyen fukara semtlere hiz
met götüremez. 
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Bu itibarla, Sayın Başbakan ilgili bakanlıkla
ra emir buyursunlar, borçlu bakanlıklar Beledi
yeye olan borçlarını ödesin veya TEK İdaresi, 
Belediyeden alacağını almak üzere Belediyeyi 
sıkıştırmasın, bu hizmetler gitsin. 

Bakanlık odalarında kalorifer vardır, kalori
ferin yetmediği yerlerde, bakanlıklara gittiği
miz zaman görüyoruz, elektrik sobalarını da ça
lıştırıyorlar. Hem kalorifer yanıyor, hem elek
trik sobası yanıyor, hem de gündüzün elektrik 
yanıyor. Bakanlıkta çalışanlar bu kadar rahat 
bir huzurun içerisindeyken elbetteki gecekondu 
sakinleri karanlıkta oturamazlar. 

Elektrik idaresi, bakanlıkların borcunu öde
memiş olması dolayısiyle hizmet götürememekte 
ve vatandaşa, «Bakanlıklar borcunu vermediği 
için ben sana hizmet götüremiyorum.» demekte
dir. Bu hususu gayet açık beyan etmektedir. 

Bu durum, fevkalâde acı, fevkalâde ıstırap 
vericidir. Ankara'daki gecekondu semtlerini bi
liyorsunuz. Elektriğin gidemediği kısımlar, Be
lediyenin imkânsızlık dolayısiyle elektrik götü-
rememesinden mustariptirler. 

8 - 10 direkle elektrik gidebilecek olan bü
yük semtler vardır. Benim temas ettiğim Çan
kaya'daki Yıldızevler semtine 4 direkle elektrik 
gidecektir. Elektrik idaresi 4 diredi dikebilmek 
için, 1970 senesinin 6 ncı ayında yapılan müra
caat, 1972 senesinin 1 nci ayında «Sıra gelmedi
ği» gerekçesiyle ertelenmektedir. 1970 senesi
nin 6 ncı ayından beri karanlıkta bekliyen bu 
insanlara, «Bakanlıkların Belediyeye borcu var 
da onun için sizi nura kavuşturamıyoruz.» der
sek, Atatürk'ün büyük hedef gösterdiği «Uygar
lığa erişeceğiz.» demek lâfta kalır. 

Bakanlıklar borcunu verip de 2 metre ilerde
ki yere 4 direği dikemiyen insanlar, «Avrupa se
viyesine götüreceğiz.» diye radyo başında, kür
sülerde beyanda bulunmaktan vazgeçsinler, ba
kanlıklarda fuzuli olarak sarf edilen elektriğin 
parasını Belediyeye ödetsinler, Belediye de bu 
fukaralara elektrik götürsün, 

Hükümeti uyarıyorum, bütçe zamanıdır, lüt
fetsinler, Bakanlık bütçelerine, bu borcu koy
sunlar veya nereden vereceklerse versinler, Be
lediyeyi harekete geçirsinler. 

Bu hususta huzurunuzu işgal ettim, saygılar 
s imarım. 
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4. — İçel Milletvekili Turhan Özgilner'in 
resmi ilânlara dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, resmî 
ilânlar konusunda çok kısa beyanda bulunmak 
istiyorsunuz. Kısalığına binaen söz veriyorum, 
buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Bal
kan, sayın arkadaşlarım; 

Günümüzün önde gelen) konulanından biri 
resımî ilân konusudur. Sayın Niıhalt Erim Hü
kümetinin programının bir bölümlünde dje, «Res
mî ilân sisteminin ıslah edileceği» vaadi bulun
maktadır. 

Arkadaşlarım, kısa zaman içinde şüphesiz 
tartışılamaz. Bir Meclüıs araştırması da getiri
yoruz. Ancak, şu kadar belirteyim ki, binlerce 
fikir işçisi bir avuç gazete işvereni tarafından 
âdeta vasıta edilerek «Resmî ilân» adı altında 
Devlet eliyle ibu bir avuç kişinin zengin edil
mesi, şüphesiz resmî ilândan beklenen amaç de
ğildir. 

Arkadaşlarım, resmî ilân Türkiye İde bugün 
ne durumdadır? Günümüzde Devlet bütçesin
den 70 (milyonu aşan bir naMt, resmî ilân yoluy
la kimlere ne suretle dağıtılır? 

Arkadaşlarım, Anadolu içerisinde 312, is
tanbul'da 39, Ankara'da 35, İzmir'de 19 gazete, 
yani Ankara, istanbul, izmir'de 83 gazete, bu
nun dışındaki yerlerde 312 gazete resnû ilân
dan istifade eder. 83 gazete 70 milyonun aşağı 
yukarı 65 milyonunu alır, 312 gazetenin aldığı 
miktar 2 ilâ 4 milyon arasında oynar. 

Resmî ilân, şüphesiz resmî ihale ilânları, 
memur ve işçi alma ilânları gibi ilânlardır. 

Arkadaşlarım, resmî ihaleleri, kimler taM-
beder? Şüphesiz iş muhitlerinde bu ihalelerle 
ilgili olanlar. Ancak, bilinmek gerekür ki, bîr 
mütaahhit çeşitli gazetelerde, kıyıda - köşede 
bir resmî ilân arama külfeti yerine, bir tek res^ 
mî gazetede bunu bulsa kolay olur. 

Ancak denilebilir ki> hür basının ' dimdik 
ayakta durabilmesi için resmî ilân gereklidir. 
Bu doğTudur arkadaşlar. Yani, resmî ilâm eli
mizin tersiyle tamamen itelim, resmî gazete yo
luyla bunu yürütelim, sürdürelim... Bu, bir ba-
kıına resımî ilândan beklenen hür basını bir öl
çüde dimdik ayakta tutabilme amacına aykırı 
düşer. Ancak ne var ki, resmî ilân alabilmenin 
koşullarını gereği gibi tartışmak lâzım. Meclis 
araştırmasında tartışacağız. 
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Resmî ilân alabilmek için bâzı koşullar var
dır M, bunların arasında üçü önemlidir. 

Birincisi; bir gazetenin resmî ilân alabilme
si için bir yıl süre ile basın bayatımda devam
lılık göstermesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, Meclis araştır
ması önergesi Vereceğinizi beyan buyuruyor
sunuz, bütün bunlar detaylı olarak o zaman in
celenir. Lütfen detaya inmeyiniz de bugünkü 
konuşmanızın esasını teşkil eden aktüel mahi
yete giriniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Girece
ğim efendim. 

İkincisi; 12 fikir işçisinin o {gazetede çalış
mış olması şarttır. 

Üçüncüsü; günlük satışının en az 4 bin adet 
olması şarttır. Ancak, yüzde 20 si iade edilir 
basında. Demek ki, 4 800 ü karşılaması gerekir. 

Arkadaşlarım, birinci şartın, bir yıl şartının 
her zaman kesdn olarak tesbiti mümkündür. 
Ancak,, diğer iki şart, yani 12 basın işçisi ve 
4 bin adet basıp basmadığını tesfoit etmek çok 
zaman, çok yerde mümkün değildir. Nasıl ol
maktadır? 12 fikir işçisi yerine 3 - 4 tane işçi
nin çalıştığı yerde 12 tane naylon kadroyu gö
rebilmek mümkündür. Yani tesbiti mümkün de
ğil. 

Sayın Başkana daha evvel söz verdim, kısa 
konuşacağım. 12 fikir işçisinin bulunduğu bil
dirilen liste içerisinde, Ankara gazetelerinden 
birinde, börekçi dahi mevcuttur arkadaşlarım, 
Mesleği sadece börekçilikten ibaret olan, basın
la ilgisi olamyan bir şahıs. Gerekirse bunları tar
tışacağız... 

BAŞKAN — Tartışacağız. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet, 

geçdyorum Sayın Başkanım, 
Arkadaşlarım, 4 bin adet basılma meselesi

ne gelince, şüphesiz SEKA dan bilhassa yekû
nu 12 tonu bulur ayda, alınan gazetenin kâğıdı 
faturayla tesbit edilmiştir. Ancak bunun satıl
dığı hususuna gelince, el altından başkalarına 
kârına veya zararına, çünkü resımî ilân alabil
mek için aldığı fiyattan aşağıya da »atabilir, 
satışı mümkündür ve olmaktadır. Fakat ne var 
ki, bunu bayilere üç kuruş kâr vermek suretiy
le bayiler eliyle günde 4 (bin, iadesiyle 4 800 
kendilerine verilmiş gibi göstermek piyasada 
olagelmektedir. 

Kısa zaman içinde sadece bu kadar işaret 
ettim. Eğer bu resmî ilânların bir ciıddî hal yo
luna gireceği vaadi hakikaten Hükümetçe de
ğerlendirilecek ise; resmî ilânın külliyen bir 
tarafa itilmesi değil, ama koşullarına uygun 
denetimin yapılmasıdır. Hür basının ayakta 
durması için resmî ilânın gerektirdiği hususun
daki müdafaamızı da teyideder, bunu böylece 
belirtir, Sayın Hükümetten gerekli ilgiyi gös
termesini rica eder, saygılar sunanm. 

5. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arka-
daşınm 506 sayılı Sosyal Sigortalar [Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan kanun tek
lifi ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar 
ve 30 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun tek
liflerinin bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair teskeresi (2/598, 2/597, 3/716) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Çalış
ma Komisyonu Başkanlığı tarafından geçici ko
misyon kurulmasına mütedair verilmiş bir öner
ge var, takdim ediyorum. 

Yüksek [Başkanlığa 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 

arkadaşının, 508 sayılı İSosyal 'Sigortalar Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan ka
nun teklifi ile Ankara Milletvekili Osman So
ğukpınar ve 30 arkadaşının, aynı mahiyetteki 
kanun tekliflerinin bir an önce kanuniyet ikti-
spJbedebilmesi için havale edilmiş bulundukları 
Çalışma ve Plân komisyonlarından 11 er üye 
alınmak suretiyle bir geçici komisyon teşkilini 
arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gereği icra edilecektir. 

6. — Maliye Bakanı Sait Naci Jürgin'in, Ma
lî denge kanunu tasarısının, evvelce teşkil olu
nan Geçici Komisyonda görşülmesine dair öner
gesi (1/585, 4/247) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakam tarafın
dan verilmiş bulunan bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

— 7 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Malî 

denge vergisi kanunu tasarısının, ivediliği do-
layısiyle, Yüksek Meclisin 17 Kasım 1971 tari
hinde yapılan 5 nci Birleşiminde, 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vetfgi kanun
larının tadili hakkında kanun tasarısı için teş-

1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dış Ekonomik İlişkiler, Ulaştırma, Gümrük, 
ve Tekel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/517) (S. Sayısı : 
439) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önceki 'birleşimde açık oylaması yapılan Gider 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı gerekli 
ıoy çoğunluğunu ısağlıyamamıştır. Bu sebeple, 
bu birleşim tekrar açık oyunuza sunulacaktır, 
Bu maksatla oy kupası «ıralar arasında dıolaş̂  
tınlacaktır. 

Bir saatlik sürede görüşülecek kanunlar kıs
mına gelmiş bulunuyoruz. 

2. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına 'dair kanun tasarısı ve Dış Eko
nomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonla
rından kurulu 62 No. lu Geçici Komisyon rapo
ru (1/528) (S. Sayısı : '448) (1) 

BAŞKAN — Tasarının, bir saatlik süre için
de öncelikle görüşülmesine mütedair bir önerge 
var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler. 
sütununda 14 ncü sırayı teşkil eden 448 sıra 
sayılı, 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair olan kanunu öncelik ve ive-

(1) 448 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

kil olunan geçici komisyonda müzakere edilme
sini saygılarımla arz v« teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
ISait Naci Ergin 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gereği icra olunacaktır. 

dilikle görüşülmesini (1 saatlik süre içerisinde) 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
62 ıSayılı Komisyon Başkanı 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... jEtmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
448 sıra sayısında kayıtlı raporu okutuyo

rum. 
(02 No. lu Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülme tek
lifi vardır; ivedilik teklifinizi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 3339 sayılı «Hariçten satmalınan 
buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapı^. 
lan mümasilleri için getirilecek eşyanın Güm
rük Resminden istisnasına dair (Kanunun 
30 . 12 . 1900 tarih ve 179 sayılı Kanunla 1970 
malî yılı sonuna kadar uzatılmış bulunan yürür
lük süresi, 1980 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın milletvekili var mı?... Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— S — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı ... Yok. Maddeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

IVIadde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel bakanlık
ları yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti
yen var mı?... Yok. Maddeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, 
aleyihte, oyunu izhar sadedinde söz istiyen mil
letvekili var mı?... Yok. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu maksatla kupa sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

Bir saatlik süre zarfında görüşülecek kanun
ları görüşmüş bulunuyoruz. 

Şimdi 1 saatlik süre dışında görüşülecek ka
nunlara geçeceğiz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkanım, kısa maddeli kanunların 1 saatlik 
süre içinde görüşülmesi kaydı vardı. Binaena
leyh, 1950 senesinden evvel askerlikte geçen sü
relerin Sosyal Sigortalar Kurumunda değerlen
dirilmesi için bir maddelik bir kanun var; 5-10 
dakikalıktır. Öncelik ve ivedilik önergesi mev
cuttur. Bir saatlik müddetin dolmasına da da
ha 25 dakika var. Bu kanunun görüşülmesi 
mümkün olamaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, gündem, daha 
önce varılan bir teamül sistemi muvacehesinde, 
Sayın Meclis Başkanı ile partilerin grup yetki
lilerinin beraberce yapmış oldukları toplantı
da tanzim edilir. Bunun faydalı tarafı şu olu
yor: Daha önceden sayın milletvekilleri hangi 
kanunun o günkü birleşimde görüşülebileceği 
hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 

Bu sebeple, benim elime verilmiş gündemde, 
zatıâlinizim buyurduğu kanunun 1. saatlik müd
dette görüşülmesi tâyin edilmemiştir. Eğer, edil
miş olsaydı onu da görüştürürdük. Bunu, «Baş
kanlar Kurulu» tâbir edeceğimiz kurulda dik
kate alınmak üzere bendeniz bir görüş olarak 
gfötüreyim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Te
şekkür ederim efendim. 

3. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) 

BAŞKAN — Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu kanun tasarısının müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yetkilisi lütfen yerle
rini alsınlar... 

Muhterem arkadaşlarım, geçen birleşimde 
TRT tasarısı üzerinde müzakereler devam etmiş 
ve 34 ncü madde üzerinde Sayın Şinasi özden-
oğlu ve Sayın Seyfi Öztürk konuşmuşlardı. Bu 
arada komisyon 34 ncü madde üzerinde söz is
temişti. 

Komisyon adına Sayın Çerçel, 34 ncü madde 
üzerinde söz istemişsiniz ve fakat konuşma im
kânı bulamamışsınız. Şimdi sıranız gelmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER
ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkanım, 

.madde üzerinde başka arkadaşlar da söz aldı
lar. Müsaade ederseniz, onları mütaakıp komis
yon adına mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Asutay, 34 ncü madde üzerinde, bu

yurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, 
34 ncü madde üzerinde geçen oturumda ar

kadaşlarımız bir hayli görüştüler ve ben bu gö
rüşmelerden çok üzüntü duydum. Çünkü, ka
nunda, «Kurum, idari, malî teknik konularda 
Yüksek. Denetleme Kurulunun denetimi altın
dadır.» derken, TRT nin hesaplarını muayyen 
bir devrede vermemiş olmasını kanunun bu mad
desinin yetersiz olduğuna misal olarak göste
rildi. 

Bir kurum eğer idari, malî ve teknik konu
larda Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 
altında ise, bu kurum bütün hesaplarını ver
meye mecburdur. 

Nitekim, iktisadi Devlet Teşebbüslerini kap-
sıyan komisyon, TRT yi en ince teferruatına ka
dar eleştirmiş ve netice itibariyle hesaplarını 
uygun bulmadığı cihetle onaylamamıştır. 
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Ben, TRT Kanunu müzakeresinde şu nok
taya vardım: TRT, ağaca benziyen bir kurum, 
fazla meyva verdiği için herkes bu ağacı bol bol 
taşlıyor. Ama, ben şuna inanıyorum ki, ka
nun bu şekilde değiştirilirse, tüm murakabe 
sistemi Yüksek Denetleme Kuruluna aidolursa, 
bu müessesenin hesapları tüm olarak kontrol 
edilecektir. Ama, geçen oturumda arkadaşla
rımızın ifade ettikleri gibi, Kurumun idari, ma
lî ve teknik konularda Yüksek Denetleme Ku
rulunun denetimi altında bulunmasını yeter 
görmüyorlarsa bu maddeye yeni bir hüküm 
ekliyerek denetimi başka bir müesseseye ver
melidir. 

Bence bütün meselede itimat zaruridir. Eğer 
inançsız olunursa, Kuruma itimadedilmezse, 
faaliyetlerine güvenilemezse Kurumun her ha
reketi tenkide sebep teşkil eder. 

Bence bu Kuruma, 'hele hele Anayasanın 
121 nci maddecinin tadilinden sonra, «özerklik» 
yerine «tarafsızlık» ifadesi de geldikten sonra 
artık itimaedemeyiz, endişe etmemeliyiz. Bu 
kanun tadilâtından sonra eski faaliyetlerine 
devam ederse, yeniden bir kanun tadilâtı dü
şünmeliyiz. Kuruma bugüne kadar attığımız 
taşların yeterli olduğu inancındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, ben Sayın Asutay'm 
gömüşünün aksini savunacağım; geçen oturum
da bunu böylece savunan arkadaşıma katılıyo
rum. 

Arkadaşlar, Yüksek Denetleme Kurulunun 
tâyin ve teşkil tarzını uzun uzun tartışmak ge
rekmez. Yüksek Denetleme Kurulunun teşkil 
tarzı nazarı itibara alınırsa, Yüksek Denetle
me Kurulu kanalı ile bir denetimin çok daha 
yararlı veya arzu edilen istikâmette netice ve
receğini ümidetmek safdillik olur. 

Arkadaşlarım, bunu kısaca böyle belirttik
ten sonra (özellikle «Başbakanın istediği anda 
Yüksek Denetleme Kurulunun harekete geçece
ği» anlammı taşıyan maddenin getiriliş esprisi
ne de uygun olmadığı meydana çıkar. 

Maddeyi okuyorum: «Kurum idari, malî ve 
teknik konularda Yüksek Denetleme Kurulu
nun denetimi altındadır. Başbakan, Kurumla 
ilgili olarak belli bir hususun incelenmesind 

Yüksek Denetleme Kurulundan istiyebilir.» di
yor. Yani istemiyebilir de, Başbakanın ihtiya
rına kalmış. 

Oysa ki; Yüksek Denetleme Kurulunun ku
ruluş şekli nazarı itibara alınırsa, esas itiba
riyle denetimin ciddî yapılacağı çok zaman po
litikaya alet edileceği kamuoyunda bugün
den tartışılabilir, daha kanun çıkmadan. Kal
dı ki, Başbakanın ihtiyarına kalmış bir denet
leme oluyor. 

Yine devam ediyor madde «Yüksek Denetle
me Kurulunun yıllık ve ara raporlarında ku
rumun idari, malî ve teknik işlemleriyle ilgili 
olarak bâzı (konuların teftiş ve tahkiki temen
ni olduğu takdirde Başbakanın tensibiyle Ma
lî Teftiş Kurulunca yapılır». Yani Başbakan ten-
sibetmediği takdirde bu da mümkün değildir. 

Yukarda «ihtiyari» dediğimiz husus, aşağı
da «tesip» deyimi ile büsbütün Başbakanın ar
zusuna bağlanıyor. Bunu, şüphesiz Mecliste pa
muk ipliğine bağlayııverirsek ciddî mi, gayricid-
di mi, bu deyim tartışılabilir ama, bu böyledir 
arkadaşlarım. 

Yüksek Denetleme Kurulunun teşkil tarzı 
malûm, Barbakana sıkı sıkıya bağlı, Başbakan 
isterse denetleme yapılacak ve denetleme netice
sinde Başbakan tensibederse gereği yapılacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer denetleme neticesinde bir sorumluluk 

ortaya çakıyorsa, bunun suç olduğu da aşikâr 
ise, suiistimal ise bunu nasıl olur da, Başbakan 
tensibefcmezse bunun üzerine bir çizgi çekive-
rip hasıraltı edeceğiz? Bu, hukuk anlayışına 
uyar mı, mümkün mü? 

Başbakan istese de, istemese de bir teftişin 
neticesinde bir sorumluluğu gerektiren hal var
ışa, suiistimal varsa, bunu aidolduğu mercie, 
adlî makama tevdi etmek zorunludur. Ama mad
dede bu yok. Bunu nazarı itibara alan bir 
önerge verdik. Komisyonun da, Hükümetin de 
bu ciheti ciddiyetle ele almasını rica ederim. 
Başbakanın isteyip, ya da istememesine göre suç 
değişmez arkadaşlarım, onun süzgeci orası de
ğil. Adlî mercie şevki gerekir. 

Ayrıca, maddede Komisyon bir değişiklik 
yapacaksa şüphesiz onu tartışırız. Ancak, mad
deyi aynı şekilde bırakacak olsa dâhi, yanlış 
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anlamalar olduğu için redaksiyonu gerektiren 
bir önerge verdim, hiç değilse ona iltifat bu
yurmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, buyu

runuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

(Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tasarının 34 nıcü maddesi, geçen oturumlar

da da arz ettiğimiz üzere, TRT Kurumunun 
âdeta can damarını teşkil ediyor ve TRT üze
rindeki şüphelerin ortadan kalkmasını sağlı
yor. 

En az Sayın Asutay kadar müesseselere gü
ven duyan insanlarız. Fakat öyle sanılyorum 
ki, Sayın Asutay arkadaşım bu konu üzerine 
eğilip de buraya çıkmış olsaydı Ibizden farklı 
dü§ünmeim!iş olacaktı. Bib meyva veren ağacı 
şuursuz şekilde taışlıyacak insanlardan değiliz. 
Eğer ıbu teşbM bizim için yapıyorsa, esef ede
rim. inandığımızı her zaman, her yerde savuna
cak kadar yürekliyiz ve kimseden ide pervamız 
yoktur. Burada memleketin son derece önemli 
'bir konusunu görüşüyoruz. Şu tarafa sahip çık-
ımak, ıbunu karşısına almak diye bir problem 
yoktur ve ayıptır. Milletvekilleri olarak hak 
lbildiğliım!İz yolda yürümeye ve haksızlığın kar
şısına çıkıp direnmeye mecburuz. 

Ne dedik biz? 34 ncü madde ile getirilmiş 
olan kontrol sistemi yetersizdir. Evet arkadaş
larım, bu me'sele üzerinde bütün sayın mil
letvekillerinin ilgi ile durmalarını diliyorum. 

(Kim yapıyor kontrolü? Yüksek Denetleme 
Kurulu yapıyor. Yüksek Denetleme Kurulu
nun başkan ve üyelerini kim söçiyor? Başba
kan tâyin ediyor. Tâyinle gelmiş Yüksek De
netleme Kurulu, Başbakana ıbağlı bir teşek
külü nasıl murakabe eder soruyorum? 

Şimdi tarafsızlığı savunuyoruz, özerklik 
geldi, geldi bir noktaya takıldı, tarafsızlık an
lamına. Tarafsızlıktan bir santimetre geri git
meksizin tarafsızlık ilkesini savunmaya elibet-
teki imedburuz, hiç şüplhe yok. Orada eli-
mlizden gelen mücadeleyi elbette vereceğiz. 
Şalhsi (görüşümdür, zannediyorum menisuboldu-
ğum C. H. P. sinin de görüşü budur, inançla 
tarafszlıık ilkesini korumaya medburuz. Ama 
tarafsızlıkta elbette murakabeyi yapacak siste
min, kurulun evvelâ tarafsız olup olmadığını 
kontrol etmeye mecburuz. Bakalım Yüksek 

1 Denetleme Kurulu tarafsız kalabilir mi? Uygu
lama gösteriyor ki, bugüne kadar Yüksek 
Denetleme Kurulu vazifelerini görmemiştir. 
Yüksek Murakabe Kurulu -başkan ve üyelerini 
itham etmiyorum, ama öyle bir sistem var ki; 
Türkiye'de Devlet örgütünün pek çok yönleri 
de böyle. Sistemlerin en kötüsünü getiranüşiz 
ve |bu sistemle ıbu gemi yürümüyor. Niçin re^ 
form yapyoruz? Niçin reform iddiasndayz? 
Bu bozuk gemiyi, bu bozuk çarkı düzeltebilmek 
için elbette. 

ISistemlerin en kötü işleyenini getirmişiz, 
adına da Yüksek Denetleme Kurulu demişiz. 
IBaşJbakan tâyin ediyor, sonra da Başbakanın 
imzasıyla tekemmül etmiş olan Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle tâyin edilmiş, olan ge
nel müdürlerin, idare meclisi âzalarının ve 
diğer görevlilerin yönetiminde ve murakabesin
de olan 440 sayılı Kanuna tâbi iktisadi Devlet 
Teşekküllerini denetliyoruz. Mümkün değildir 
bu. Sakatlık da buradan geliyor ve yukarıda 
dosiyada da var ve bu dosyadan da anlıyo
ruz ki; TRT nin gerek muamelâtı, gerek he
sapları açık ve seçik ibir şekilde kontrol edi
lememiş. O kadar edilememiş ki; sizin adınıza 
Yüce Meclisin seçmiş olduğu Kamu iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri Karma Komisyonu da TRT 
yi bu işlemlerinden dolayı ibra etmemiştir, 
ıSayın Asutay acaba o dosyayı görmüş mü
dür? Değer verdiğim bir arkadaşımdır ama lüt
fetsin burada şu (hizbi tutuyoruz, bu hizbi tu^ 
tüyoruz. Böyle bir şey yok. Duygularına esir 
olacak insanlardan değilim. Ama bir gerçeği sa
vunmaya mecburum; memleketim için, dü
rüst olan, namuslu olan yolda tek başıma da 
mücadele etmeye kararlıyım arkadaşlar. 

Şimdi ne diyoruz biz? TRT de töhmet altn-
dan kurtulsun. Hata mı ediyoruz? Kamu
oyunda bir kanaat vardır; TRT hesabını ver
memiş bir kuruluştur deniyor. Bizden evvel 
TRT deki arkadaşlarımızın «Bu hesabı vermek 
istiyoruz, buna imkân hazırlayın» demeleri ge
rekmez mi? Çok rica ederim. 

IBiz baştan beri şunu söylüyoruz : HVÎ&dean 
ki, Yüksek Denetleme Kurulu görevini yapa
mıyor, şu, şu sebeplerden ötürü yapamıyorsa 
otomatik bir kontrol sistemi getirelim <koya-
lım bu 34 ncü maddenin içine diyoruz. Hata 
mı ediyoruz? Nedir ıbu kontrol sistemi? Maliye 

I Teftiş Kurulunun otomatik olarak TRT he-
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saplarını belli sürelerde kontrol ötme yetkisi
dir. Maddeyi bu şekilde değiştirmenin zaruret 
olduğu inancındayım arkadaşlarını. 

Şimdi, bugünkü Bıaşlbakan, gelecek Başba
kan, için konuşmuyorum ama, blir gün bir 
BlaşIbakan çıkar kendMıne bağlı, kendi yörün
gesinde suiistimal yapabilecek, ya da suilistimıal 
yapabilecek, ya da suiistimal yapmış bir ekibi 
Ibu 34 ncü madde hükmüme göre pekâlâ koru
yabilir. Bunu mu istiyorsunuz? Elbette ki bunu 
İşitemiyorsunuz. 

iSayn Özgüner arkadaişım da temas ©tti : 
dBaglbakan (gerektiğinde rapor sonuçlarını adlî 
mercie teslim eder Başbakan teftiş ve talhkikü 
tömenmi olunduğu takdirde...» 

Değerli arkadaşlarım; 
Başbakanın takdirine terk ediyor. Takdire 

dayalı bir kontrol sistemi olamaz. Olduğu: za
man demokratik olmaz, demokratik idarenin 
tarifinde en ciddî şekilde kontrol ve denetle
me mefhumu yatar arkadaşlar. Burada ciddî 
kontrol ve denetleme müessesesini getirmek 
istiyorsanız eğer, en ciddî şekilde, gönül din-
lemiyein ve Mıçibir kuruluşu töhmet altında bu-
lundurımıyacak kadar titiz (bir murakabe sis
temini buraya koymaya mecbursunuz arkadaş
lar. 

Bu tarihî bir görevdir, burada şuna, buna 
husumetimiz yoktur, bu küçük oyunlara te
nezzül edecek insanlardan da değiliz. Aşna 
inancımız odur ki; eğer biz tarafsızlık ilke
sinin hakkını vermek istiyorsak buraya t'aüma-
miiyle tarafsız bir murakalbo sistemini getirip 
koymaya mecburuz. Aksi halde bu kanun ölü 
doğmuş olur ısaym milletvekili. 

Dikkatinizi istirham ediyorum, yukarıdaki 
dosyayı da arkadaşlarımız tetkik buyursunlar, 
göreceklerdir ki, 440 ©ayılı Kanuna tabii olan 
kuruluşuarı denetlemekle görevli olan Baş
bakanlık Yüksek Demetleme Kurulu ne yasıfc 
ki, görevini tam ve kâmil anlamıyla teftişin 
ve kontrolün hedeflerine uygun şekilde ya-
pamamaktadr. Demin arz ettim, listem nok
sandır, sistem bozuktur. Bunları kaldırmanın 
mücadelesini yapıyoruz. 

öyle ise lütfedin ve sayın komisyon da lüt
fetsin, madde bu halde çıkamaz arkadaşlar. Di
ğer maddeler nasıl tam bir hüsnüniyetle yeni
den incelenmek ve burada şu kürsüden arz 
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edilen birtakım teamemni ve fikirlerin ışığında, 
verilen önerilerin ışığında yeniden kaleme alın
mak ımaksıadı ile geri alınmasını istirham 
ediyorum. îşjin selâmeti bakımından gerçekten 
Türkiye ıimizin gerçeklerime uyan bir denetleme 
sistemimin getirilmesinin teminini! sağlıyacak 
f akilde yeniden yazılması için miaddeniin komis
yonca ger alaınmasını bilhassa istirham eder 
(Saygılar sunanım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıStayım BuTİbanettin Asutay, bu
yurunuz tef endim, 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Turhan özgüner arkadaşımızın «saf
dillik olur» ifadesini kabul ediyorum. Ben za
ten kteden beri safım, saf olarak mikrofon ba
şına çıkıyorum. Ama diğer arkadaşımızın; «Bu 
kanunu tetkik etmiş olsa idi böyle görüşmezdi» 
iddiasını kabul etmem mümkün değil. 

Kanunu kelimesi, kelimesine virgülüne ka
dar tetkik ederek huzurunuza çıkıyorum. 

«440 sayılı Kanuna tâbi tüm kuruluşlar Yük
sek Denetleme Kurulunun denetimi altındadır.» 
Şiimdi Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 
altındaki müesseselerin bir tanesini dikkatle al
mak suretiyle TRT yi hedef almarıin yetersiz-
olduğunu söyledim. Yüksek Denetleme Kurulu, 
tüm kamu kuruluşlarının hesaplarını tetkik ve 
murakabe eder; Yüce Meclisimize niyabeten 
vazife gören komisyonlarda kamu kuruluşlarının 
tüm hesaplarını bir kere daha elden geçirir. Ama 
bir meselede suiistimal varsa, o meseleleri ince-
liyen insanlar vazifelerini yapmıyorlarsa, vazi
felerini yapımıyan insanlar suçludurlar. Bütün 
kamu kuruluşlarınrn hesaplarını Yüksek De
netleme Kurulunun murakabesi altında göre
ceksiniz, TRT yi bunun dışında tutacaksınız... 
Bu mümkün değil diyoruz. 

Eğer 440 sayılı Kanuna tâbi olan müessesele
rin hesaplarını tetkikle vazifeli kılmış olduğu
muz kuruluş, gerek teşkili, gerek vazifesi ve 
çalışmaları yönünden yetersiz ise, Yüksek De
netleme Kurulunun yerine; yeterli, vazifesini 
müdrik, hesaplarını yapabilecek yeni bir kuruluş 
kuralım. Bu kuruluşu kurduğumuz zaman, Yük
sek Denetleme Kurulunun denetliyeceği kuru
luşlar arasında TRT de vardır, TRT ye de bu 
yeni murakabe sistemi tatbik edilecektir 

12 — 



M, Meclisi B : 23 

Tüm iktisadi Devlet Teşekkülleri, 440 sayılı 
Kanıma tâbi olan müesseselerin hesaplarını Yük^ . 
sök Denetleme Kurulunun denetlemesini yerinde 
bulacaksınız; yalnız TRT yi bunun dışında gö
receksiniz. Ben bunun yetersiz olduğunu söyle
dim ; ama hesap kontrolunda bir hata varsa yeni 
baştan bir murakebe sistemini meydana getire
lim; Başvekilin tayiniyle olmasın, Başveki
lin isteğine uygun hareket etmesin. 

Ben maddeyi arkadaşlarımın anladığı mâna
da anlamıyorum. Ben maddeyi üç kısımda de
ğerlendiriyorum görüşüme göre. Yanlışsa arka
daşlarım safdilliğime versinler : 

Kurum, idari, malî, teknik konularda Yük
sek Denetleme Kurulunun denetimi altındadır. 
Yani Yüksek Denetleme Kurulu her zaman bu 
müessesenin hesaplarını tetkik eder, kontrol 
eder, gerekli bulduğu eksiklikleri teslbii eder, 
aidolduğu yerlere verir. 

Başbakan, kurulla ilgili olarak belli bir hu
susun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulun
dan istiyebilir. Yani, bir kısımda her hangi bir 
faaliyette eksik bulduğu nokta varsa, Denetleme 
Kuruluna emir verir ve «Sen şu mevzuu tetkik 
et,» der. 

, Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara 
raporlarında acurumun idari, malî ve teknik iş
lemleriyle ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve 
tahkiki, temenni olunduğu takdirde, Başbaka
nın tensibiyle Maliye Tef t&ş Kurulunca yaptırı
lır. 

O halde ben bu maddeyi üç kısımda değerlen
diriyorum. Bir kere hesapları tetkik edilecek
tir ; 440 sayılı Kanuna tâbi müesseselerin oldu
ğu gibi. Bölümlerden bir tanesinde bulunacak 
aksaklıkları, Başvekilin isteğiyle müstakillen 
ve münhasıran tetkike salahiyetleri vardır. Ek
sik bulunan meseleler yeniden tetkike tâbi tu
tulabilir. Yani bu müessesenin bütün hesap
larının tetkiki yalnız Başvekilin emrine "çağ
lı değil. Başvekilin, «Bu müessesenin he
saplarını kontrol etmiyeceksün,» demek salâhi
yeti bu maddede yok. Ben böyle anlıyorum; ak
si ise arkadaşlarım safdilliğime versin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyuru

nuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 34 ncü madde mües
sesenin idari, malî ve teknik murakabesini der-
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piş eden hükümler getlirmektedir ve bu mura
kabeyi de münhasıran Başbakanlık Yüksek Mu
rakabe Heyetine bırakmaktadır. 

Maddenin baş kısmını okursanız göreceksi
niz ki, «idari murakabe, malî murakabe ve 
teknik murakabe» diye yazılıdır. Bunu kim ya
pacak? Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
yapacak. 

Bugüne kadar verilen .misaller vardır ve geç
miş hâdiseler vardır. Bu hâdiselerim içersinde, 
Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyetinin, ma
alesef, murakabesini tam ve kâmil mânasiyle ifa 
edemediği görülmektedir. Nitekim bu mesele, 
Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyetinin ver
diği raporları ihtiva eden dosya komisyona gel
diği vakit enine boyuna, derinlemesine tetkik 
edilmiş ve tatmim edici bulunmadığı cihetle Mu
rakabe Heyetinin raporları ibra edilmemiştir. 
Bu bir vesikadır, delildir elimizde. 

Mesele böyle iken, hâlâ burada ihtiyari 'kayıt
larla «Başbakan müsaade ederse, Maliye Teftiş 
Kurulu tarafından murakabe yapılabilir.» kay
dının bulunması bence yersizdir. Bu ihtiyari 
kayıt kaldırılmalı ve mutlaka, yani Devlet Ha
zinesinden çıkan meblâğların sarf mahalleri, ne
reye gittiği, kimin tarafından kullanıldığı, ye
rine masruf olup olmadığı, bu işin mütahassısı 
olan maliye müfettişleri tarafından gözden geçi
rilmeli ve karara bağlanmalıdır. 

Aksi halde, birer hukukçu olmaktan ileri gi-
demiyen Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyeti 
üyeleri, teknik mevzularda, teknik malzemelerin 
kuruluşundaki hataları gelecek, hukuk görüşü 
bakımından murakabe edecek ve tanzim ettiği 
raporları komisyona gönderecek. Halbuki bunu 
bu işte ehliyeti olan yetişmiş elemanların yap
ması başkadır. Murakabe Heyetinin yalnız usul 
bakımından veya kanunun derpiş ettiği şekli 
formalitelerin ikmal edilip edilmediğinin kont
rolü bakımından verdiği kararın mutlak mâna
siyle yerinde olacağı kanaatinde değilim. 

Ben de Saym Şinasi özdenoğlu'nun fikrine 
iştirak ediyorum. Burada filhakika, Başbaka
nın lüzum gördüğü ahvalde teftiş ve tahkikin 
Maliye Teftiş Kuruluna bırakılabileceği kaydı 
vardır; ama evvelemirde Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu işi tahkik edecek, bir karara 
bağlıyacak, bu karar tatmin edici olmazsa ya ih
bar sonucu veya res'en Başbakan bu işin bir ide 
Maliye Teftiş Kurulu tarafından tetkikini âmir 
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bir karar verecektir. Bu, işi uzatmaktan başka 
bir mâna ifade etmez. O bakımdan, ben de Ko
misyon üyesiyim, ama bu maddenin Komisyon 
tarafından geri alınmasında fayda mülâhaza edi
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz 

efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; TRT kanunu tasarısı
nın 34 ncü maddesi üzerinde arkadaşlarım fikir
lerini söylediler. Ben de bu madde üzerıinde bir 
iki noktaya temas etmek için söz aldım. 

Anayasamızın 121 nci maddesi radyo ve tele
vizyon istasyonlarınm kurulması görevini Dev
lete yermiştir. Radyo ve televizyon tamamen 
Devletin elinde* ve inhisarında bir müessese ol
duğu için, bu müesseseyi diğer iktisadi kamu 
teşekkülleri gibi mütalâa etmek yerinde olamaz. 
Olsaydı zaten bunu Anayasamızın 121 nci mad
desindeki «tarafsız ve özerk» in yerine «taraf
sız» sıfatını vermek suretiyle ayrı önem taşıyan 
bir madde getirilemezdi. 

Özel şahıslar TRT nin yapacağı görevleri ya-
pamıyacağma göre, tamamen Devlet elinde olan 
bu müessesenin denetiminde de bâzı özelliklerin 
olması starttır. 

Biz bu konuda, getirilmiş olan 34 ncü mad
deyi muğlâk görmekteyiz. Her ne kadar Yük
sek Denetleme Kurulu bu kurumun idari, malî 
ve teknik bütün konularda işlerini denetleme 
yetkisini haizdir; yalnız burada tarafsızlıkla 
bağdaştıramadığımız bir nokta vardır. Bu nok
ta şudur : 

Murakabesi yapılırken, Yüksek Denetleme 
Kurulundan Başbakanın bâzı taleplerde bulu
nabileceği hususu maddede yer almıştır. Bu nor
maldir, yerindedir. Hattâ demokratik nizam içe
risinde her vatandaş ondan bunu istiyebilmeli-
dir. Yalnız, biz idari, malî ve teknik işlemleriy
le ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve tahkiki 
temenni olunduğu, takdirde, Başbakanın tensi-
biyle Maliye Teftiş Kurulunca tahkikatın yapı
lacağı hususunu hukuk Devleti içinde ve demok
ratik sistemle bağdaştıramıyoruz. 

Bir taraftan tamamen Devlet müessesesi ola
cak, Devletin bütçesinden beslenecek ve bu mü
essese Devletin inhisarında olacak, tarafsız ola
cak; diğer taraftan da Başbakan tensibederse 
ancak Maliye Bakanlığının Teftiş Kurulu gele

cek buraya ve teftiş edebilecek. Böyle şey olur 
mu? Tarafsız olan yerlerde, Devletin tarafsız 
müessesesi olarak kabul ettiğimiz Maliye Bakan
lığının bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu bura
yı muntazaman her sene denetliyebilmelidir. 

Arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz ki, Siyasi 
Partiler Kanunu vardır. Siyasi Partiler Kanu
nunda siyasi partilerin hesaplarının kontrolü 
yetkisi bile Anayasa Mahkemesine verilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi; tamamen Devlet müessese
si kabul edilmiven, özel bir çalışma gösteren si
yasi partileri, demokratik nizam içinde, demok
rasinin vazgeçilmez unsurları kabul ettiği için 
onların denetimini Anayasa Mahkemesi gibi 
yüksek bir mahkemeye bırakmış; Başbakanlığa 
ve yahut da başka bir Bakanlığa tevdi etmemiş
tir. 

Otuzaltı "milyonluk bir kütleyi ilgilendiren, 
tarafsızlığı şart koşulan bir müessesenin hesap
larının denetlenmesini Başbakanın tensibine bı
rakmak yerinde değildir. Başbakanlık Maka
mını kim işgal ederse etsin, bu müesseseler ta
mamen Devlet müesseseleridir; Devlet müessese
lerinin kişilerle değil, kanunlarla ilgisi vardır. 
Bu bakımdan biz, Komisyonun bu maddeyi tek
rar ele almak suretiyle İktisadi Devlet Teşek
külleri gibi mütalâa etmeden, tamamen bunun 
bünyesine has bir denetim sisteminin getirilme
sinde fayda mütalâa ediyoruz. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımızın ileri sürdük
leri gibi «Efendim burası da müessesedir, bu 
müessesenin elbetteki denetimi Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından yapılacaktır.» şeklindeki 
ifadelerine de katılmak mümkün değildir. Bütün 
Parlâmentoyu ve bütün Türk vatandaşlarını ya
kından ilgilendiren ve devamlı şekilde şikâyet 
konusu olan TRT, hepinizin de hatırladığı gibi, 
1967 - 1968 yıllarında Maliye müfettişlerinin bu 
müesseseye giremediği iddiası ve suiistimallerin 
yaplıdığı iddiası yaygın halde vatandaşın kafa
sında istifham yaratmıştır. Bunlara meydan 
vermemek, müessesenin itibarını zedelememek 
için, tarafsızlığa da riayet etmek bakımından, 
buranın ister Maliye Bakanlığı bünyesindeki 
Teftiş Kurulu tarafından, ister Anayasa Mah
kemesi tarafından, isterse Sayıştay tarafından 
olsun, senede bir defaya mahsus olmak üzere 
muntazam olarak denetimini sağlıyacak şekilde 
kanun maddesinin yeniden tedvin edilmesi ge-
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rektiğine inanıyoruz ve daha yerinde olur ka
naatini taşıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Çerçel, Komisyon adına, 

buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER

ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; müzakere edilmekte olan 
TRT kanunu tasarısının 34 ncü maddesi dolayı-
siyle Komisyon adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkatlerinizi biran 
için Yüksek Meclisinizin daha evvel kabul etti
ği 33 ncü maddeye çekmek istiyorum. 33 ncü 
madde, «Bu kanundaki özel hükümler ile düzen
lenen hususlar dışında kalan konularda Kurum 
hakkında İktisadi Devlet Teşekküllerine uygu
lanan genel hükümler uygulanır. Bu hükümlerin 
uygulanmasında ilgili Bakanlık, Başbakanlık
tır.» 

Yüksek Heyetiniz 33 ncü madde Us, özel hü
kümler dışında TRT nin bir İktisadi Devlet Te
şekkülü olacağını kabul etmiş, 359 sayılı Kanım
da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak göste
rilen ilgili Bakanlığı da, bu defa «Başbakanlık» 
olacağı esasını koymuştur. 

Şimdi, iktisadi Devlet Teşekküllerinin mura
kabesi 3460 ve 440 sayılı kanunların hükümleri 
dairesinde cereyan etmektedir. 3460 sayılı Ka-
nun bu murakabeyi tesbit etmiş, esaslarını, bü
tün İktisadi Devlet Teşekkülleri için ortaya koy
muş bulunmaktadır. Bu arada, 440 sayılı Ka
nunun bugüne kadar TRT de nasıl işlediği hak
kında Yüksek Heyetinize biraz maruzatta bulu
nursam, Komisyonun bu madde üzerindeki nok-
tai nazarı daha açık olarak anlaşılmış olacak
tır. 

359 sayılı Kanunun 33 ncü ve 34 ncü mad
deleri de, bu defa konuşulmakta olan maddeler 
gibi, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak, Başve
kâlet Murakabe Heyetinin tetkikini, Başvekâlet 
Murakabe Heyetinin bu müessese üzerindeki tu
tumunu tesbit etmiş bulunmaktadır. Ancak, 359 
sayılı Kanun meriyette bulunduğu zaman, bu 
murakabenin nasıl anlaşılacağı, bu murakabenin 
ne şekilde tatbik edileceği hakkında TRT Ku
rumu ile Hükümet arasında ihtilâl çıkmıştır. 

TRT Kanununun tatbikatında şöyle bir husus 
cereyan etmiştir; bir gazetenin bâzı neşriyatını 
suç olarak kabul eden Hükümetin, müfettişleri 
vasıtasiyle bu idareyi Başvekâlet Murakabe He-
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yetinin murakabesi haricinde tahkike tabi tutma 
arzusu, Devlet Şûrasının istişari bir karariyle 
durdurulmuştur. Binaenaleyh, o zaman mühim 
olan mevzu, TRT nin Başvekâlet Murakabe He
yetinin ne dereceye kadar murakabesine tabi ola
cağı. hususudur. Murakabe Heyeti ısrarla, bun
ları tetkik edeceğini beyan etmesine rağmen Şû
rayı Devletin bu kararı muvacehesinde, bu tet-
kikat yapılamamıştır. Yüksek Heyetinize bu 
konuda arz edilecek çok misal vardır. Ben, bir 
tanesini arz edeyim: Bir sene evvel 420 bin lira 
sarf edilmiş olan bir müzik neşriyatına, bir se
ne sonra 6 milyon lira sarf edilmiş ve Murakabe 
Heyeti, TRT ye; «Bir sene evvel 420 bin lira ile 
yaptığınız iş, bir sene sonra 6 milyona çıkmış
tır. Bunun sebeplerini lütfen izah etmenizi rica 
ediyorum.» demiş, TRT ise, «Bu, bir haberdir, 
bu, bizim kendi özerkliğimize dokunan mevzu
dur. Bunun muhteviyatını ve sebebini size vere-
miyeceğiü.» şeklinde bir cevapla bunun karşısı
na çıkmış ve bu murakabe, o günün şartlarında 
daha ileriye götürülememiştir. 

Müsaade ederseniz, Sayın özdenoğlu'nun mü-
taaddit defalar bahsettiği 1967, 1968, 1969 se
nelerine ait Başvekâlet Murakabe Heyetinin tet
kikleri hususunda kısaca mâruzâtta bulunayım. 
1967, 1968, 1969 senesinin hesapları, Yüksek 
Heyetiniz adına murakabe yapan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonunda tetkik edilirken, 
hakikaten, bu hesapların ibraya şayan olmadığı 
görülmüş, yapılan müzakereler neticesinde gerek 
Komisyonda tavazzuh eden ve gerekse Komisyo
na yazılı olarak verilmiş olan bâzı hususların 
tetkiki için iki aylık mühlet verilmek suretiyle 
dosya, olduğu gibi Başbakanlığa iade edilmiştir. 
Başbakanlık, bu iki aylık müddetin sonunda, 
yapmış olduğu tetkikatı ek bir raporla Komis
yona tekrar iade etmiştir. 

TRT içerisinde, hakikaten hepimizin günler
ce müşahede ettiğimiz şekilde usulsüz muamele
ler olduğu gibi, yine Komisyonda aylarca devam 
eden müzakereler içinde, hakikaten bu müessese
de şerefli, dürüst ve vazifesini çok iyi yapmış 
olan insanların da muamelelerine tesadüf edil
miştir. Hakşinaslığı; varsa yapılmış yolsuzluk
ların, yapılmış usulsüzlüklerin katî olarak tes
bit edilip, mesullerinin cezalandırılmasında, fa
kat bunun yanında hakikaten vazifelerini lâ-
yıkıyle yapmış bütün insanları da şümulüne ala-
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cak şekilde TET yi bütünüyle suçlamamakta 
buluyoruz. TET nin tüm olarak suçlanmasına 
gönlümüz razi olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilâihara, Başba
kanlık Murakabe Heyetinin, verdiğimiz iki ay
lık müddet içerisinde yapmış olduğu tetkikatı 
muhtevi ek rapor, komisyona gelmiştir. Bunu, 
müteaddit defalar bu kürsüden bahsedildiği 
için arz ediyorum. Özeti aynen şöyledir : Ra
por içerisinde bâzı hâdiselerden bahsedilmiş, bu 
hâdiselerin ayrıca bir teftiş ve tahkik mevzuu 
olacağı, bunun haricinde kalan heyeti umumi-
yesinin ibraya mâni teşkil etmediği Başbakan
lık Murakabe Heyetince Başvekâlete bildiril
miş, Başvekâlet de bunu, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Komisyonuna göndermiştir. Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Komisyonu da, bir su komis
yonu seçerek bunun tetkik edilmesini ve neti
cesinin komisyona getirilmeısini karar altına al
mıştır ki, şu anda Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonunda 1967, 1968, 1969 seneleri hesap
ları hususunda henüz bir neticeye varılmamış
tır. Su komisyonunun, yapacağı tetkikat neti
cesinde vereceği rapora göre, durum komisyon
da intacedilecek ve o zaman hakikaten yolsuz
luklar varsa, ne ise bütün bunlar teker teker 
Yüksek Heyetinize getirilmiş bulunacaktır. Bu
na kadar, bizim bu hususta söyliyebileceğimiz 
mevzu budur. 

Şimdi, mühim olan husus şurada toplanıyor; 
Başvekâlet Murakabe Heyetinin bugün 3460 
sayılı Kanunda tasrih edilmiş olan vazifesi, 
kendislna bir tahkik, bir tetkik imkânı verme
mekte, yetkisi ancak, tetkik etmiş olduğu mü
esseselerin rasyonel çalışıp çalışmadığı, plânla
ma hedeflerine varıp varmadığı, organizasyo
nunun umumi, ilmî prensip ve esaslara uyup 
uymadığı noktasında toplanmaktadır. Bunun 
haricinde, 440 sayılı Kanun, 3460 sayılı Kanun 
Başvekâlet Murakabe Heyetine başkaca bir yet
ki vermemektedir ki, bunun mahzurları, 3430 
'sayılı, 440 sayılı, 468 sayılı Kanunla Başvekâlet 
Murakabe Heyetinin vazife ve mesuliyetlerinin 
yeni baştan tanzimi çalışmaları sırasında, za
man zaman bu husustaki tetkikler neticesinde 
ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, bugün Başvekâlet Murakabe Heyeti
nin, mevcut mevzuat içerisinde yapmakta oldu
ğu tetkikatın haricinde her hangi bir yolsuz
luğu tahkik, her hangi bir hususu tesbit, ifade 

I alması, şahit dinlemesi ve sair gibi hususlara 
kanun mânidir. Bizim, komisyon olarak üzerin
de durduğumuz nokta; bugünkü 440 sayılı Ka
nunun koymuş olduğu prensibin, yine TRT nin 
bir İktisadi Devlet Teşekkülü olması dolayısiy-
le burada da aynen şu anda tatbikidir. Yüksek 
Heyetiniz, Murakabe Heyetinin vazife ve mesu
liyetlerini, tahkik imkânlarını, tetkik imkânla
rını yeni şekle soktuğu zaman, TRT de bu de
netime tâbi bir mües'se olarak nazara alınacak 
o şekilde hareket edilecektir. 

Şimdi, Komisyonun Yüksek Huzurunuza 
sunduğu metinde, Murakabe Heyetinin tetkik 
hususunda bugüne kadar müşkülât çektiği hu
suslar tesbit edilmiş ve TRT nin yeni tanzim 
edilen şu kanununda, tatbikatta görülen bu 
müşküllerin halli yoluna gidilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 34 ncü mad
deye göre kurum, idari, malî ve teknik konu
landa Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi1 

altındadır. Bu 359 sayılı Kanunda da vardır, 
bugün yeni tesbit ettiğimiz kanunda da vardır. 
Daha evvel 359 sayılı Kanunda ilgili bakanlık 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı iken o kanundan 
farklı olarak geçen celse kabul etmiş olduğu
nuz hükümle ilgili bakanlık olarak «Başbakan
lık» denmiştir. 

Başbakan, Kurumla ilgili olarak belli bir 
hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Ku
rulundan i'stiyebilir. Bu madde, gerek 440 sa
yılı Kanunun, gerekse TRT Kanununun esaslı 
bir maddesidir. Yani, Başvekâlet Murakabe 
Heyeti normal olarak senelik tetkikatmı tek
nik, malî ve idari yönlerden kendi çizdiği prog
rama göre yapmaktayken, Başbakan, «Hayır. 
Şu noktayı şu şekilde bir defa daha tetkik 
edin» diyebilir. Fakat, 359 sayılı Kanundaki 
özerklik- anlayışı dolayısiyle TRT, bu şekildeki 
bir tetkikatı dahi kabul etmemiş ve Şûrayı Dev
letten istişari mütalâa alarak; eski kanuna gö
re bunu dahi yapamıyacağını bildirmiştir. 

Şimdi bu kanunla bu hususu tekrar teyide-
dilmekte ve kanunun heyeti umumiyesi olarak 
özerklik yerme, bitaraflık esası konduğuna gö
re, artık Şûrayı Devletin bu husustaki istişari 
mütalâa/sının daha evvelki tatbikatta meydana 
getirdiği güçlük bertaraf edilmiş olmaktadır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara 
j raporlarında kurumun idari, malî ve teknik iş-
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lemleriyle ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve 
tahkiki temenni olunduğu takdirde, bu, Başba
kanın tensibi ile Maliye Teftiş Kurulunca yapı
lır. 

Muhterem arkadaşlarım, Başvekâlet Mura
kabe Heyeti bir defa, senelik raporlarını her se
ne Eylül ayı içerisinde tamamlıyarak Başbaka
na, Başbakanlığa göndermek zarurerindedir. 
Ayrıca, Başbakanlık Murakabe Heyeti bâzı 
mevzularda ara raporlar vermektedir. Muraka
be Heyetinin bu ara raporları, alâkalı bakanlık
lara gönderilir. Alakalı bakanlıklar, bu ara ra
porları hakkında teftiş ve tahkik yaptırırlar. 
Şim&l, alâkalı bakanlıkların teftiş unsurları, 
kendi vekâletleri bünyesindedir. Komisyonunuz 
burada, alâkalı Bakanlık olarak Başbakanlığı 
aldığı için, Başbakanlığın da bu mevzuda mü
fettişlerini maliye müfettişleri olarak kanun 
metnine koymuş bulunmaktadır. Diyelim kî, bu 
madde ile eğer TRT Başbakanlığa bağlanma
daydı, aidolduğu bp^anlı'k meselâ Ticaret Ba
kanlığı, Sanayi Bakanlığı bu ara raporlar üze
rine bir tahkik, bir tetkik yapabilecekti. Bura
da, «Başbakanın izniyle» tâbiri, TUT nin, Mali
ye Bakanlığına değil de Başbakanlığa bağlı ol
ması sebebiyle kullanılmıştır. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, Bakanlık 
müfettişleri bakanlara tâbidir ve bakanlıktan 
aldıkları emir üzerine, mucip üzerine bir mev
zuu tahkik edebilirler. Maliye müfettişleri dahi 
bakanlarından emir almak ve kendi bakanların
dan, bir tahkik izni almak suretiyle tahkikat 
yapabilirler. Hattâ, benim, maliyeci arkadaşlar
dan edindiğim malûmat yanlış değilse, müfet
tişlerin bu husustaki müzakereleri ve sair mua
melâtı Maliye Bakanlığında müsteşarların dahi 
değil, bizzat Bakanın emriyle yapılmaktadır. 
Mekanizma da, bakanlıktan alınacak bu tahkik 
izniyle işlediğine göre, burada da Başbakanın 
«lüzum görüldü» ten'sibiyle maliye müfettişleri 
tahkikata geçebilecektir. Diğer bakanlıklarda 
da maliye müfettişleri yaptıkları teftişler esna
sında her hangi bir hususun tetkikine zaruret 
görürlerse, yine alâkalı bakanlık, hangi bakan
lığa aitse onun muvafakatini almadan her han
gi bir teftiş yapamamaktadırlar. Maliye Bakan
lığının Teftiş Nizamnamesinde bu husus; alâ
kalı bakanın muvafakati alındıktan sonra mali
ye müfettişlerinin tetkik yapabileceği kabul 
edilmiştir. 

Burada «Başbakanın ten'sîbi ile» denmesi
nin sebebi ve şahsan Başbakan olarak yazılma
sının sebebi, teftiş nizamının bütün Devlet teş
kilâtında, doğrudan doğruya bakana bağlı ol
ması - yine kabul ettiğiniz başka bir madde ile 
TRT yi Başbakana bağladık - dolaynsiyle «Baş
bakanın tensibi» ibaresi komisyonumuzca lâzım 
ve zaruri görülmüştür. 

Şimdi bu şekilde Yüksek Heyetinize mâru
zâtımızı arz etmiş olduk. Yüksek Heyetiniz adı
na vazife gören komisyonunuz, burada beliren 
kıymetli arkadaşlarımızın değerli mütalâalarını 
ve görüşlerini her zaman ve her hususta göz 
önünde tutmak suretiyle bu kanunun bu mad
desini tedvin etmiş (bulunmaktayız. Bu kanu
nun memleketimize en yararlı şekilde çıkması 
arzusundayız ve bunu da fiilen göstermekte
yiz. 

Şunu arz edeyim ki, bu kanunun gerek he
yeti umumiyesinin müzakeresinde ve gerekse 
arkadaşlarımızın muhtelif vesilelerle ortaya 
koydukları kıymetli fikirleri komisyonumuzda 
müzakere edilmekte ve değerlendirilmektedir. 
Yine bu madde üzerinde komisyonumuz ehem
miyetle durmuştur. Biz, bu haliyle bugünkü İk
tisadi Devlet Teşekkülleri rejimi içerisinde bu 
mevzuun kâfi derecede tetkik edilebileceğine 
- keza tahkik mevzuları varsa bunların da tah
kik edilebileceğini - inanıyor ve maddenin bu 
metniyle kabulünü Yüksek Heyetinizden rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, üçüncü kez 
konuşma talebinde bulunmuşsunuz, buyurunuz 
efendim. 

SINAİSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanını dinledikten son
ra gayri ihtiyari olarak şeyle bir fikre sahifeol-
dum, Acaba, Komisyon Başkanı <bu tasarıyı mı 
savunuyor, yoksa TRiT mi savunuyor? Şimdi 
bunu çözümlemek lâzımdır, değerli arkadaşla
rım. 

'Sayın Komisyon Başkanının konuşmalarını 
istifade ile dinledik. Şüphesiz kendilerinin Ko
misyon Başkanı pcrumluluğu ile her şeyden ön
ce bu metni, komisyonun perspektifinden sa
vunmaları gerekirdi. Şimdi görüyoruz ki, daha 
önce komisyon olarak geriye aldıkları madde 
metinleri ile bu metin, getirilmek istenen siste-
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min umumi görüntüsü içinde, tezatlarla dolu
dur, tutarsızlıklarla doludur. 

'Demin de arz etmiştim, kısaca temas etmek
te fayda umuyorum. [Bir yandan «tarafsız TRT» 
diyoruz ve bunu savunuyoruz, bir yandan da 
TRT yi tarafsızlık ilkesinden saptıracak; belli 
bir kliğin, belli bir hizbin, ihele ihele kötü niyet 
sahibi iktidarların emrine (verebilecek, «bende» 
yapabilecek ciddî ve namuslu bir teftişin he
deflerinden saptıracak bir sistemi getirmenin 
burada lüzumsuz çabasına giriyoruz, değerli 
arkadaşlarım. 

Değer verdiğim Sayım Komisyon Başkanına 
arz etmek istiyorum, Yüksek Heyete arz eder
ken; zannetmesinler ki, tüm TRT mensupları
nı yakalarından tutup ceza evine sevk edece
ğiz. Telâş içinde gördüm, kendilerini. 

Bir ciddi inceleme ve denetleme sistemi gel
sin diyoruz. Gelecekteki Başbakanın temayülü 
nedir, tutumu nedir; - talbiî kâhin olmadığımız 
için ve mazinin de çok acı tecrübelerini yaşa
mış insanlar olarak, iyi [biliyoruz - gerçekten 
en küçük bir boşluk yaratmayacak şekilde, en 
kötü ihtimalleri de düşünerek çok ciddi, çok 
sağlam - millet için teminat, şahıslar için de
ğil - bir teminatın âzamisini, Devlet için, Hazi
ne için teminatın âzamisini getirecek bir siste
min mücadelesini yapıyoruz. 

iŞimdi yüksek huzurunuzda kendilerinden 
soruyorum, Hazinenin 1 kuruş yardım yaptığı 
her hanigi bir müesseseye Maliye müfettişi gir
mez mi? Kendileri KızıTay Genel Başkanlığı 
yapmışlardır. Sayın Komisyon Başkanımız bi
lirler, Maliye müfettişleri Kızılaya da girer. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna da girer. Periyodik 
olarak mal müdürlerini, sorumlu mulhaseibecile-
ri teftiş eder. IE şimdi, orada kayıtsız şartsız 
bir murakabe var. Belli ayarda, - sayın millet
vekilleri elbette çok iyi biliyorlar - normal 
bir teftiş vardır, değerli arkadaşlarım. Normal 
zamanlar içerisinde maliye müfettişleri gider 
ilgilileri, yani nereyi kontrol edecekse sarf ev
rakına elkoyar ve teftişini yapar, bu normal tef
tiştir. Her yıl yapılır bu arkadaşlarım. 

, Bir de tahkikat vardır. Her hangi bir olay 
çıktığı zaman, ihfbar üzerine Maliye Bakanına 
imfVen Teftiş Kurulu Başkanı Maliye müfet
tişlerini - İçişleri Bakanlığında mülkiye müfet
tişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığında da Güm-
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rük müfettişleri tabiî - gönderir, belli bir hâ
diseyi incelerler, böylece o hâdiseyi bir fezle
keye bağlarlar. 

Şimdi biz diyoruz ki, burada istenilen nor
mal teftiştir. Yani öyle bir sistem koyalımı M 
etkili olsun. 'Sayın Komisyon Başkanı Yüksek 
Denetleme Kurulunun yapmış olduğu denetimi 
yeterli görmüyorlar, iaynen katılıyoruz. Haki
katen yeterli değildir arkadaşlar; demin de arz 
ettim, sistem bozuktur. Yüksek Meclisin ilgisi 
ve desteği ile bu konu çözümlenmelidir. Yani 
44*0 sayılı Kanuna tabi olanlar bugünkü ra
yiçle 150 ımâlivaır [iraillılk fedir iktisadi potamısîiıye-
İ n ülsltıümldıe bir Kkltaisaıdi varlığı temsil eder. 
Katara İktıllsaidi Berkit TeişiefbbiMeıriilnd nıuratoa-
toe etmekle görevli oltam Yüksek Denetleme Ku
rulunun, istenilen ölçüde, etıkide kanıtnol yapa
madığı, gerçek. Nereden biliyorsunuz dersenlüz; 
yulkardaıM dosyadan. Komisyon yazmış, rapo
runda. Yukaınlda Sayın BuManlı arkadaşım 
da okumuştur, hıer ihaldıe^ Komisyon aynen 
öyle yalamış. 

Kottnölsyıoin, TRT ıdolsyaJsımı Başlfoakianlığa iaıdle 
ederken, lâyıihaısım'dia, dfijyor M; «Başbaikaaılklk 
YüJksielk Detnieltüeıme Kurulu, diğer ikt'ilsodi Derv̂  
klt Teşleibbülslenittildle yıapltığı teftişin ımiüfkemtme-
lıüyeitiimlde Jbûr ibetfltdlş yapamamıştır.» TRT yi kais-
dedliyor. 

Büz idle birtakım olaylarla, müşahhas delil
lerle izah ediyoruz M, «her zaman için Yüksek 
Deraeıtleme Kurulu, tefflşin tam ve Ikâmıül iha
tası içerisinde, ciddiyeti İçerisinde değül.» Se-
bep; kuruluşu haltiahdır. Çünkü BaşveMü, Baş
vekil adıma işgören anüielsıseseleri demetliyen bu 
kurun, Başbakan tarafımdan tâyin edülen bugün 
lenden kurulur. HaJta buradan başlıyor. 

Buraida daha başka bir konuyu dMflaltilniilze; 
ve titalsafınııza ıseranıelk lilsitıilyoruim, değerli aırtoaidajş-
lanım. Yüksek Denie/ttan)© Kurulu bir denıet-
çj'lye bİT konu verir, o giıder onu tefltüş eder, tah-
kl'lk ejder ve ibiir fezlekeye bağfar, bir rapora 
bağlar gelir. Aynen göndermez onu, Başlba* 
kamılı$a ve Meclise, 'değeri arkadaşlarıım, Yük
sek Murakabe Heyetlinin Başkanımın bıaşkanlIıiH 
ğmida kurul toplanur, onun neticeyi talep Ikais-
mını zamıam Kaman ıdleğişitiirir. Bunu Yüksek! 
HeyeıtdinlMm dikfkaltöîiıe anz citmek diştenim. .Acı
dır, aımıa gerçeiktlir. Çünkü Başkan şu veya 
ıbu cmldaşieflıeır iıçimîd!eldiir. Hülküinuelt aleyhin© her 

18 -



M. Meclisi B : 23 

hangi Ibir teklifte bulunursam, yama başıma 
nıe gelir, 24 ısaaıtısonıra mj© olurum, korkusu 
içeniısimıdedJiir. 

Geçjein oltaumıda ıcllau arz silmiştim; berkles 
Türkilyede yürekli değildir, herkes cesur ola-
anayor arkadaşlar. Eğler meımurların % 80 ini 
yürekli rniieimur olaıalydt, şaJhsıiıyelfcli mıeımur ol
saydı, Türkiye bu hale düşer miydi? Dıetvlelt bu 
hale düşer aniydi? IKüimıse haksızlığa karışı diırem-
andjyor; herkes «bama aile» diyor v,e 'günlümü güm. 
ediyor. Biz burada, gerçeği hep birlikte tüfaide 
ederek, hiçbir sumettlte paritıi farkı giösaettraıieidiecii, 
Türkiye'min em büyük bir meselesi olanak mılü-
©adeSielsM yapıyorsak, îbep birlikte sarnıiiimî ol
maya mecburuz. ' 

Şitaudii ısayım arkadaşlar, başka (türlü anlaşıl
masın, tekrar ediyorum. ıBdlz - iısitiyomız ki, 
anıaüijyıe müfleıtitâşleri mumtaızaim teftiilşlerle TRT 
mânı ttaraifsızflıgıııı taim anlaımıyla gerçekleştire
cek fbiçûmlde ve bu fieDselfeınin paralelimde, toelE 
zamanlarda gelsdm hesaplara el koysunlar. Bu
nu ilsiteımiek suç mut? Bumu istemek demek bü
tün TRT mensuplarımı ce&a evime göndermek 
denmek smi? îsitirhıam leidlilyionız. ElbetteM te-
mlilz laTkıadaişlaramıız var; fonlarım teımiizıe çıkma
lara içı'a, omlarım şıenetfleırimim korunması İçim 
kemldDmliize Idiüşem vaıaüfeyi elbeitlteki yapianz, bu 
gayet ttsübdî. Ama arlz eltltiğiımiz gibi biraz ön
ce Sayım Başkam, kendileri de söylediÜIier, ger
çekteni dosyayı okuduğumun zaman değerli ar
kadaşlarımı, Türkiye'de citddiyetle ezıilimesi lâ-
zıımgelem bdırtakıım suiıs/timal yuvalarınım mıieıv-
cudoüduğu amlaışılıyior. Tümü üzerimde yapito-
ğıım komuşımada birkaç ımlüsal verdim, acıdır. 
Memur (var bir ay fflşerisimldle 10 mcu dereceden 
3 mieü deretoeye İLnltibakı yapılmıştır; bu sıuiMisti-
malidir, başka bir şley değildir. 

Nlıhayelt, sarf oişleimüeırimlde usulsüzlük oldıu-
ğu iddia eldilmektedir, ısö̂ lemtmıeklteıdlir. Tabiî 
ıdieMMletri, sarf (evrakı mnefydama çıksın, göre-
lîm. Acı şeyler söylıemllyor, huzurumuzda ıtekrar 
sıöyleımleye lüzumı görmüyorum. Gömmüyorum 
ama siz de biliyorsunuz birtakımı »öylemltiler 
varldır. Hattâ olay veriOmiştir. Ama hangi 
taksilye kaç bim lira ödenıdiğmi özdenoğlu Ibile-
rnıleiz. Duyuyoruz, trafikten taksi plâkası ao-
ruldmğıu zaman Bevlet Su işleröme laüt Greyder 
plâkası çıkıfyormıuş. Lûltifıeıdin, bumlar bâiDimsim 
aittik. Bu piMigim oiiddî (bir meşıter vuırulmiaisı 
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i suretiyle 'beıınMemumê kii istiyorsaik, suç mu iş
liyoruz? 

i Bu kürtsıüye geliyoruz, yetmdm eidiyoruız, ma-
muislu kalmamın ımücaldeleısliind yapıyoruiz. ŞTm-
ıdan, bumdan hesap soralım, Devlet Hazinıefeinte 
kiimler el >altlmı̂ sa ondam hesap soratatı diyoruz. 
Lütfen, TRT dem de hefsap soralım. Omum ta-
rafsızlığıiîu teamim ilcim, omum baysıi|ye!tlimii ko
rutmak ülçjim bu taelsaıbı öorahmı, gayeit taibü. 
Kim soracak? Devlet .soracak, Hazine soracak, 
Maliye soracak. Bai§Jbakamım< ıtakdirimıe ve ten
sibine iktiran eihmıüş bir teftiş mekan'izmıası ola-
rnıaz beyler, imaınimıyioruiz, olmaz öyle şey. 
Tefİfâş laldül olarak, §u veya bu etklldem» siyasi 
biaiskjdam uzak olar'ak ya vardur, ya ıda ytok-
tur^ Sdyasall birtakım baskılarla olmaz. 

öyle ise lûtfıedftm, Sayım Komisyon da Itilt-
f elisin bu mıaddeyi geri alsım. Diğer bütün önem-
11 ımadıdeleri geri lalmaşlaııdır. Kamum (tasarısı
nla, ısis'teımaltiği içerllsliaılde beplsimi bSirdemı bdrleş-
tineıbilmek içim zaten bu maddenin de geri alm-
mıam lâzınnıdır, diğıerleriyle tezat arz eStameanıesi 
bakLmamldaıı- Dir,emımieıslnili8a:, önıengelmiiz del 
varidıtr. Bu rnıadde ide diğerlerli gJoi geri allıım-
sm, kamıumum gemisi lesprisinıe vıe feisiefesime uy
gun bir bdıç&mde yeniıdıem dülzemleııijsim. 

Çok teşekkür edenllm. 
BAŞKAN - - Koımisyom adımla Sayım Çerçel, 

buyurunıuE eiflemdiim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇEEÇEL (Afyon Karanisar) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın özdenoğlu'nun beyanları üzerinde Yü
ce Heyetinizi 'kısaca tenvir etmek istiyorum. Ar
zım şudur ki, bendeniz yüksek huzurunuzda 
TET nin müdafiliğini yapmadım. Bendeniz, re
alist olarak, elimdeki bir raporu, Komisyonun 
bendenize verdiği yetkiye dayanarak, Yüksek 
Heyetinise açıkladım. 

Bİ2 Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri Ko
misyonu olarak, - takibeden arkadaşlar bilir, 
zabıtlarını da merak eden arkadaşlar okuyabi
lir - TRT de harcanan tek kuruşa kadar ne 
kadar hassas davrandığımızı göreceklerdir. Şu 
anda burada bulunmıyan veya bulunan komis
yon üyesi arkadaşlarım adına arz etmek istiyo
rum. Biz ibra etmedik. Etmezken de dedik ki, 
şu ışık altında Başvekalet bu hesapları bir daha 
tetkik ettirsin. Başvekaletin tslkik ettirdiği ra-

I porun, Yüksek Heyetimizi fazla işgal etmemek 
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için, sonucunu arz ediyorum. Yukarda izah edil 
diktan sonra, .« . . Bu itibarla : Türkiye - Raf 
yo Televizyon Kurumunun 1967, 1968 ve 196 
yıllan fcilânşol&riyle kâr ve zarar hesapları, yet 
kili mercilerce inceleme konusu yapılacak hu
sufların tetkükıj ile doğacak sonuçlar saklı kal
mak kayıt ve şarkiyle tasvibe sunulur.» deniyor 
ve diğer maddelerinde de, « . . bunlar hariç kal
mak şartiyle ibralarına mâni Mr hal yoktur» de
nilmektedir. 

Saklı kalanlar ne dür? Şu raporun içinde bu
lunan, ayrıca tahkik ve tetkiki": istenen noktalar
dır. 

Bendeniz, deminki mâruzâtımda, bunun hari
cinde anlaşılacak bir hususu beyan etmişsem 
veya şahsi mütalâalarım olarak Yüksek Heye
tinizi. işgal'ederek, TRT şöyledir, böyledir de
mişsem Sayın öadenoğlu'nun bu tarizü haklıdır. 
Ama beyanum, şu raporun kelimesi kelimesine 
aynıdır. Bugün Başvekâlet Murakabe Heyeti, 
varlıkları 200 milyarı bulan müesseselerimizi 
tetkik etmekte ve tekrar ediyorum Başvekâlet 
Murakabe Heyeti, şu anda Yüksek Heyetinizin 
kabul ettiği kanunlar içerisinde vazifesini yap
maktadır. Bu kanunlar mer'i kaldıkça, kendi
lerinden bunun haricinde bir vazife bekliyeme-
yiz. 

Biz komisyonda pek çok noktaları tesbit et
tik. Bu raporun içinde Başvekâlet Murakabe 
Heyeti diyor ki, benim vazifem şunları, şunları, 
şunları tetkik etmektir; bunun haricinde bir 
tahkik yetkim yoktur, işte size, Meclis adına 
hareket eden Heyete bildiriyorum, çaresini bu
lun, tahkik ettirin, alâkalı bakanlıklara bildirin 
ve onlar da bu işin icabını yapsın. 

Bendeniz, bunu izah etmişsem ve bu izahla
rım, Yüksek Heyetinizce bir müesseseyi meth-ü 
sena gibi kabul edilmişse; demek M, şu anda 
realite olarak sizlere arz ettiğim benim elimdeki 
rapor böyle yazdığı için size böyle arz ettim. 

ŞİFASI ÖZDENO&LU (Ankara) — Rapo
run diğer kısımlarını okuyunuz, Sayın Komis
yon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Devamla) — Sual olarak bi-
lâhara sorarsınız Sayın özdenoğlu, Başkan da 
bendenize izin verir, size de izin verirce müsaa-
donizle o noktaya da cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
JZA ÇERÇEL (Devamla) — Muhterem arka-
'aşlamm; 

Bir noktada, Sayın özdenoğlu ile anlaşmamız 
gereken husus şudur ki; maliye müfettişleri hiç
bir hâdiseyi, hiçbir şeyi, benim aklıma esti, 

yarın gidip teftiş edeyim demez. Maliye müfet
tişleri, senelik programlarını yaparlar. Senelik 
programlarını, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı 
rasıtasiyle Bakana tasdik ettirirler. Senelik ola
rak Bakanın tasdik ettiği Teftiş Kurulunun bu 
bu programı içinde kendilerinin teftiş sahasına 
giren işleri teftiş ederler. Bunun haricinfde, bu 
teftişleri esnasında, bir tahkik mevzuu çıkarsa, 
her hangi bir hâdiseyi teıtikiHdıerinde, bir başka 
hususun da tahkikini icabetıtirirse, yine Bakan
dan yazılı emir almak suretiyle tahkikat ya
parlar. 

Tekrar bir noktayı arz edeyim. Maliye mü
fettişleri, tetkik yaparken, başka bakanlıkta 
her hangi bir hususa rastlarlarsa, her hangi bir 
hususun tetkikini lüzumlu görürlerse, Maliye 
Bakanlığı kanalı ile alâkalı bakanlığa yazar
lar, o bakanlıktan muvafakat aldıktan sonra 
lüzum görülürse, o noktayı tetkik ederler. 

Komisyonumuz, Maliye müfettişlerinin na
sıl vazife gördükleri, ne yaptıklarını ve TRT 
de ne yapacakları hakkındaki bütün hususları 
tesbit etmek suretiyle bu maddeyi kaleme al
mış bulunmaktadır. Tatbikat da bu şekildedir. 

öadenoğlu'nun, hakikaten TRT nin olsun, 
başka müesseselerin olsun tek kuruşunun dahi 
en iyi şekilde tertMk edilmesi, tesbit edilmesi 
hususundaki vatansever temennilerine aynen iş
tirak ediyoruz. 

Tekrar ediyorum; 468, 3460 ve 440 sayılı 
Kanunun, Başvekâlet Murakabe Heyetine ver
miş olduğu vazifelerle bu heyet mukayyettir. 
Bunun haricinde Murakabe Heyetinin daha 
başka yetkilerle, daha başka şekilde teçhizi, ay
rı ve bütün Devlet mekanizmasını ilgilendiren 
bir mevzudur. Biz de bu şekilde, kanunun he
yeti umumiyesinin tadilinde, Başvekalet Mura
kabe Heyetinin vazifeleri hususunda bildik ve 
düşündüklerimizi söyliyeceğiz. 

Benim maruzatımı şu anda, Komisyonumuz, 
bilhassa Sayın öadenoğlu'nun beyan ettiği gibi, 
Maliye müfettişlerinin tahkik edebilmelerini 
usuli şekli ile tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu 
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maddeye lütfen oy verirlerse vicdanlarının ra
hat olacağını Yüksek Huzurunuzda samimiyetle 
arz ©diyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 34 
ncü madde üzerinde M önerge vardır, aırasiyle 
okutacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz fetemdş-
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergenizi müdafaa ederken... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hayır efen-

dim, önerge iğin değil, yeniden söz istemiştim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURHAN ÖZG1ÎNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkanının mütaaddit de

falar söz alması ile de anladık ki, bu maddenin 
geri alınması şeklindeki iddiamız ve savunma
mız çok haklı Sayın Komisyon Başkanı konuş
tukça haklılığımız meydana çıktı. Neden? 

Bir kere, her konuşması bir evvelki konuş
ması ile çelişki teşkil ediyor ve bizatihi madde
nin kendisi ile çelişki haline düşüyor, konuş
tukça Sayın Başkan. Ne diyor Sayın Başkan? 
Hangileri üzerinde duralım Bazıları, tesbSb 
edebildMeriımiz üzerinde durduğumuz zaman 
anlaşılacak ve bu sebeple bu maddenin geri 
alınması hususundaki ısrarımız daha açıklığa 
kavuşacak. 

Arkadaşlarım, evvelemirde şunu belirtelim. 
Sayın Komisyon Başkanı bir ölçüde TRT nin 
gereksiz savunmasına katılınca, bir arkadaşım 
haklı olarak çıkış yaptı. Bir ölçüde kendini sa
vunmak için tekrar çıtetalar. Ee, öyle göründü. 
Niyetleri öyle olmıyabilir; ama görünüş o. Biz 
burada TRT nin hesaplarının tartışmasını mı 
bir bütçe müzakeresi mi, bir kanun mu yapıyo
ruz, arkadaşlarım. Biz bir kanun yaparken da
hi, şu anda TRT nin. hesaplarının bir ölçüde 
müdafaasını yapmak çabası, ya da onun karşı
sına geçmek çabası dahi gösterir M, bu madde, 
işte demin arkadaşımın bir ölçüde belirttiği 
üzere, geri alınıp, enine boyuna didik didik 
edilecek önemli bir maddedir. 

Nereden başlıyor, bu tartışma? Arkadaşla
rım, bu madde tartışılırken tarafsızlığın müna
kaşası yapıldı. Tarafsızlığı biz, bazı arkadaş
larımızın anladığı yahut anlar görünerek öyle 
anladığı intibaını veren lâyüsellik, dokunul
mazlık şeklinde anlamıyoruz. Ee, böyle kabul 
etsek ne olur? O, 1 nci maddede münakaşasını 

| yaptığımız ve zabıtlara geçirdiğimiz üzere ta
rafsızlık, bilaistisna bir tarafsızlık, hudutsuz 

I bir tarafsızlık ise, o zaman TRT alır eüne bir 
komünist manifestosunu - maazallah dedik, za
bıtlara geçirdik. - okur ve nasıl okursun bunu 

I dediğimiz zaman, tarafsızım ben, her aşırı uç-
I tan gelenler tarafsızlık ölçüleri içerisinde 
I benim süzgecimden geçer diyebilir. Ama ne ol-
I muş? Bir 2 nci madde getirmişiz. Orada, 2 nci 

maddede bunu bir ölçüde kısıtlamışız. 

I Ben tekrar iddia ve israr ediyorum ki, biz 
I özerklikten kaçarken tarafsızlıkta kıskıvrak 

bağlandık, yağmurdan kaçarken doluya tutul
duk. Hâlâ ve hâlâ iddia ediyorum ki, taraflsız-

I lığı çok iyi niyetlerle geçirmiş olmamıza rağ
men günün birinde bir TRT, bu tarafsızlığı 
kendi hudutsuz tarafsızlığı şeklinde anlıyabilir 

I ve 2 nci madde ile bunu çerçevelesek dahi bağ-
I lıyamayız arkadaşlarım; bu tarafsızlık bizi 
I özerklikten çok pişman edebilir. Ama hiç değll-
I se bugünden bunu zabıtlara geçirmekte yarar 
I görüyoruz. Çünkü o madde öyle geçti. İsabetli 
I değil, arkadaşlarım. Yüce Meclisin oyuna hür-
I met ediyorum. Ancak, bunu burada belirtme-
I min sebebi, tarafsız münakaşası yapıldı. Taraf -
I sizlik lâyüsellik değildir. 

1 Keza, Devletin şüphesiz tek kuruşunun ol-
I duğu yerde murakabe ciddiyetle yapılacağı 
I için, burada tarafsızdır, onun için fazlaca bu-
I nun münakaşasını yapmıyalım havası yaratıl-
j dığı zaman, şöyle bir maziye bakalım; hesabını 
] verememiş bir TRT nin, hesabını verememesi, şüp-
I hesiz burada münakaşa mevzuu olmasa daihi, 
I bundan dolayıdır ki, hiç değilse bundan sonra 
I yapacağımız kanun ile hesap veremezse ne olur, 
I na'sıl bir süzgeçten geçer, nasıl bir teftişten ge-
1 çer, bu hususları vuzuha kavuştururuz. 

1 Getirmişisiniz Barbakana bağlı, özellikle Baş-
I bakanın tâyin edeceği şahıslardan ekseriyeti 
j olan bir denetim kurulu, - Yüksek DenetleKie 
I Kurulu, adı - ona Başbakanın arzusu ile teftiş 
j yaptıracaksınız. Ee, canı isterse, tensibederse 
1 bir Maliye Teftiş Kurulundan geçirecek, canı 
j istemezse geçirmez. Oradan çıktıktan sonra ne 
j olur? Âkibeti belirsiz. Oysa, tensibederse adlî 
I merete gider anlamı da taşıyabilir. Onun için 
I redaksiyon mahiyetinde de bir Önerge vemüş-
I tim. 
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Arkadaşlarım, çelişki İçinde Sayın Başkan 
diyoruz. 33 ncü. madde Yüce Heyetiniziden geç
ti. 33 ncü madde diyor ki : <4Bu kanundaki 
özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında 
kalan konularda Kurum hakkında iktisadi Dev
let Teşekküllerine uygulanan g*enel hükümler 
uygulanır.» Madem ki, bu İktisadi Teşekkülle
rine uygulanan genel hükümler, 440 sayılı Ka
nun gereğince uygulanacaktır, burada bu mü
nakaşa neyin nesidir?» 

Arkadaşlarım, «genel hükümler uygulanır» 
demek, özel hükümler getirilemez demek değil
dir. Şahsiyetine saygım büyük olan, değerli bir 
hukukçu arkadaşımızın «genel hükümler uy
gulanır» deyimini, özel hükümler getirilemez 
anlamında anladığını kabul etmiyorum; ama 
zabıtlara geçtiğini, aynen lâfzı ile dile getirir
sek, şüphesiz bu mâna çıkıyor. Genel hükümler 
elbette uygulanacak, 440 sayılı Kanun tatbik 
edilecek. 440 sayılı Kanunun tatbik edilmesi, 
burada özel hükümler getirilmesine mâni değil
dir. Bu na'sıl bir münakaşa? Geçen celsedeki 
münakaşaya benzedi. Biz dedik ki, TRT nin 
hizmet gıötüremediği yerde, misal olarak, tele
vizyon ruhsatiye ücreti alma'sı Anayasaya ay
kırıdır. Ee, benim seçim bölgem Mersin'e TRT 
televizyon ekranını ulaştıramamış. Gümrükten 
biz televizyon cihazını geçiririz, Gümrük Resmi 
veririz. Ee, yakarız bunun elektriğini, veririz 
elektriğin ücretini de belediyeye. TRT ne hiz
met etmiştir, Merisin'deki yahut öbür tarafta 
Antalya veya Adana'daki televizyon cihazı sa
hiplerine? Ekranında ne göstermiştir ki, nasıl 
ruhsat ücreti alırsınız diyor. «3322 sayılı Telsiz 
Kanunu bunu emrediyor» deniyor. Emretmiyor 
efendim, 3222 sayılı Kanun. Hizmetin gitmediği 
yerde alamazsınız. Bunu ancak hizmet verdiği
niz yerde alabilirsiniz. Bugün Ankara'da, Eski
şehir'de, İzmir'de, İstanbul'da, şüphesiz bu Ka
nunun bu maddesi gereğince ücret alabilirsiniz. 
O halde maddeye sarahat getirin demiştik, geç
tiğimiz maddelerde. 

'Ora'da 3222 sayılı Kanunu bahis mevzuu 
eden - gene de burada bir nebze bahseden - ve 
440 sayılı Kanunu bahseden Sayın Başkan, bâzı 
dar çerçeve içerisinde sıkışıp kalmaktadır, âde
ta. Neden sıkışıp kalmaktadır? Hukuk anlayışı
na saygım bulunan Sayın Başkan, niye bu sı
kışıklığı âdeta itiyat edinmiştir Oysa ki, mad
deleri hukuk istikametinde tedvin eder bir dira-
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yettedlr. Neden yapar Çünkü, Komisyonun ge
tirdiği teklif aynen geçsin. Arkadaşlarım, geç
sin ; ama biz bir iş yapmış mı görünmek istiyo
ruz, hakikaten bir şey mi yapmak istiyoruz? 
Bir şey yapmak istiyorsak, ciddiyetle bu mad
denin geıi alınmasını bizden evvel Komisyon 
Başkanı istemeli, şu kadar münakaşanın hakli
liği ortada iken. 

Arkadaşlarım, bir ölçüde bir kanım müzake
resi değil de, âdeta bir TRT nin bütçesinin mü
nakaşası şeklini aldı ise, şu görüşmemiz, şüp
hesiz bundaki kusuru çokça bizde aramamanızı 
hassaten "rica ediyorum. 

'Bıı maddenin geri alınması hususundaki ri
camızı bir kere daha tekrar ediyorum. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki 
önerge var demiştim. İkisini de ayrı ayrı oku
tacağım. Bilinci okunacak önerge maddenin 
Komisyonca yeniden tanzim edilmesini öngör
mekte ve buna göre komisyon tarafından geri 
alınmasını talebetmektedir. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim mucip sebepler dikkate 

alınarak, 34 ncü maddenin, yeniden tanzimi 
amacı ile, komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu da 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 34 ncü maddesinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini öneriyorum. 
Önergemi sözlü olarak da açıklıyacağım. 
Saygılar sunarim. 

İçel 
Turhan özgüner 

(Madde 34. — Kurum idari, malî ve teknik 
konularda Yüksek Denetleme Kurulunun dene
timi altındadır. 

İBaşbakan, kurumla ilgili., olarak, belli bir 
hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Ku
rulundan istiyebilir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara 
raporlarında kurumun idarî, malî ve teknik iş-
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lemleriyle ilgili olarak bâzı konuların teftiş ve I 
taJhkiki temenni olunduğu takdirde bu teftiş 
Maliye Teftiş Kurulunca yapılır. 

Teftiş Kurulunun vereceği rapor gerektiğin
de adalet mercilerine intikal ettirilir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, geri alma önergesine katılıyorum. Geri al
dıkları takdirde benim önergemi de redaksiyon 
bakımından ele alırlar. 

BAŞKAN — Şimdi, birinci önerge madde
nin komisyona iadesini öngörmektedir. Eğer bu 
önerge kabul edilmezse zatıâlinMn önergesini 
muameleye koyacağım. Yani önergenizden sar
fınazar mı ediyorsunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bu önerge 
oya sunulsun ondan sonra beyanda bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına 
göre tekrar okutuyorum : 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M; RIZA 
ÇER$EL (Afyon KaraJhisar) — Katılmıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ALÎ İHSAN GÖĞÜS 

(Gaziantep) — Hükümet olarak da, maddenin 
komisyona iadesini istiyen önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona İade edil
mesini istiyen önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın özgüner, zatıâlinizin önergesini oku
tup muameleye koyayım mı efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tahmin edi
yorum maddenin bu şekilde çıkmasında ısrar 
etmezler. Şu redaksiyon yapılsın diyorum ve 
önergeme katılacakları kanısındayım. 

BAŞKAN — önergenizi okutuyorum, mev
kii muameleye koyacağım. 

(îçel Milletvekili Turban Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz 
efendim. 1 
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BAŞKAN— Hükümet? 
DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 

(Gaziantep) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

34 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 34 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 46. 
Personelle İlgili bükümler : 
Madde 46. — Kurumun sürekli kadroların

da çalışanların üniversite ve yüksek okullarda 
öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev al
malarına, ber derecedeki resmî öğretim kurum
larında öğretmenlik yapmalarına, esas görevle
rini aksatmamak şartiyle Geenl Müdürün tek
lifi üzerine Yönetim Kurulunca izin verilebilir. 
Bu görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle Ku
rumun ortaklıklarında görevlendirilmeleri de 
mümkündür. 

Kurum görevlilerinin görevleri dışında Kuru
ma bağlı radyo ve televizyon postalarında ya
pacakları yayınlar ile Kurum içerisinde vere
cekleri dersler için kendilerine yayın ve ders 
başına ödenecek ücretlerin âzami haddi Genel 
Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca bir 
yönetmelikle tesbit edilir. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kurum 
personelinin özlük hakları saklı kalmak şartiyle 
göreviyle ilgisi bu süre için kesilir. 

Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilemi-
yen veya istifa eden kurum personelinin, ikti-
sabettiği derece ve kademeye eşit bir kadroya 
tâyini yapılır. 

Kurumun genel müdür yardımcıları dışında 
kalan personelinin atanma, yer değiştirme ve 
görevden alınma işlemleri genel müdür tarafın
dan yapılır. Bu işlemlerle ilgili esaslar Personel 
Yönetmeliği ile düzenlenir. 

Kurumun Personel Yönetmeliği genel mü
dürlükçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun ka
bulü ile yürürlüğe girer. 

Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, Siyasi 
Yayınlar Hakem Kurulu üyeleri ile her çeşit 
görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sıra
sında öğrendikleri sırlan saklamakla yüküm
lüdürler. 
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GEÇÎÖt KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇBRÇEL (Afyon Karahisar) — Müsaade buyu
rur musunuz Sayın Başkan 

IBAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. HIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, bu 
madde okunduğu zaman da (görülmüştür ki, 
madde içinde idare personelinden Yönetim Ku
ruluna seçilenlerle ilgili hususlar var. 

Yine, komisyonumuzun Yüksek Başkanlığı
nıza takdim ettiği, Yönetim Kurulunun tarzı te
şekkülü hakkındaki 4 ncü madde yeni bir şekil
de tanzim edilmiştir. 

Yüksek Heyetiniz tensip buyurursa, Yöne
tim Kurulunun tarzı teşekkülü hakkındaki 4 ncü 
maddenin müzakeresinden sonra bu maddenin 
(görüşülmesini rica ediyoruz; idare personelin
den Yönetim Kuruluna iştirak edecek olanlar 
varsa ona göre, yoksa ona göre tanzimi bakı
mından. 

Maddeyi geri almıyoruz, fakat 4 ncü mad
denin müzakeresinden sonra bu madde görüşül
sün. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon Başkanı, tedvin edilmek üzere daha ön
ce geri alınmış bâzı maddelere bu 46 ncı mad
denin adapte olabilmesini temin için, o madde
lerin Yüce Heyet tarafından kabulünden sonra 
<bu maddenin görüşülmesini talefoidiyor. Takdim 
tehir teklifidir. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle bu maddeyi bırakıyor, diğer 
maddeye geçiyoruz. Bu maddeyle irtibatı bulu
nan esas maddeler Meclisçe kabul edildikten 
sfonra bu maddenin müzakeresine geçeceğiz. 

Madde 47. 
Madde 47. —TRT Kurumu personeli hak

kında aşağıdaki esaslara uyulmak şartiyle bu 
kanun hükümleri ve 1027 sayılı Kanunun ek 
geçici 10 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

Kurum personeli bu kanunla, özel hüküm
lerle düzenlenen hususlar dışında, İktisadi Dev
let Teşekkülleri personeline uygulanan genel 
hükümlere tabidir. 

Kurum personeline, hizmetin bütünlüğü ve 
ifa edilen görevin önemi dikkate alınarak fiilen 
aldığı hürüt aylığın % 60 mı geçmemek üzere 
genel müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunca 
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kesinleşecek bir yönetmelikle tazminat ödenir. 
Kurum personeline, bu tazminatın dışında 1327 
sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesinin 
(c) fıkrasında öngörülen iş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük zamları ödenmez. 

Kurum, daimî kadro ile yaptırılamıyan veya 
daimî kadro ile yaptırılmasında sakınca bulu
nan işler için sözleşme ile personel çalıştırılabi
lir. Sözleşmeli personelin istihdam şekilleri, söz
leşme esasları ve ödenecek en az ve en çok üc
retler, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yönetim 
Kurulunca kabul edilecek bir yöneitimelik ile 
tesbit edilir. 

Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihti
yacı olan kadrolar Genel Müdürün teklifi üze
rine, genel idarede bu derecelerdeki kadroların 
diğer kadrolara oranı ve kadrolara ilişkin gö
revlerin önemine uygun şekilde, kurumun hiz
met özellikleri de dikkate alınarak, Yönetim 
Kurulunca tesbit edilir. 

Kurum personeline ücretli fazla çalışma yap
tırılabilir. Fazla çalışma esasları, süresi Devle
tin diğer personeli için tanınan sürenin iki ka
tını geçmemek, saat ücreti ise Devletin diğer 
personeli için tanınan miktarlara bağlı kalın
mak kaydiyle 'Genel Müdürlükçe, hazırlanıp, 
Yönetim Kurulu karan ile kesinleşecek bir yö
netmelikle tesbit edilir. Daimî kadrolarla karşı
lanması mümkün olmıyan hizmetlerle, daimî 
kadro ile karşılanması mahzurlu olan hizmetler 
için, Kurum, sözleşme ile personel çalıştırabilir. 
ıSözleşmeü personelin istihdam şekilleri, sözleş
me esasları ve ödenecek âzami ve asgari ücret
ler, genel müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Ku
rulunca kabul edilecek bir yönetmelikle tesbit 
edilir. 

«BAŞKAN — 47 nci maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. Madde üzerinde şimdiye dek söz 
istemiş olan arkadaşlarımı takdim ediyorum : 

Sayın Şinasl özdenoğlu, Sayın Ahmet Bul-
danlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkanım, mü
saade buyurur muSunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOM3BY0N ADINA AHMET 

BULDANLI (Muğla) — Maddede iki paragraf 
tekerrür halindedir. Bu bakımdan, birinin çıka
rılarak o şekilde müzakereye konulmasını arz 
ve teklif ederim. 
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BAŞKAN — Tabı hatası ise onu telâfi ede
riz. 

OEÇÎOÎ KOMİSYON ADINA AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Tabı hatası değil, fici 
teklif şeklinde dercedilmiş. 

BAŞKAN — Mükerrer ifade değil mi efen
dim? 

GEÇÎCİ KOMİSYON ADINA AHMET 
(BULDANLI (Muğla) — Evet. 

iBAŞKAN — O tabı hatasıdır, onu hallede
riz. 

iBuyurun Sayın Özdenoğlu. 
ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

(Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bu kürsüden ne söylersek söyüyelim, han

gi haklı mücadeleyi yapmaya çalışırsak çalışa
lım, başlangıçta Adalet Partisine mensup de
ğerli arkadaşlarımız, ciddî bir kontrol sistemi 
getirilsin konusunda taraftar gözükmüş olma
larına rağmen, sonra nedense, her halde teklif 
Halk Partili milletvekillerinden gelmiş olacak 
ki.... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Özdenoğlu, 47 nci 
maddeyi görüşüyoruz. Bu konuda geçmiş bir 
tatbikat, bir izlenim yok. 47 nci maddenin muh
tevası personelle ilgili. 

ŞtNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi 
oraya geliyorum, Sayın Başkanım. 

Oylamaya geçtiğimiz zaman derhal bir grup 
havası hâkim oluyor ve büyük mesele de arada 
gidiyor. 

Üzüntüyle arz etmek isterim, gelecek kuşak
lar da bu tutanakları elbette okuyacaklardır. 
İBurada kullanılan oyların hangi istikametteki 
siyasi tercihe dönüştüğünü de görecek, tesbit 
edeceklerdir. Hepimizin büyük sorumluluğu ol
duğunu bir kez daha hatırlatırım. Burada hiç
bir zaman siyasi endişeler memleket sorunları
nın üzerinde telâkki edilmemek lâzım arkadaş
larım. 

Şimdi, 47 nci maddenin geriye alınmış olan 
46 nci maddeyle ilişkisi var, TRT personelinin 
özlük işlerine ve maaşlarına dair hükümler ge
tiriliyor. Kanaatimizce, üzerinde önemle durul
ması lâzımgelen bir maddedir. Bu maddede 057 
tsayılı Kanunla ve nihayet onu değiştiren 1327 
sayılı Kanunla getirilmiş olan prensiplerin ta-
mamiyle zıddına hükümler konmuştur ve TRT 
Kurumu mensupları birtakım imtiyazlardan 
faydalandırılmak istenmektedir. Bunun kamu 
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| vicdanına, halen görev görmekte olan 800 bin 
kamu personelinin haklarına ve menfaatlerine 
aykırı olduğunu buradan ilân ve tescil etmek, 
isterim. 

Değerli milletvekilleri ; 
47 nci maddeyle, görevin önemi ve hizmetin 

bütünlüğünü sağlamak için fiilen aldığı bürüt 
aylığının % 60 ını geçmemek üzere Genel Mü
dürün teklifi ve yönelim kurulunca kesinleşe-

I cek bir yönetmelikle TRT mensuplarına tazmi-
I nat veriliyor. 

"j Değerli arkadaşlarım; 
Yalnız tazminat da değil. Bundan önceki 

madde gelecek tabiî, bu maddeyle birlikte mü-
telâa edildiği takdirde görülüyor ki, TRT men
supları : 

1. Bağlı oldukları statüye göre maaş alacak-
J lardır. 
\\ 2. Bu maaşın % 60 mı geçmemek üzere taz

minat alacaklardır. 
3. Fazla mesai alacaklardır. 
4. Ek görev ücreti alacaklardır; maddede 

mevcuttur. Nihayet, bu geri alınmış olan 46 nci 
maddeye göre de, değiştirge önergeleri kabul 
edilmezse ve madde aynen geçerse, üniversite 
ve yüksek okullarda ders okuttukları takdirde 
buradan da ücret alacaklardır. 

TRT mensuplarının önemli bir görev gör
düklerinden, göreceklerinden şüplhe yok, ama 

j bu görevin önemi neye göre tesbit edilecektir, 
değerli milletvekilleri? Yani objektif bir kıstas 
bulalım, âdil bir ölçü bulalım. Öyle âdil bir ölçü 
bulalım ki, bütün kamu hikmetlerini tatmin et
sin. TRT mensuplarına, beş ayrı yerden ücret 
veriyoruz, dediğimiz zaman iddiamızı ve dâva
mızı haklı gösterecek delilleri de beraber göste
rebilelim arkadaşlar. 

637 sayılı Kanunla, bir sistem getirdik. Bu
rada uzun uzadıya izah edecek değilim ama, 
başlıca prensipleri ne idi o kanunun?... Hizme-

I tin Devlet nazdinde arz etmiş olduğu önemdi. 
Hizmetin Devlet nezdinde arz etmiş olduğu öne

ri me göre maaş verdiniz mi? Verilemedi. Eşit hiz
mete eşit ücret prensibi vardı. Uygulanabildi 
mi? Uygulanamadı arkadaşlar... Sosyal adalet, 
asîâ uygulanamadı. Sorumluluk varsa hepimi
zin sorumluluğudur; bu Meclisten geçmiştir ve 

j bugün kamu hizmeti gören 800 bin vatandaş 

25 — 
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arasında büyük bir reaksiyon yaratmışsa, işte 
bu uygulanamamış olan prensipleri dolayısiyle 
yaratmıştır. 

Şimdi, Maliye Bakanlığı hatasını anlamış ola
cak ki, yeni bir tadil tasarısı getirmenin gay
reti içerisindedir. Getirsin bakalım. Acaba geti
rilen tadil tasarısı bu hataları, bu noksanlıkla
rı giderebilecek nitelikte midir? Bilmiyorum 
ama, imkân olsa da Personel Kanununu tama-
miyle kaldırsak, yerine âdil, gerçekten hizmetin 
Devlet nezdinde arz etmiş olduğu önemi dikka
te alacak, değerlendirecek nitelikte bir statü 
getirebilsek. Biz bunu yapamamışız, mevcut bo
zuk düzeni, adalete aykırı statüyü değiştire
miyoruz, henüz değiştirmemişiz; bütün bunlar 
yetmiyormuş ' gilbi mevcut adaletsizliklere 
tuz - biber ekecek şekilde bir statü getiriyorsu
nuz, değerli arkadaşlarım. Niçin beş ayrı yer
den ücret ödiyelim? Yarın her hangi bir Dev
let memuru; tapu memuru, nüfus1 memuru, jan
darma kumandanı, mal müdürü, kaymakam, va
li, büyükelçi, gördükleri hizmetin mesuliyetine 
gftre, önemine göre en önemli görev benim gör
düğüm görevdir diye kendilerine göre bir ne
denle karşınıza çıkamazlar mı? Cevabınız ne 
olacaktır? Bulduğunuz objektif kriter nedir, 
kıstas nedir? TRT hizmetini bütün hizmetlerin 
üstünde önemli kılan faktör nedir? Söyler mi
siniz bana?... «Hizmetin bütünlüğü ve ifa edi
len görevin önemi dikkate alınarak» deniyor. 
Her kamu hizmetinde hizmetin bütünlüğü bahis 
konusudur. Hepsinde yetki ve sorumluluk var
dır. En basit bir memurda bile bir yetki, bir so
rumluluk vardır, değerli arkadaşlarım. Ama 
biz daha Devletin gerçekten çok önemli ol
duğu, kamu oyunca hizmetin yürütülmesi açısın
dan önemi tesbit edilmiş olan görevlere hakkı
nı vermezken, sübjektif esaslar konuyor, hizme
tin bütünlüğü ve görevin önemi, deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, elbetteki bir ilde, ge
rektiğinde kolorduyu harekete geçirmek yetki
sini verdiğiniz bir valiye bile bugün yan öde
meleri vermiyorsunuz. Büyükelçi merkeze gel
diği zaman dışardaki temsil ödeneğini alamı
yor. Operatör, gece yansı saat 2 de, 3 te operas
yon yapıyor, o ve ona yardımcı hemşire, hasta
bakıcı işgüçlüğü riski henüz alamazken, biz, 
bütün bu görevlerin üzerinde TRT hizmetlile
rinin ifa ettiği görevi en önemli bir hizmet nasıl 
telâkki ediyoruz? Evvelâ bunun cevabını arayıp 
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bulmamız lâzımdır değerli arkadaşlarım. Eğer 
gerçekten TRT de çalışanlar en önemli hizmeti 
görüyorlarsa ve buna kaanii isteniz hay hay, 
ama burada TRT hizmetini, her hangi bir hiz
metin üzerinde görmemiz için bir bir nedene ve 
delile sahip değiliz arkadaşlar. 

Madde metnine; hizmetin bütünlüğü ve hiz
metin önemi gibi her zaman tartışılabilecek 
sübjektif birtakım deyimler koymak suretiyle, 
hizmeti gerçekten en önemli hizmet gibi gös
terme gayretini, şahsan Yüce Meclisin iltifat 
etmiyeceği bir gayret telâkki ediyorum. 

Tazminat veriyorsunuz, yetmiyor. Geliyorsu
nuz fazla mesai veriyorsunuz, o da yetmiyor; 
ek görev veriyorsunuz, o da yetmiyor; nihayet 
eğer o vatandaş yüksek okul, ya da üniversitede 
ders okutuyorsa orada da bir ücret veriyorsu
nuz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis bü
tün tasarruflarında âdil olmaya mecburdur. 
Eğer âdil olamazsak getireceğimiz hiçbir nizam 
'devamlı olamaz, reaksiyonlar ve patlamalar ya-
raitır. Şimdi, bu kanunu geçirdiğiniz takdirde 
yarın 800 000 kamu personeli ayaklanır, hakkı
nı ister, adalet ister, cevap ister. Ne cevap vere
ceksiniz? 

Öyle ise istirham ederim, bu derece sorum
luluk taşıyan bir madde hükmü önümüze geli
yor. Bunun karşısında çok dikkatli olalım. Ben 
Sayın Komisyondan beklerdim ki. «Bu madde
yi geri alıyorum, düzelteceğini» des'in. Bu dere
ce adaletten uzak bir statü karşımıza getirili
yor; bu maddelerden birisi olan 46 ncı madde 
geri almıyor, 47 nci madde görüşülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, 46 ncı madde ile 47 
nci maddenin yakın ilgisi var. Yan ödemelerin 
bir kısmı 46 ncı maddede sayılıyor; bir kısmı da 
47 nci maddede zikrediliyor. 46 ncı madde ge
riye alındığına göre, onunla ilişkili olan 47 nci 
maddenin de geri alınması gerekiyor. Arz et
tiğim gibi zaten prensibi baştan başa hatalıdır. 
800 000 kamu personeline sağhyama'dığınız 
adaleti, bu yan ödemeleri bir esasa bağlamak 
suretiyle sağlıyabilirsiniz, Devlet memuruna ve
rilecek iş .güçlüğü, riski gibi bir tazminat düşü
nülebilir, ama onun ötesinde beş ayrı yerden 
TRT mensuplarının faydalanması gibi adalet 
dışı bir tasarrufun bu Meclisten geçmemesi ge
rekir. 
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Bu anlayış içerisinde bu maddenin komisyon 
(tarafından geri alınmasını tekrar rica ediyo
rum. Komisyon, diğer maddede olduğu gibi, di-
renmemelidir; eğer adalete uygun bir yol bul
mak istiyorsa ve bu metni gerçekten personel 
statüsünün bütünü içerisinde ahenkli bir hale 
getirmek istiyorsa lütfen maddeyi geri alsın. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz 

efen'düm. 
AHMET BULDANLI (Niğde) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; 
657 sayılı Kanun ile., 1357 sayılı Kanunun is

tihdaf ettiği maksat, Devlet personelinin ücret 
»istemini tek ücrete irca etmek idi. Ama, maa
lesef bâzı kuruluşlara, bâzı baskılar altında yan 
Ödemeler, ek ödemeler yapıldı ve bu sistem ba
şımdan beri ihlâl edildi. Şimdi görüşmekte ol
duğumuz bu madde ile TRT Kurumunda çalı
şan personele bir imtiyaz getiriyoruz; basbayağı 
bir imtiyaz. 

Lütfen dikkat ediniz, görüşülmesi geri bıra-
ikılan 46 ncı maddedeki ücretti sayıyorum size : 

lÜniversitelerde vazife alırlarsa bir ücret ala
caklardır, kendi kurumlarında ders verirlerse 
<bir ücret alacaklardır, kurumun iştiraki olan 
müesseselerde vazife alırlarsa ücret alacaklar
dır, 47 nci maddeye göre kendi maaşını alacak
tır, fazla mesai alacaktır, ek görev alacaktır. 
Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare 
eden.Devlet personelinin İçinde TRT personeli 
tamamen imtiyazlı ve hiçbir mesuliyet de tanın-
mıyan bir hak ile donatılmış bulunuyor. 

«İşin ehemmiyeti» deniyor. Nedir işin ehem
miyeti?. Kaloriferli odalarda ekran önünde ko
nuşmaktan başka bir meziyeti olmıyan TRT 
mensupları i^in nedir isin ehemmiyeti? Yedi kat 
yerin dibinden kömür çıikaran, 90 M. denizin 
derinliklerine dalan, havada uçan ve yüzde yüz 
ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan personele 
itanınmıyan bu hakkı TRT mensuplarına tanı
mak, tamamen gayriâdildir, haksızlıktır. 

Bu hususu tescil için söz aldım, teşekkür ede
rim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin
de söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şimdiye kadar 
«Lehinde, aleyhinde» diye bir ayırım yapmadık. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madde 
üzerinde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anlıyorum; isminizi besinci sı
raya kaydediyorum efendim. Üç numarada Sa
yın Özgüner var; buyurun Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan iki arkadaşımdan bi
raz farklı bir görüşü savunacağım. 

Arkadaşlar, TRT de çalışanlara ayrı bir im
tiyaz getirildiği iddiasını şahsan haklı bir iddia 
olarak kabul edemiyorum. Şöyle ki : 

Evvelâ, madde ne getiriyor? Maddenin 3 ncü 
fıkrasında : «Kurum personeline, hizmetin bü
tünlüğü ve ifa edilen görevin önemi dikkate alı
narak, fiilen aldığı bürüt aylığın yüzde 60 mı 
geçmemek üzere genel müdürün teklifi ve yö
netim kurulunca kesinleşecek bir yönetmelikle 
tazminat ödenir.» diyor. 

Şimdi bunu, bütün TRT personeline istisna
sız tatbik edilecek bir tazminat maddesi olarak 
kabul etmek hatalı bir münakaşa başlangıcı olu
yor. Hatah arkadaşlarım; şüphesiz her mesleğin 
kendine özgü bâzı ağır görevleri vardır. TRT gö
revi, ba?lı başına ağır bir görevdir, ama bu gö
revin içinde yegân yegân daha ağırca olan gö
rev kollarında bulunanlar mevcuttur. E. bu böy
le olunca; 657 sayılı Kanunda yan ödemeleri 
kaldırdık, tazminatları kaldırdık, peki ama, gö
revin ağırlığı görevi yapana bir tazminat verme
yi gerektiriyorsa, - bilaistisna bütün personele 
değil, bâzıları bunu hakikaten alabilecek durum
da ise - maddeye bir elastikiyet vermeliyiz. Gö
revin önemi bakımından Genel Müdürün teklifi 
kâfi gelmiyor, Yönetim Kurulunun da kararın
dan, yani karar süzgecinden geçirerek vermeli
yiz. Yüzde 60 ı mı âzamisi, yani tavan yüzde 60 
tır. Bu, yüzde 1 de olabilir, 2 de olabilir. 500 ki
şilik bir kadronun içinde belki 5 kişi olabilir, 
2 kişi olabilir. Ha! Bu yapılan istisna bâzıları
nı kayırmak mı olabilir? O zaman kanunları çı
karırken hep kötü tatbik edileceğini düşünmek 
mümkün. Ama arkadaşlarım, şüphesiz çok kö
tü bir kanun iyi ellerde iyi yönetilir, iyiye gider. 
Kötü eller elinde en iyi kanun hakikaten kötü 
görülebilir, ama şurada ölçü konulmuş; görevin 
önemi bakımından denmiş. Birinci Ölçü bu. 

ikincisi, âzamisi yüzde 60 deniyor. Bunu esir
gememek lâzım arkadaşlarım. Yalnız bunu şöy
lece de dile getirmek gerek : 

Arkadaşlarım, 657 yi değiştiren 1327 de bü
tün yan ödemeleri kaldırdıktan sonra, haykıran-
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lar içinde bulunan milletvekillerinden biri ol
dum ben, Geldiğim mesleğin içinde sızlanmaları 
biliyorum. Bütün yan ödemeleri kaidırıverdik 
arkadaşlarım. Meselâ a d ^ e personelini... Yani 
«Maddeyle ilgili değildir» demesin Sayın Baş
kan, müsaadelerine sığınıyorum, maddeyle ilgi
lidir. 

BAŞKAN — Müsamaha ediyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, yan ödemeleri kaidırıverdik. Yani bü
tün Devlet personeline, sanki hepsi bir kalıptan 
çıkmış, aynı görevde hizmet görüyorlarmış gibi 
aynı şekilde bir ücret vermekle iktifa ettik. 

Arkadaşlar, bunun içinde, şüphesiz görevi 
çok fazla olduğu için bir ek ücret vermeyi gerek
tiren, tazminat vermeyi gerektiren, yan ödeme
lerden her hangi birisini, hiç değilse iş riskini 
vermeyi gerektiren hallere gözümüzü kapayıver-
dik, elimizin tersiyle itiverdik, ama âdil bir ka- I 
nun çıkardık iddiasında olduk. Olmadı, tatbi
kat öyle değil arkadaşlar. Meselâ adliye per
sonelini ele alalım, (iğinden gelen arkadaşlar 
bilir.) Sabahm saat 6 sında adliye personeli gö- ' 
rev başı yapmazsa, saat 9 da hâkim görev başı . 
yapamaz arkadagîar. Ama mübalâğalı mı konu
şuyorum? Saat 7 de başlamazsa hiç değilse... Ya
ni en azından bir iki... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Onlar 
için de bir şey veriyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Onun 
için bir kanun teklifi yaptım Sayın özdenoğlu. 
Siz de yaptınız, ben de yaptım, arkadaşlarımdan 
çoğu da yaptılar veya ümidederim destekliye-
ceklerdir. 

Arkadaşlarım, yani görülüyor ki, 1327 sayılı 
Kanun çıktıktan sonra artık bâzı mesleklerde 
veya bâzı Devlet hizmetlerinde; tazminatlar ol
sun, iş riski olsun, yegân yegân, yeni hakların 
müdafaasına doğru gidildiği ve onlann destek 
gördüğü ortada. 

Şimdi biz sabahın 6 smda, 7 sinde işe başlı-
yaııa, saat 9 da işe başlayan memurun aldığını 
veriyoruz. Ne diyoruz? Ortaokul mezunudur, 
bunun derece ve kademesi şudur - adliyede çalı
şırmış, sabahın saat 6 smda gelirmiş - o düşünül
mez, alacağı ücret budur deriz, öyle mi arkadaş
larım? Bayramı, Pazarı, da rok bunun. Eğer bir 
cinayet ta dağın başında sabaha karşı, kışın or
tasında, karın altında işlenmiş ise, onun keşfini | 
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adliyenin içerisinde yapamazsınız. Aynı gece, 
aynı saatte ve karda, kışta, sabaha karşı gider 
yerinde yapar, ama adliye personeline bir tek 
kuruş veremeyiz kanun gereğince. Bunun müda
faasını nasıl yapıyor isek, geliniz TRT nin de 
bâzı mensubunun, bâzı personelinin, gördüğü gö
revin ağırlığı bakımından, Genel Müdürün tek
lifi ile ve Yönetim Kurulunun karar süzgecinden 
de geçirmek suretiyle âzamisi % 60 olan tazmi
natı (Buna muhakkak % 60 vermek gerekmez 
ve hepsine de verilecek değil) vermek isabetli 
veya elastikiyeti temin etmek için çok yararlı 
olur arkadaşlarım. Bu bir. 

ikincisi; balanız maddenin son fıkrasında 
bir yanlış anlama var. Burada şöyle denilmekte
dir : 

«Kurunu personeline ücretli fazla çalışma 
yaptırabilir. Fazla çalışma esasları, süresi Dev
letlin diğer personeli için tanınan sürenin iki 
katını geçmemek, saat ücreti ise Devletin diğer 
personeli için tanınan miktarlara bağlı kalınmak 
kaydı ile Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yöne
tim Kurulu kararı ile keajnieşecek bir yönetme-
liSde tesbit edilir.» 

Şimdıi arkadaşlarım burada diKkat edilecek 
cihel; şu : Balkınız, TRT mensubunun çalışma 
süresini, diğer Devlet personelinin çalışma sü
resinin ffid katına, fazla çalışma süresini iki 
misline çıkarma var. Ama, saat ücretini iki 
misline çıkarma yok. Yani diğer Devlet perso
nelinden ayrılmış değil. 

E, şimdi bâzı personelin diğer personelden 
farklı olarak fazla çalışma süresine ihtiyacı var 
ise, neden onu fazla çalıştırmıyalım ve fazla 
çalıştırırsak neden onun karşılığını vermiyelim? 
Kargılığı nasıl veriliyor? Aynen diğer Devlet 
memurları fazla çalıştığı zaman saat ücreti ola
rak ne alıyor iise onu alacak, ama süresi şüphesiz 
iki katı olacak, iki katı olursa da saat ücreti 
bakımından şüphesiz ona göre fazla alacak, ama 
saat karşılığı olan ücret, diğer Devlet personelin
den farklı değil. O halde diğerlerinden farklı 
ve iimtiyazlı bir muamele mevcut değildir. 

Şimdi, fazla çalışanın eğer buna rağmen üc
retini artırmayacak isek, bu, Anayasanın 
42 nci maddesine aykırı olur. 42 nci madde sa
rahaten; «Angarya yasaktır.» diyor. Arkadaş
ların, TRT mensubu içinde biri, ikisi veya üçü 
(Elin parmaklan kadar az dahi olsa) eğer faz
la çalışıyor ve fakat buna rağmen kanuna imkân-
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sızMda bu fasla çalışma karşılığını alamıyor ise, | 
çalıştığının karşılığını alamamak angaryadır. 
Angarya ise, Anayasa gereğince (42 nci madde 
sarih) suçtur arkadaşlarım ve yasaktır. 

Bu sebeple, maddenin bu şekli ile kanunlaş
masına bütün gönlümle taraftar bulunduğumu 
belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurunuz 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 359 sayılı Kanunun 47 uca 
maddesini, benden evvel konuşan arkadaşlarım 
muhtelif istikamette eleştirmiş bulunmaktadır
lar. 

TRT Kurumunda çalışan personelin, ciddî 
olarak vazife gören insanların alması gereken 
bâzı haklarını bu kanunun bu maddesiyle tes-
bit etmiş oluyoruz. 

Aslında Anayasanın 121 nciı maddesinin te
mel olarak koymuş olduğu bu kurulusun özerk
liğimi kaldırmış oluyoruz. Tarafsız bir kuruluş 
olarak bunu nitelendirdikten sonra, temel pren
sibi vaz'ediyoruz. Bu prensip de; yönetimde, 
denetimde ve yönetim organlarının kuruluşunda 
dikkate alınacaktır. Ayrıca yine 121 nci mad
de, kurumun yayınlarında gereken temel ilke
leri de belli etmiştir. Yayınların seçilmesinde, 
işlemesinde ve sunulmasında ve aynı zamanda 
Türk milletine kültür vermesinde, eğitim yapma
sında Kuruma çetin vazifeler verilmiştir. Bu 
çetin vazifeler görülürken, elbette ki 657 sayılı 
Kanunun 1327 sayılı Kanunla getirilmiş olan 
hükümlerine, bu müesseseyi bağlı kılmak çok 
zordur. j 

Düşününüz ki, Türkiye ide iş analizleri ya
pılmadığı için bu memlekette; maaş verirken, 
yan ödemeler verirken, ek görevler verirken ve 
buna mümasil olarak diğer deyimlerle verilmiş 
olan görev karşılığı ücretlerin kıymetlendiril-
mesimde büyük güçlükler çekilmektedir. Doğ
rudur. Bu memlekette iş analki yapılmadığı 
için, personel üzerindeki tasarruflarımızın ve 
bilhassa ücret konusundaki fikirlerimizin bazen 
çelişkili duruma gelmesi çok kolay olmaktadır, 

Arkadaşlarım bunu burada, yer altında ça
lışan, maden çıkartan işçilerle mukayese etmek 
mümkündür. Sıcak yerde çalışıyor diye, kalo
riferli yerde, rahat koltuklarda oturarak çalışı
yor diye mutlaka bunlara bu ücret verilmez di- | 
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ye bir konuyu ortaya koymak doğru değildir. 
Kıstas bu olmamalıdır. Geri kalmış memleket
lerde bulunan bu deyimlerle, medeni, memle
ketlerde bulunan deyimlerin mukayesesi yapılır
ken evvelâ iş analizlerinin yapılması gerekir, iş 
analizleri yapılmadan bunlara hükmettanek doğ
ru değildir. 

Şimdi, TRT Kurumumda veya başka bir yer
de, meselâ bir üniversitede fen fakültesinin fi
zik kürsüsündeki bir hoca ile, sosyo - ekonomik 
kürsüdeki bir hocanın vazifelerini mukayese 
ederken, onlara sorarsanız, ben de profesörüm 
der, öteM de profesörüm der. Ama, yerin met
relerce altında çalışan bir madenci veya bir ma
den mühendisinin ücretini tâyin ederken, bu
rada bulunan güçlükleri nazarı itibara alarak, 
elbette ki, onu ayrı bir iş analizine tabi tutmak 
gerekir. 

Düşününüz bugün televizyon memleketimize 
yeni gelmiştir. Programlarımızı görüyorsunuz, 
medeni bir memleketteki programlara benziyor 
mu? Ne kadar çetinlikle ortaya konuluyor. Ve 
ufak bir hatayı dahi affetmiyoruz. Kanunen af
fetmiyoruz, lisanen affetmiyoruz ve bunlara 
diyoruz ki, sen yanlış yaptın. Ama bugün Tür
kiye'de televizyon uzmanı olarak kaç kişi var
dır? TRT uzmanı olarak kaç kişi vardır? Bir 
radyo spikerini, burada konuşan bir arkadaşı
nız gibi elbette kabul etmezsiniz. Onun elbette 
ki, tekniği vardır, onun usulü vardır. Bugün 
onu, Zonguldak'ta 500 metre yerin altında çalı
şan bir maden mühendisi ile mukayese etmeye 
kalkıştınız mı şartlar aynı değildir. Bana 1 000 
lira yevmiye verseniz oraya gitmem, ama yerin 
üstündeki 500 liraya razıyım. Değil mi? Ama 
bugün TRT de çalışan" bir arkadaşa, bir memu
ra vazife verilirken; efendim maaşını alacak, 
ek görevini alacak, ders ücretini alacak, yan 
ücretini alacak, alacak ama, başına bir umum 
müdür koydunuz, yönetim kurulu da koydu
nuz, yeni Anayasanın emrettiği şekilde bir yö
netim de yapıyorsunuz. O umum mıüdürün, o 
yönetim kurulunun kararına bağlıyarak bir 
yönetmelik de yapacaksınız ve ondan sonra o 
yönetmeliğe göre % 60 a kadar tazminat vere
bileceksiniz. Bütün arkadaşlarımla bâzı nokta
larda veya bir noktada birleşirim. Bunu yapa
cak olan yönetim kurulunun hissî davranmama
sına, iltimas yapmamasına ve bu memlekette 
ahbap - dost kayınlmamasına ben de tarafta-
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rım. Ama, bunun murakabe sistemi de budur. 
Bütün tahditlerini koydunuz; «Müsteşara ver
miyoruz diyorlar, doğrud,ur. Efendim bâzı ar
kadaşlara yan ödemeler vermiyoruz, valiye ver
miyoruz, sefire vermiyoruz. Doğru. Herkes beM 
Btef ir olabilir, ama hiçbir zaman televizyon müta-
hassısı olamaz. Herkes maden mühendisi olamaz. 
Belki bir çokları vali olabilir. Ama valiye ver
miyoruz diye bunları da vermemezlik edemeyiz. 

Yapılacak olan şey şu : Bir genel müdür, 
Anayasanın koyduğu temel prensiplere göre tâ
yin edilecek olan bir genel müdür ve bu genel 
müdürün teklifi ile ortaya getirilecek bir yö
netmelik var. Bu yönetmelik o kuruldan geçtik
ten sonra; burada çalışacak personele elbette ki, 
bdr risk zammı, bir işgücü zammı veya lâyık ol
duğu şekilde, bürüfc ücretlerinin % 60 ma ka
dar tazminat verilebileceğini öngörmektedir. E, 
bunun yönetimi nihayet yarın, öbür gün bura
ya gelecek ve denetimi de buradan geçecektir. 
Aksaklıklar olduğu zaman, bu Meclis kudreti 
ile Anayasayı değiştirmiştir, elbette ki, bu yö
netmeliği de değiştirmeye kaadirdir. 

O halde ne yapılacaktır? Yapılacak olanı 
şey, bu memlekette iş analizlerinin biran evvel 
yapılmasıdır. Bu memleketin personel dâvası
nın, iş analizi yapılmadan halledileceğine kaani 
değilim. Çünkü, Hükümetin çıkartmış olduğu 
resmî gazetede gördünüz; bir yerde bulunan 
müsteşar birinci derecede, bir yerde bulunan 
ikinci derecede. Bir umum müdür birinci dere
cede, öteki ikinci derecede. Hangi iş analizine 
göre bunu yapmıştır? Bir daire başkanlığı dör
düncü dereceyi, öteki daire başkanlığı ikinci 
dereceyi almıştır. Soranım Hükümete; hangi iş 
analizini yapmıştır, tartmıştır da; bu iş ondan 
daha kıymetidir veyahut da çetindir. Bunun 
riski varıdır, onun için bunu alacaktır, demiş
tir?.. Hayır... 

O halde yapılacak olan ve bu konuda veri
lecek olan karar şu olmalıdır. Benim kanaatim
ce TRT personeline bu konuda verilmesi gere
ken bu tazminatı ben fazla görmüyorum. Te
menni ederim ki, arkadaşlarımızın saymış oldu
ğu teknik personele, valisine ve diğer doktor
lara ve mahrumiyet yerlerinde çalışanlara da 
bu hak tanınmalıdır. 

Aslında 1327 sayılı Kanun çıkarken bunlan 
burada söyledik: Siz bu kanunla teknik eleman 
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bulamayacaksınız, doktor bulamayacaksınız, çe
tin iş yapacak insan bulıanuyacaksınız, dedik. 
Simidi gene aynı yola gelmiş oluyoruz. Bu mem
lekette, bunun verilmesinde zaruret olduğuna 
kaaniim, arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru

nuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, mille

tinizin bütünlüğünü, millî eğitimimizi ve mora
limizi düzelten en mühim millî teşekküllerimiz
den birisidir. 

Bunun muvaffakiyetle vazife yapabilmesi 
için bu kurumu teşkil eden değerli personelin 
mutlak surette, evvelâ maddi olarak, ondan 
sonra da takdirle dolu olarak mânevi bakım
dan tatmin' edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde, 
millî kuruluşlanmızın başında gelen bu kuru
luştan arzu ettiğimiz faydayı sağlayamayız. 
47 nci maddeyi dikkatle ve inceden inceye tet
kik ettiğimiz zaman, hakikaten çok güzel tan
zim edilmiş olduğunu görürüz. G*önül isterdi ki, 
dalha faydalı hususları TRT personeline sağlıya-
lım; fakat mevcut imkânlara göre madde gayet 
güzel tanzim edilmiştir. Bu hali ile Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunun personelini de, 
dünyadaki emsal radyo - televizyon kuruluşla-
n personeline tatbik edilen esaslara yakın bir 
şekilde tatmin etmiş oluyoruz. Ben şahsan bu 
maddenin hiç bozulmadan, ahengi değiştirilme
den, aynen kabul buyurulmasmı istiyorum. 
Çünkü, bunda yapılacak bir değişikliğin, Rad
yo - Televizyon teşkilâtında çalışacak; teknis
yen, idareci, programcı gibi çeşitli kategorideki 
arkadaşlarımızı küstürmesi, pasif mukavemete 
[götürmesi, fevkalâde zararlı olacaktır arkadaş
lar. 

Yatırımcı dairelerimizi, iktisadi Devlet Te
şekküllerimizi küstürdük. Buralardaki teknik 
personel yeni Personel Kanunu ile pek çok za
yiata uğradı. Her ay maddi bakımdan zayiata 
uğradı, teşkilâtlarda çok kıymetli elemanlar 
meslekten ayrıldığı için zayiata uğradı; iki yön
lü zayiata uğradık. 

Muhterem arkadaşlarım, milyarlan yatırım
lara tahsis ediyoruz. Onu kullanacak personeli 
tatmin etmediğimiz müddetçe (ki, bizim gibi 
kalkınma çabasında olan bir memleket, ancak 
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tatmin edilmiş olan personel eli ile kalkınır) 
kalkmamayız. Maalesef hem- iktisadi Devlet Te
şekküllerimiz, hem de yatırım yapan dadreleri-
ıniain teknik elemanları tatmin edilmediği için, 
bugün memleketimiz teknik kalkınma yönün
den büyük bir krizle karşı karşıyadır. Aynı 
tatminsizliği TRTOe de yaparsak memleket 
çok, çok daha büyük tehlikelere mâruz kala
bilir. MaddeN gayet güzel tanzim edilmiştir, za
man almamak için teferruata girmiyorum. Bu, 
bu personele verebileceğimiz asgari imkânlar
dır; inşallah kendilerini gelecekte dana iyi im
kânlara kavuştururuz, TRT Kurumu personeli, 
bu imkânlarla dâhi kendilerinden beklediğimiz 
millî, vatanperver hizmetlerini bizden esirge
mezler; başarılı yayınları ile milletimizin bü
tünlüğünü, yükselmesini ve her; sahada oluş
masını sağlarlar. 

Bu maddenin tatbik edileceği personele ba
sanlar dilerim. Bu maddenin aynen geçirilme
sinde büyük faydalar var. Aynı yolda rey ver
menizi istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, konuşmak is-
tiyen arkadaşlarımız var; arzu ederseniz takdi-
men konuşabilirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — En somunda rica 
edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın işıgüzar, buyurunuz. 
HiIMi İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, cok muhterem arkadaşlarım; 
TRT müessesesinde çalışanlara verilecek 

ücret ve ödenekle ilgili 47 nci madde üzerinde 
biraz olsun durmak istiyorum. 

TRT, bâzı arkadaşlarımızın temas buyur
dukları gibi önemli bir müessesedir ve icabın
da devamlı şekilde 24 saat, yayın yapmak zo
runda olan bir müssesedir; bu doğrudur. De
vamlılık esastır TRT de ve TRT bu yayınını 
yaparken, elbetteki bu yayının kamuoyunu tat
min edecek şekilde olmasını temin edici yönetir 
çilerini, personelini kendi bünyesinde toplamak 
zorundadır. Bu bir ihtisas işidir. İhtisas yapmış 
olan kişilere değer vermek mecburiyeti de var
dır. Ancak, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
çıkarıldı; 1827 sayılı Kanunla beraber. Bu bir 
reform kanunu olarak telâkki edildi. Burada 

günlerce konuşuldu; maddeleri üzerinde durul
du. Bu kanun tasarısı kül olarak bütün Devlet 
dairelerinde çalışan memurları kendi bünyesi 
içerisinde kıymetlendirme yoluna gitti. 657 sa
yılı Kanundan sonra çeşitli müesseseler; bu mad
denin, 1 nci maddenin şümulü dışında kalanlar
la birlikte, çeşitli kanunlar getirilmek suretiyle, 
buradan, yine bu 657 sayılı Devlet Personel Ka
nununun esbabı mucibinde belirtilen hususların 
dışına çıkarıldı. Birkaç gün önce de 819 sayılı 
Kanunu çıkardık; üniversite mensupları ile ilgili 
kanun, ki, bu da 47 nci maddenin içerisinde yer 
alan üniversite mensuplarını kapsamaktadır, 
onlara da maaşlarının % 100, % 125 nisbetinde 
fazla bir ödeme yapılmak suretiyle bir maaş ve
rileceği öngörülüyor idi. Bununla arz etmek is
tediğim husus şu: 

Biz daima burada kanunları çıkarırken, bir
lik ve beraberlik içinde kalınması icabeden pren
sipleri zedeliyoruz. Şimdi, 47 nci madde de bâzı 
hususları ihtiva etmektedir. Bilhassa, bunlar
dan kurumda çalışanlara, bürüt maaşlarının 
% 60 mı geçmemek suretiyle tazminat verile
ceğine dair olan kısmı ben şahsan yerinde gör
müyorum. Müessesenin ehemmiyetini kabul eden 
bir arkadaşınız olarak, 657 sayılı Kanunu da 
dikkate almak suretiyle tazminatların hiçbiri
nin esasında verilmemesi gerektiği kanısında
yım. Zaten 657 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de yer alan fazla mesai, işgücü, iş riski, zamları 
vardır ki* o yönleriyle bunların tatmin edilme
si cihetine gidilmesi, kanunda ittihat bakımın
dan, yerinde olur idi. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki sözleşme
li personel çalıştırılması da bu 47 nci maddede 
yer almış bulunmaktadır. Genel Kurulun tekli
fi, Yönetim Kurulun tasdiki ile istediğimiz ki
şileri sözleşmeli olarak ve yönetmelikte belir
tilen ücretlerin içinde çalıştırabileceksiniiZ. Bâzı 
arkadaşlarımızın ifade eyledikleri iktisadi Dev
let Teşekküllerini, böyle müesseseleri ve bu mü
esseseleri temsil eden kişilerin darıltılmasını, 
ben burada bunun ifade ettiği mânayı bir türlü 
a'nlryamıyorum. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri esasında lüks 
harcamalar yüzünden, tasarrufa gitmedikleri 
içindir ki, memleketin içinde zararlı müessese
ler haline gelmişlerdir. Dünyanın hiçbir yerin
de Devlet hayatında yer alan kişiler ve mües
seseler kendi giderlerini gelirlerine göre ayar-
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lamadığı sürece, o müesseseleri tatmin etmek I 
mümkün dğildir. TRT de elıbetteki genel pren
sipler içerisinde kendi müesseselerini tasarruf
lu bir şekilde yürütmek zorundadır. Kıymetli, 
değerli, ihtisas yapmış kişilerin tatmin yolla
rını sağlıyan, yollar vardır. 4 ncü fıkradaki, 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derecelerin, memuriyet 
derecelerinin, istenildiği zaman genel müdürlü
ğün teklifi üzerine yönetim kurulları tarafın
dan verileceği esası ğöz önüne alınınca böyle 
bir mahzur da yok demektir. Çünkü, bâzı yer
lerde ihtisas sahibi olan kişilere Devletin en 
yüksek kademelerini vermek mümkündür, işte 
bunu buraya getiriyorsunuz. Sözleşmeli istih
dam politikasını kabul eden 657 sayılı Kanunun 
rnJhuna uygun olarak bir fıkra da burada var. 
O da, esasında bir boşluk olduğu takdirde o ih-
ticacı dolduracak durumdadır. 

Onun için, ben, bilhassa % 60 nisbetinde taz
minat verilmesini doğru bulmuyorum. Memle
ketimizin içinde bulunduğu şartlar da ortada
dır. Zaten müesseseleri böyle yarışa getirdiği
miz zaman, efendim şu müessesenin başındaki 
temsilciler kabiliyetlidir, kıymetlidir, kuvvetli
dir, bunları daha fazla tatmin edelim; şu mü
esseseleri şu şekilde tatmin edelim diye bir üc
ret enflâsyona doğru giden yarışa girersek; za
ten müesseseler arasında itibar da kalmaz, ada
let ölçüleri de zedelenir, denge de bozulur. Nite
kim, bugün 800 bin civarında olan memurlar 
arasında bile tatbikat bakımından, hepinizin de 
bildiği gilbi, huzursuzluklar hâlâ devam etmekte
dir. Sonra, memleketin durumu da ortadadır. 
Vatandaşlarımızın % 80 i de zaten köylüdür ve 
yarm bu televizyonun yayınından istifade ede
cek olan kişilerin çoğu, tatbikatta da görecek
siniz, kendi ruhsatname ücretlerini dahi vere
mez bir hale gelecektir. Bunun ilgisi, kendi ru
hunda ve fikrindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan sayın 
komisyonun da dikkatini çekmek istiyorum; 
esasında % 60 tazminatın bu maddeden çıka
rılması iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zamları da maddeye konmak suretiyle bü
tün ihtiyaçlar giderilmiş olacak ve denge de sağ
lanmış bulunacaktır. 

Kaldı ki, mesai yapmak meselesine g*elince, 
muhterem arkadaşlar, ihtasas sahibi olan de
ğerli kişiler ve teknisyenler devamlı şekilde 
mesâi yapamaz. Bunu elektronik beyinlerin ve | 
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elektronik mühendislerinin çeşitli raporları ve 
yazıları göstermiştir. Bu yazılarla sabit olduğu 
üzere, böyle dikkat ve ihtisas istiyen meslek
lerde çalışan kişiler, normal mesâi saati 8 saat-
se, 10 saatten fazla çalışamazlar. Kaldı ki, 20 
saat, 16 saat çalışıldığı zaman 2 vardiya yapıl
mak (suretiyle, 81+ 8 : 16, yahut !da 10 = 10 = 
20 şeklinde kullanılabilir. Bu bakımdan ve faz
la mesai saati Devlet dairelerinde çalışan me
murların 2 misli bir süre kabul edildiğine göre, 
bu da tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Bu yönü ile biz maddeyi her ne kadar ye
rinde görüyor isek de, tazminatın verilmesini 
öngören fıkrayı; 657 sayılı Kanunun ruhu. met
ni ve diğer müesseselere yapılan tatbikatı bakı
mından, yerinde görmüyoruz. Komisyonun bu 
bakımdan dikkatini çekmek için söz aldım. 
Esasında tatbikatta görüyoruz, bütün üniversi
te mensupları, üniversite öğretim üyeleri, tama
men üniversiteleri terk etımişler, ilim dalların
da, araştırma enstitülerinde, diğer mütehassıs
ların yapacağı yerlerde, buradan tamamen asli 
memuriyet gibi telâkki etmek suretiyle vazife 
görmektedirler ve bunların miktarları da çok 
sayıdadır, fazladır. Bu bakımdan öteki madde 
geldiği zaman o konuya da temas edeceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu konuda önergeniz var mı 

Sayın işgüzar?. 
HtLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — % 60 taz

minatın çıkarılması için, komisyon konuşurken 
hemen bar önerge hazırlayıp vereceğim. 

BAŞKAN — Vereceksiniz, peki efendim. 
Sayın Özdenoğlu, buyurunuz efendim. 
ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Buraya ne zaman bir maaş statüsü gelse, 

bunun hemen peşinden bir hamiyet yarışı baş
lar; şunu da verelim, bunu da verelim... 

Değerli arkadaşlarım, herkese hakkını vere
lim. Simidi, burada şu veya bu kanada iltifat et
mek mecburiyetinde değiliz ve bize yakışmaz. 
Bâzı arkadaşlarım, mutlaka çok iyi duygular 
içinde; fakat zannediyorum bu maddeleri iyice 
incelemeden burada söz aldılar. Şüphesiz bu kür
sü sorumluluk duygusu istiyen bir kürsüdür. 
Neyi, nasıl vereceğimizi; neyi, hangi ölçüler için
de vereceğimizi hasabetmeliyiz ve kamu
oyu karşısında konuşan milletvekilleri olarak 
fikirlerimizde tutarlık varsa buraya çıkmalıyız. 
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Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız her- I 
kes vali olabilir; fakat televizyon uzmanı ola
maz buyurdular. Elfeetfce <ki 'valilik ve televizyon 
uzmanlığını mukayese etrnıiyeceğiz. Bir vali 30 
senede vali oluyor, büyük yetkilerle teçhiz edi
liyor ve Yüce Meclis adına, Türk Milleti adına 
icra kuvvetini kullanıyor. Valiyi misal olarak 
arz ettim. Nahiye müdürünü alacağım, kayma
kamı alacağım, hâkimi alacağım, icra memuru
nu alacağım, adliye personelini alacağım, ziraat 
mühendisini, ziraat teknisyenini alacağım, her
kesi alacağım. Bu âmme hizmeti içerisinde hep
sinin özel bir yeri ve fonksiyonu yok mudur? 
Hangi esasa $öre tonu öbürüne tercih edeceğiz? 
Hava Kuvvetlerinde çalışan ve dinarda ihtisas 
görmüş elektronik mühendisi bir rütbe altında 
çalışıyorsa ve münhasıran o rütbenin verdiği 
nimetten, maaştan faydalanıyorsa onun suçu ne
dir? Ben onu da imi TRT teknisyeninin altında 
göreceğim? 

Arkadaşlar, bu zihniyet elbette M bizim bu
rada mebus olarak savunacağımız zihniyet de
ğil. Burada çok objektif, çok âdil olacağız. Her
kesin bir yeri vardır. Eîfoette TRT deki müte- I 
hassıs arka'daşlar olacaktır. Almasınlar demi- I 
yorum; verelim. îmlkân olsa daha fazla vere- I 
lim, ama âdil bir ölçü içinde verelim diyorum. 
Burada bunu savunmaya çalınıyoruz. Onlara ve
rilecek nedir? Onu koymuş; sistemi getirmiş, bir I 
kanun yapmışsınız. Bir memleketin 50 tane ma- I 
aş sistemi olmaz arkadaşlar. Olursa «var» diye- I 
lim çikahm isin içinden. 50 tane maaş sistemi I 
olmaz, 1 tane maaş sistemi olur değerli arkadaş- I 
lamn. O memleketin gerçeklerine göre getiril
miş bir sistem olur, hepsi o sistem içindeki pren- I 
siplerden hareket eder, birbiri ile çelişkiye düş- I 
mez. I 

Ne diyoruz? Getirdik; burada yapılan uzun I 
münakaşalarda çıktık, konuştuk, ettik... Yan I 
ödemeleri verelim, Doğrudur... Elbette verece- I 
ğiz. İş güçlüğü riskini vereceksiniz. Maden I 
kuyusunda çalışan insanla, yer üstünde çalışan 
diğer insanın farkı var elbet. Gece görev yapan I 
polis memuru ile nöbetteki polis memuru ile, bü- I 
roda çalışan polis memuru arasında elbette bir I 
fark gözeteceksiniz arkadaşlar. Bu doğrudur; I 
ama şimdi TRT de uzman diye, TRT de teknis
yen diye kendisine bir imtiyaz tanımak hakkını 
nereden buluyorsunuz? Nereden alıyorsunuz 
bunu yani? Çok istirham ediyorum... | 
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Elbette M, cdddî bâr zaviyeden meseleye ba

kacağız. Ona göz kırparak, bilmem bunun sem
patisini kazanarak Türkiye de Parlâmento işi 
yürümez. Zabıtlara geçiriyorum bunu. Her se
ferinde kuliste birtakım baskı kuvvetleri, su - bu 
gelir; «Aman bizim haklarımız...» derler. Türk 
Milletinin hakkı vardır, Türk kamu görevlisinin 
hakkı vardır arkadaşlarım. 

Duygusal oluyoruz, her şeyde duygusal olu
yoruz. Yani babamız mezardan çıkıp gelse, ger
çek ne ise onun savaşını vermeye mecburuz. Be
nim de arkadaşlarım var bu heyet içerisinde, 
ama istirham ediyorum... Ne diyoruz? Evet ve
relim, ama aynı memura TRT Genel Müdürünün 
inhası üzerine 5 yerden ücret... Olmaz arkadaş
larım. Lütfedin yani. Bu, getirdiğiniz sistem
le bağdaşmaz. Verelim... Evet yan ödeme vere
lim, iş güçlüğü riski verelim, gerekirse adına 
«Tazminat» diyelim. Sayın işgüzar arkadaşım 
tazminat kaldırılsın dediler, gerekirse «Tazmi
nat» düıyelim, «Tazminat»ıkaldırırsak «İşgüç
lüğü riski» diyelim, Ama 4 ayrı yerden, maaşla 
beraber 5 ayrı yerden TRT mensubu nimetle-
nirse aslında görev de görülmez değerli arka
daşlarını. 

Ek görev ücreti 'diyorum... Umum müdür 
adamını kayırmadı mı Türkiye de? Türk Dev
letinin hayatı onu - bunu kayırmakla geçmiştir. 
Yalan mı söylüyorum? Lütfediniz arkadaşla
rım. Şimdi umum müdür en yakın dostuna; 
«Şurada fazla mesai alacaksın» diyor ve tesbit 
ediyor baremi «Şurada ek görev veriyorum 
sana, şu % 60 ı geçmek kaydışartı ile tazinat 
veriyorum.» diyecek. Çok istirham ederim, na
sıl faydalanacak TRT bu zattan? Yani kendi 
aslî hizmetlini sekteye uğratacak ek görevlerle 
ve saire ile taltif etmişiz. Çok var geleneğimiz
de bu arkadaşlarım. 

A. P. M arkadaşlarım başlangıçta yürekten 
destekliyorlar, ama oylamaya gelince Halk Par
tili özdenoğlu'nun teklifi diye rey vermiyorlar. 
Değeri arkadaşlarım, olmaz bu. memleket me
selesini her şeyin üstünde tutalım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bir grupu is
tihdaf eder mahiyette beyanda bulunmayın. 
Çünkü, herkes sizin beyanınıza katılmaya mec
bur değil, oy vermeye mecbur değil. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hayır, 
teker teker arkadaşlarımızın insaf ölçülerinde 
böyle oluyor maatteessüf. Yani nihayet bir... 
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BAŞKAN — Oylamayı Meclis hallinde yapı
yoruz. Grup halinde yapmadığımız için o ba
kımdan söylüyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
hizmetin de 'selâmeti halamından, adaletin de 
tesisi bakımından lütfedin, yan ödeme verelim. 
Komisyon geri alsın, şeklini esasını tesbit etsin; 
hak hay... Ama aynı memura şu statü içerisin
de 4 asıl maaşı ile 5 ayrı yerden ücret veriliyor. 
Bunu da yapmıyalım. Buna 800 bin memurun 
vicdanları isyan eder, bu isyanın da sebebi biz 
oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir, buyurunuz. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başkan», 
değerli arkadaşlarımı; 

47 nıci madde üaeninıdie birçok değeri arka
daşım konuştular. Bâzı arkadaşlarımız bu mad
dede TRT personelimin bir kısanına, yana nıormal 
mesai yapanlar değil, normal mesai üzerimde 
çalışan, bâzı seksilyonlarida ağır vazifelerde 
çalışan kimselere tanınan haklan tümüme tanı-
m/yormuş gülbi burada dile getirmiş bulundular. 

Benlideniz Komisyonda baılummam hasebiyle 
bu maddem/im orada ne şekilde miüzakere eıdil-
diğini gördüm ve bu madde ile personele tanım-
nuak istemem bu hakkın da müdafaasına bizzat 
yaptım. Şunun (ilcim yaptım: Simidi, bâzı ga
zeteci arkaıdaşiarımııız, TRT de bulunan vazi
feli teknisyen veya haberci arkadaşlarımız nor
mal mesai dışımda gece veya muayyen saatlerde, 
hattâ bilimmlryem saatlerde ânrJde vazifeye davet 
edilip kemâllerinden vazife istemmektedir. 

Biız, bu hakkın personelin tamtamına değil, 
bu şekilde normalim üstlümde vazife eida edesge-
lera bir zümreye tamımımıaısını (savunduk ve ha
len ide hu (maddenin ruhumu bu mamada kabul 
ediyoruz. 

Sayın özgünıer 'arkadaşımız haklı olarak ad
lîye menlsiulbumdam ve bâzı diğer ağır vazife gö-
rem meımurliardam bahsettiler. Gömül ister ki, 
diğer müesseselerde o şekilde hakikaten ağır 
vazife ıgöven memur ve müstahdemlere de bu 
mevi haklar tanınsın. TRT memsuîbunun bir 
Ikısmuma bu hakların tanınması, diğer mües
seselerden bu sekilide gelecek haklı taleplerin 
reddedileceği mânasında değildir. Meclisteki 
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değerli arkadaşlarımız önlümüze bu şekilde hak
lı talepler getirirlerse elbette onları da hüsnumiu 
yetle kabul etmek, omların üzerime de hüsnü
niyetle eğilmek vazifemizdir. 

Sayım özdenıoğlu arkadaşımıza ufacık bir 
sitem etmeden geçıemiyeceğim. «A. P. Grupu» 
diye 2 defa tekrarladılar. 

Yukarda Komisyonda Sayın 0. H. P. li arka^ 
daşlarımız da bulumidular, gördüler Komisyon" 
da bu nievi mühim kanun müzakerelerimde 
- imammamızı bilhassa rica ederini- parti hisle
ri, particilik, partizanlık katiyetle aMımızdanı 
ve hayaljilmizdem geçmemektedir ve geçmemesi 
gerekir. Deımin Sayın özıgüner arkadaşımızın 
takriri ve zatıâlinizim de müdafaasını yaptığı
nız maddede oylamaya sıra gelince birçok de
ğerli C. H. P. li arkadaşlarımızın da sizin te
zinize katılmadıklarını gördük Şimdi «sadece 
A. P. liler bizdem gelen teklifleri reddediyor
lar» derseniz hakikaten doğru konuşmuş olmaz
sınız. Çünkü böyle bir şeyi düşümmlüyoruız. 
inandığımız maddeyi kabul etmek için oyları
mızı veriyoruz, imanımadıiklarımıza da - Mımdeni 
gelirse gelsin- oyumuzu elbette vermiyoruz. 
Meselâ benden biraz önce konuşan Bulıdanliı 
arkadaşım bu maddenin aleyhimde bulundu. 
Demek ki, burada bir parti hissi yok. Orada 
birleşiyorisunuz, lama bıen... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Bir, isiz de inanmıyorsunuz konuştuklarınıza, 

YAŞAR BİR (Devamla) — Hayır, İnanma
dan bu kürsüde bir meıselıemim müdafaası kati
yen yapılmaz Sayın özdemoğlu. Bunu yanlış 
düşülmüyorsunuz kaınıaaitimdeyim. 

Hulâsa, gazetecilik, habercilik ve bâzı tek
nik işlerde çalışan Sayın TRT personelimin bir 
kısmıma, lâyık olamlaona bu % 60 tazminatım 
verilmesini - Komisyonda olduğu gibi - buran 
da da müdafaa ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayım Sey-
fi öztürk, bfuyurumuz. 

ADALET PARTİSİ ADINA SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, çak muh
terem arkadaşlarım; 

47 nci madde üzerinde muhtelif partilere 
mensup çok değerli arkadaşlarımız fikir ve mü
talâalarını beyan ettiler. 
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Görüşlerimizi ortaya koymadan önce bir 
kanaatin, bir yanlış anlamanın tashihine yar
dımcı olmak maksadı ile böyle bir anlayış ve 
üslûp içinde bir konuyu ifade edeceğim. O da 
şudur: 

Mulhterem arkadaşlarım, biz burada saat
lerce tasan üzerinde fikirlerimizi ortaya ko
yarken en iyisini, en mükemmelini nasıl yapa
cağız noktasından hareket ediyoruz. Tek en
dişemiz; eksik çıkmasın, aksak çıkmasın, Dev
letin bütünlüğü içinde nizamlara usullere ay
kırı bir madde tedvin etmiyelim. Böyle bir gay
retin içindeyiz. 

Zaman oluyor Adalet Partili bir arkadaşım 
maddenin lehinde konuşuyor, bir başka Adalet 
Partili arkadaşım aleyhinde konuşuyor. Sayın 
Özdenoğlu arkadaşım ifade ettiği için arzı ce
vap ediyorum, zaman oluyor kendileri takrir 
veriyorlar, oylanıyor, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupundaki arkadaşlarımızdan 2 arkadaş 
rey veriyor diğerleri vermiyor, yani diğerleri 
Hükümet teklifini destekliyor. 

Bu manzara gösteriyor ki, biz burada bir 
taassubun içinde değiliz. Biz burada en mü
kemmeli, en iyiyi yapmanın gayreti içinde
yiz. Bu bakımdan arkadaşlarımızın ortaya koy
dukları mütalâaların her Ibirisinde ağırlık payı 
vardır, üzerinde dikkatle durulması lâzımdır. 
Ortaya koydukları, bir kalemde reddi kolay ve 
mümkün argümanlar değildir. 

Şimdi Adalet Partisi Grupu görüşü olarak 
arz edeceğim husus şu: 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin ka
bul etmiş olduğu 1327 sayılı Kanun bir per
sonel reformu getirdi Bu personel reformunun 
memlekete getirdiği çok büyük hizmetler, iyi
likler var. Ancak, bu reform Kanunu Yüce 
meclislerde müzakere edilirken o zamanın me
sul Hükümet âzası Maliye Vekili arkadaşımız 
Ibir prensip üzerinde ısrarla durdu. Grup söz
cümüz de durdu. Komisyonlarda yapılan mü
zakerelerde de o prensip üzerinde taassup gös
terdik. O da şudur: Münferit kanunlarla bir
takım istisnai hakların sınırını genişletirseniz 
personel reformu dejenere olur, ölçüyü aşarız. 
Çünkü zaruretlerin miktarını, hududunu iyi 
çizemezseniz; her meselenin ağırlığı vardır, 
önceliği vardır, hayati konu olarak mütalâa 
edilebilir. Buna göre bir ücret dağılımına ka
nunlarla gidersek ibir müddet sonra yaptığımız 

personel reformu tamamen ilkelerden ayrılır, 
yine Devlet ücret sisteminde değişik istika
metlerde (birtakım kaymalar, sapmalar olabi
lir. 

Demek ki, Adalet Partisi Grupu olarak 1 nci 
temel görüşümüz ve ısrarımız; Personel Kanu
nunun, personel reformunun getirdiği ilkeler
den ayrılmıyalım. Hak sahibine ücret verelim. 

Yapılan işin ağırlığını takdir ediyoruz. Ge
ce - gündüz çalışıyorlar. Kolay değildir. Sırtına 
yükleniyor makinayı, televizyon âletini gidi
yor hâdise yerine. Meşakkatli iş... Gecenin 2 si, 
3 ü, 5 i,.. Zelzele olur, sel baskını olur, diğer 
hâdiseler olur. TaJbiatiyle, yalnız uçta hizmet gö
ren değerli arkadaş değil, onları toplıyan, de
ğerlendiren değişik teknik safhalarda çalı
şan arkadaşlar dahil, bir yayının hazırlanması 
ne büyük meşakkat, ne büyük çilelerden geç
mektedir. Bunuda kadirşinasça ifade ediyo
ruz. Elbette bu emeğin karşılığı da verilmeli
dir, ama bunun hukukî kanalını tesbit etmiş
tir Yüce Meclis, reformun çizdiği sınırlar içe
risinde buna bir çare bulalım. 

Şimdi evvelâ tenevvür ötmek istediğimiz bil: 
- iki husus var, onlardan birisi şu: 

Gerekçede «47 nci maddedeki eski şekil, per
sonele tanınan haklar bu maddede muhafaza 
edilmiştir» denilmektedir. Demekki «359 sayılı 
Kanunun 47 nci maddesindeki haklar aynen 
muhafaza edilmiştir» deniyor. 

Bendeniz metni tetkik ettiğim zaman bu 
hedefe hizmet eden unsurları tam mânâsiyle 
görmedim, hattâ farklı gördüm. Bir defa eski 
metinde olmıyan şeyler var. Eski metinde bir 
başka şey daha var, Anayasanın kuruma özerk
lik tanıdığı zaman, kurumun bu babdaki kad
ro tesbiti ve ücret yönetmeliklerinin tasdikini 
Turizm Bakanlığına, bilâhara yapılan değişik
liklerle Başbakanlığa bırakmış. Neden Başba
kanlığa bırakmış? Çünkü, Personel Dairesi Baş
kanlığına bağlı. Plânlama var, Maliye var, ücret 
tezebzüplerine gitmesin. Bir nizam içinde bu iş 
yürüsün. Gerek kadro meselesiyle, gerek ücret 
meselesiyle ilgili olarak hazırlanacak yönetme
liklerin tasdikini, bir üst makama, siyasi orga
na, icraya vermiş. Ne zamana Özerkliğin mev-
cudolduğu zaman. Şimdi özerklik yok, bir baş
ka unsur, tarafsızlık, onu sağlamaya çalışıyoruz. 
Tabiatiyle ücret meselesinin tarafsızlıkla uzak
tan yakından bir ilişkisi mevcut değil. O halde 
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yönetmeliklerin tasdikini bir üst merci olarak 
kimseye bırakmamışız, yönetim kurulunda biti
yor. Yani, Personel Dairesi ile ilişkisi kopmuş, 
Ibütçenin tatbikatından mesul olan Maliye Ve
kâleti ile ilişkisi kopmuş, çünkü Kurumun açık
ları olursa, bir evvel kabul buyurduğunuz mad
dede, genel bütçeden vereceğiz bunu TRT nin 
100 milyon açığı var, vereceğiz 100 milyonu, 
(hizmet yürümez... 

Binaenaleyh, icra ister istemez bütçeyi yü
rüten gelir gideri makro dengeyi hesaplıyan mü
essese Maliye Vekâleti, Bakanlar Kurulu bu me
selede mutlaka bir yönünden ilgi sahibi olmalı. 
ÎŞte 359 sayılı Kanun bu ilgiyi bağlamış, bul
muş demiş ki; kadro yönetmeliğinin tasdiki ba
kanlığa ait, bilâhara değişti. Başbakana ait den
di ve Turizm Bakanlığından oraya geçti. İkin
cisi : Maaşların tesbit edilen şeklinin tasdiki, 
kime 1 750 verilecek, kime 1 500 verilecek? Ta-
biatiyle hizmetin sevk ve idaredeki hayatî nok
taların önemini takdir yönetim kuruluna ait. 
Kim ne kadar çalışıyor, kim ne katkıda bulunu
yor? Bunları ayrı ayrı yönetim kurulu tesbit 
eder. Fakat bunu arz edecek mutlaka. İcra bir 
noktada ya Maliye Vekâleti, ya Başbakanlık 
bunları tasdik etmesi şartına bağlı olmalı. Yeni 
tasarıda bu yok, yönetim kurulunda bitirmiş, 

Demek oluyor M, daha rahat, liberal hare
ket imkânlarını ücret sahasında getiriyoruz, 
yetki olarak da bunu yönetim kuruluna veriyo
ruz. Doğru mu, değil mi? 

Muhterem arkadaşlarım, personel rejiminin 
disiplinini muhafaza etmek istiyorsanız yetki
leri böylesine yaymak doğru değil. Eğer perso
nel rejiminin anaiTkelere sadık kalarak oturma
sını - M, rejimin oturması 3 - 5 sene işi değil
dir, 5 - 10 senedir. Tam mânasiyle ancak otu
racak - eksikleri var, yeni kanunlar gelecek, 
düzeltmeler yapılacak ve ondan sonra bu rejim 
artık kendi kendisine işliyeeek. Peki bu rejimi 
oturtmaya çalışırken bu tarzda yetki sınırlarını 
gayet liberal şekilde Meclisin murakabesinden, 
icranın murakabecinden, sorumluluğundan ayı
rıp, yönetim kurulunda nihai sonuca varabile
cek tarzda bir yetkiyi kanuna koyduğunuz za
man, ücretlerin tavanmı deleriz. Bu ne olur? 
Bu, yetişmiş insan gücünün sektörler arasında
ki dağılımını bozar. Bırakır hizmeti, hattâ üni
versitedeki en kıymetli kürsüyü bırakır, eğer 

iyi bir ücret alabiliyorsa buraya akar. Bir ba
karız vasıflı elemanlar buraya dolmuş; fakat 
öbür tarafından Devletin çarkı muhtacolduğu 
elemanlardan mahrum halde. İşte bu dengeyi 
bozmamak için personel rejiminin ilkelerine sa
dakat şarttır. 

Bu esprilere uygun bir madde tedvin edil
mesi ihtiyacı zannediyorum görünmüyor, bu 
kanaatteyim. Komisyonu dinledikten sonra ta-
biatiyle mukabil görüşlerimizi tekrar huzurla
rınızda beyan imkânını bulacağız. Ancak, meri
yette bulunan 1327 sayılı Kanunda iş güçlüğü, 
iş riski, temininde güçlük zammı gibi yan öde
me imkânları var, yüzde 60 ödeme imkânı var 
koyalım onu da. Hâkimlere vermişiz bir mik
tar, falana vermişiz onu da koyalım. Yani bu
gün para alan, ücret alan, orada çalışan arka
daşımız mağdur olmasın, istediğimiz bu. Hiçbir 
zaman bugün eline geçen paradan noksan para 
da almasın, gayet açık söylüyorum. Ama yarın 
müsamaha ile bu tasarrufları rayından çıkarı
rız, mecrasından taşar, kanunu değiştirmek ko
lay değildir, memleket için hayırlı neticeler doğ-
mıyaJbilir. 

Bu ifadelerimizin ışığı altında Muhterem Hü
kümet, MuJhterem Komisyon bir anlayışla me
seleye vuzuh getirirse memnuniyet duyarız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-

mıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

Sayın Asutay, buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bence kanunun 47 nci maddesi 1327 sayılı 

Kanunla verilen hakların birçok kısmını geri 
almaktadır. Yüce Mecliste uzun müzakeresi ya
pılan ve sonunda tatbik edildikten sonra birçok 
personeli mağdur eden ve hâlâ kavgası sürdü-
rülegelen Kanunun geçüci 10 ncu maddesinin 
(c) fıkrası, «Türkiye Raryo ve Televizyon Ku
rumunda çalışan personele ödenecek iş güçlüğü, 
iş riski teminatı, güçlük zamları ile mahrumi
yet zammı ve fazla çalışma ücretleri Kurumun 
Yönetim Kurulu tarafından diğer Devlet me
murları gibi tesbit edilerek miktar ve şartlar uy
gulanarak ödenir» dfyor. 

Kanunun bu maddesünde TRT de çalışan ar
kadaşlara fazla mesainin bir ücrete bağlı oldu
ğu tesbit edilmiş. Yine 657 sayılı Kanun şöy-
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lece eleştirildiği zaman görülecektir ki; «Fasla 
mesai ücretleri memur içlin bir ücrete tâbi değil, 
çalıştıkları zaman yıllık ücretli izinleriyle karşı
lanır» diyor, öyle bir hüküm getirmişiz ki, me
mur fazla mesai yapacak, ama ücret almıyacak, 
yılhk ücretli izinleriyle bu husus karşılanacak. 

Simidi değerli milletvekilleri, arkadaşlarımı
zın üzerinde ısrarla durdukları bir kişinin 3 - 5 
iş yaptığı iddiaları, komisyonun sonradan müza
keresini talebettiği 46 ncı maddededir. 46 ncı 
madde müzakere edildiği zaman yine koûmsyo-
nun işaret ettiği gibi, komisyonca geri alınan 
4 ncü madde dikkate alınacak, yeniden tedvin 
edilecek. Tedvin edilen esaslar nazarı dikkate 
alınmak suretiyle de 46 ncı maddedeki boşluk
lar ayrıca görüşülecek ve icabederse bu hususta 
da bir tadilât nazarı dikkate alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya katî ola
rak işaret etmek istiyorum. 657 sayılı Kanunun 
99 ricu maddesinin 4 ncü paragrafındaki, «Ku
rum âmirlerinin lüzum gördüğü hallerde bu sü
renin üstünde çalıştırılması gerekli ûse, fazla 
çalışma süresi memurun yıllık iznine ilâve edi
lir» hükmü hâlâ tatbik edildiği için, bugün 
muhtelif müesseselerde fazla çalışmaya ihtiyaç 
duyulmuş olmasına rağmen, memur arkadaşla
rımız fazla mesai* yapmamaktadırlar. Geçenler
de arz ettim, işçi Sigortaları Kurumunda 12 li
ralık günlük ücreti 18 liraya çıkardık, 360 li
rayı 540 lira yaptık, ama şimdi hemen söyliye-
yim ki, bu zamma müstahak olan arkadaşlarımı
zın yüzde 40 ı bugün zamlı maaşlarını ellerine 
alamadılar. Meseleyi tetkik ettik, makinadan 
geçebilecek olan dosyalar bugün ödemeye tâbi 
tutuldu, ama kaza, ölüm, sair sebeplerle yalnız 
elle işlenme zaruretinde olan dosyalarla ilgili ar
kadaşlarımız bugünkü neticeye kavuşamadılar, 
çünkü fazla mesaiyi de bir ücret zammını da 
alamıyorlar. 

Yalnız bir nokta vardır; değerli arkadaşla
rım iki fikirde birleştiler. Bu fikri komisyonun 
nazarı dikkate alması lâzımgelir. Komisyon bir 
ahenk temin için 4 ve sair maddeleri geri aldığı 
muhtelif önergeleri değerlendüirmGk suretiyle, 
46 ncı maddeyi 4 ncü maddeyle irtibatlı gördü
ğü için, bu maddenin müzakeresinden sonra bir 
eşitlik sağlıyabilmek maksadiyle müzakeresini 
sona bıraktı. 47 nci maddede yüzde nisbetinde 
büyük bir ücrete dayalı ve aynı zamanda da 
1327 sayılı Kanunun geçici 10 ncu maddesinin 

(c) fıkrası ile, TRT mensuplarına tanınan i§ ris
ki, iş ağırlığı zamlarını da bu madde ortadan 
kaldırdığına göre, bir kanunla getirdiğimizi ikin
ci kanunla geriye alıyoruz. 

O halde, komisyondan rica ederim, geriye al
dığı maddeler akçalı olması sebebiyle, getireceği 
mükellefiyetleri de nazarı dikkate almak sure
tiyle 46, 47 ve 4 ncü maddeyi müşterek olarak 
nazarı dikkate alsın ve 1327 sayılı Ka
nunla TRT ye sağlanmış olan hakları 
zedelemiyen, geriye almıyan yeni bir hüküm 
getirmiş olsun ve bu maddeyi nazarı dikkate 
alırken, 1327 sayılı Kanunun 45, 87, 99, 147 ve 
178 nci maddeleri de dikkate almak suretiyle 
kanunu çelişir halden kurtarmalı ve personelle 
TRT mensuplarım birbirine düşürmiyecek şe
kside yeniden bir 47 nci madde tanzim etmelidir. 
Birbiriyle eşitlik sağlamalıdır ve böylece TRT de 
çalışan TRT mensupları ile diğer personeli de 
birbirine ters baktırma durumunu bertaraf etme
lidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu

yurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Hepsi 
bitikten sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Hepsi bitikten sonra mı isti
yorsunuz sözü?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın özgüner buyurunuz. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada

şımız var mı efendim?... Yok. Her iki açık oy
lama sona ermiştir, kupaları kaldırınız. 

TURHAN ÖZGDNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, madde üzerinde daha 
evvel konuştuğum halde yeniden konuşma zo-
runluğunu duydum. Bunun şüphesiz nedeni açık; 
sayın arkadaşlarımdan bir tanesi, konuşmaları
mızı içtenlikle yaptığımız halde, - bâzı deyim
leri buraya aldım, - bizi fazlaca kınadı. Şahsi 
konuşmamı ilgilendirdiği cihetle, savunmamı 
kendi adıma yapmayı ve zabıtlara böylece geçir
meyi lüzumlu gördüğüm için söz aldım. 

Arkadaşlarım, bir sayın arkadaşımız, Sayın 
Buldanlı - kötü niyetle olacağını kabul ede
mem, sürçülisan telâkki ediyorum - TRT men-
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suplarının "bâzılarını boş oturan, boşa vakit 
geçiren insanlar, diye nitelendirdi. Kastı bu ol
mamasına rağmen deyim böyle idi. Fakat ar
kadaşlarım biliniz ki TRT nin şüphesi uzun
ca bir zaman alır gibi görünmese dahi, ekran
da veya radyoda bu çalışmarınm çok uzun za
man aldığını kabul etmek lâzımdır. 

Bu bakımdan, bunu böylece belirtmek, bir 
sürçülisanı bertaraf etmek için yararlıdır. Şüp
hesiz bunu Sayın Buldanlı bir bühtan olarak 
dile getirmemiştir ama arkadaşlarım, biz savun
mayı bu görüşle yapmıyoruz. 

Çok değerli bir diğer arkadaşım, Sayın Öz-
denoğlu, konuşmalarında, bâzı deyimler kullan
dı. Aksi gfarüşü savunan bir insan olarak beni 
de ilgilendiriyor, kapsamına alıyor, içtenliğine 
hakikaten inandığım için gücenmedim ama şun
ları da zabıtlara geçirmek için gerekli görüyo
rum. 

Arkadaşlar, deyimler arasında şunlar var: 
«Ayıptır, inanmadığımızı savunmıyalım, hamiyet 
yarışına girmiyelim, bu milletvekili olarak sa
vunma tarzı değildir, ciddî olalım, göz kırparak 
Parlömanterlik yapılmaz...» gibi deyimler. Bun
lar zaptedebildiklerim. 

Arkadaşlar, hiç kimsenin... 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yalan 

mı?... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 

Özdenoğlu, «yalan mı?» diyor. Ben ise kendisi
nin içtenliğine işaret etmiştim, tekrar söylü
yorum, kendisine kırılmadıysam sebebi, sürçüli
san kabul ettiğim içindi. Ama, sürçülisan değil
se o zaman savunma başka türlü olur. 

Bu Yüce Heyetin huzurunda konuşmaları
mız birbirleriyle çelişiyor gibi görünebilir, ters 
düşebilir ama, Yüce Kuruldan çıkan karara da 
saygılı olunur. Ne olursa olsun, kararlar ha
zan gönül kırıklığı yaratır ama, o kararlara 
saygısızlık haline gelmemelidir bu gönül kırık
lığı. Karar bizi tatmin etmiyebilir ama, Yüce 
Heyetten ve Senatodan geçer, inancımız yine de 
devam ediyorsa yeni bir kanun teklifi getirirsi
niz, onu değiştiririz. Fakat burada ters düşen 
görüşlerimiz sebebiyle birbirimizi kırmaya, hele 
ki ağır kelimelerle ithama hakkımız yoktur. 

Ayıp olan nedir arkadaşlarım? Sayın Özden-
oğlu ile benim görüşüm aynı olduğu zaman ayıp 
olmuyor da, ters düştüğü zaman mı ayıp olu
yor? Parlâmento hayatında bunlar olağandır. 
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inanmadığımız neyi savunduk? Zabıtlara geç
sin ki, ben savunmamı kendi adıma yapıyorum 
hayatımda inanmadığım hiçbir şeyi bana kim
se savundurtamadı ve buna cesaret edemedi 
edemez de. inandığımı savundum, inanacağımı sa
vunacağım. inanmadığımı savunduğumu iddia 
eden arkadaş lütfen bunun sürçülisan olduğu
nu ifade etmezse o takdirde iddiasını ispatını 
isterim. 

Olamaz arkadaşlarım, bu kadar ağır itham 
olmaz! Meslekî hayatımda bile bana kimse inan
madığım şeyi savundurtamadı. Haklılığına inan
madığım hiçbir dâvayı almadım; ücret mukabi
linde dahi almadım. 

Hamiyet yarışma gelince: Hamiyet yarışma 
girme hususunda kimin kimden daha hamiyetli 
olduğu münakaşası zaman alır, bu da ağır bir 
bühtan. 

«Bir milletvekili bu şekilde bir savunma tar
zına girmemelidir.» Benim savunma tarzım bu 
arkadaşlarım, inandığımı savunacağım. 

«Ciddî olalım...» meselesine gelince, gayri-
ciddî hareketimiz, - şahsım adına söylüyorum -
ispatlandığı takdirde ben milletvekilliğinden is
tifa ederim arkadaşlar. 

«Göz kırpma» meselesinde kıymetli arkadaş
larım, ben kimseye göz kırpmam. Fakat bana 
göz kırpanlar vardır, muvaffak olamamışlardır. 
Görmüşümdür g*öz kırpanları ama, onların göz 
kırpmaları hiç tesir etmediğine göre, bunun tec
rübesinden geçmiş bir insan başkalarına göz 
kırpmaz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bu beyanların 
size mâtûfiyetini nereden çıkardınız? Kaldı ki 
böyle mücerret eda ile, böyle şey olmamalı, gi
bi birtakım beyanlarda bulunuyorsunuz. Herkes 
çıkıp da «ben öyle değil, böyleyim» iddiasında 
bulunursa 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Netice 
itibariyle şunu söylüyorum. Hayatta diz çöküp 
yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih eden arka-
daşlarınızdanım. Bunu böylece belirtir, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar. 

Konuşmalarımızın yanlış anlaşılmaması için 
bir hususu açıklamak üzere tekrar söz almış 
bulunuyorum. 



M. Meclisi B : 23 

Sayın Asutay arkadaşım, Devlet Memurları 
Kanununun bir maddesini burada okudular. 
Kendilerinin okumamış bulundukları bir de 
(e) fıkrası vardır ki, müsaadelerinizle onu da 
ben okuyacağım: 

«e) Türkiye Radyo ve Telecizyon Kuru
munun haber ve program hizmetlerinin yürü
tülmesinde her ne sebeple olursa olsun, başka 
iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygu
lanmaz.» 

Sayın Başkan, bunun ifadesi şudur: Yeni 
getirilen 47 nci madde, bundan birkaç kade
me daha kısıtlı. 657 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 1327 sayılı Kanunun Ek 10 
ncu maddesi ile onlara bu hak verilmişken yeni 
getirilen madde ile bu haklar kısıtlanıyor. Bu 
konuda yeni bir hak ihdas edilmemiş, bilâkis, 
657 sayılı Kanunla verilenler biraz da kısıtlan
mıştır. 

A. P. Grupu adına konuşan arkadaşımız, 
«Personel rejimi ve disiplini bozulmaz ise..» 
gibi bir ifade kullandılar. «Reform» diye adlan
dırılan Personel Kanununun - ki hiç bir zaman 
personel reformu demedim ve demiyeceğim - bir 
disiplini yok ki, bozulsun. Bu kanunu disip
line edebilmek için hepimiz çalışıyoruz fakat 
edemiyoruz, işe analizi yapılmadan bir Perso
nel Kanunu çıkardık. Bütün personelin intibak
larını bir keşmekeşe soktuk. Gelmiş geçmiş hü
kümetler bunu tatbik edememişler ve edeme-
mekteler. Biz hâlâ hangi disiplinden bahsediyo
ruz? 

«'Yan Ödeme verilmesin.» diyorlar. Kanuna 
(göre maaş veriliyor, mahrumiyet zammı verili
yor. Kararname çıktı, mühendise bunları veri
yorsunuz. Bütçenin 17 nci maddesi kaJbul edildiği 
takdirde yürürlüğe girecek. Teknik personele bu 
haklar verilsin diye hepimiz gayret sarfettik. Ne 
oldu? Demek ki, disiplini bozduk ki, ben zaten 
yok olduğuna kaaniim. Hangi disiplinden bah
sediyoruz, torba kadrolardan mı? Allaih oraya 
kimseyi düşürmesin, bir daha çıkamıyor. 

O halde, mühendise verdiğiniz haklan TRT 
elemanlarından niye sakınıyorsunuz? 

Temenmde güçlük. Bir mühendis, bir tek
nik uzman temininde nasıl güçlük çekiyorsanız 
ve onları nasıl bir fazla mesai ile alıyorsanız 
bunlar da aynı, bunlara da vereceksiniz. 1327 
sayılı Kanun veriyor, şimdi de vereceksiniz. 
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BAŞKAN — Sayın Şener, burada, «İş güç
lüğü ve temininde güçlük zamları ödenmez» di
yor. Böyle bir hak vermiyor. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben aslında verilmesine taraftarım. Evet, 
burada ödenmez ama ben diyorum ki, bir yan
ığın çıktı, bir zelzele oldu, bir felâket zuhur 
etti, bir TRT elemanını gönderdiniz vaka yeri
ne, hâdisenin filmini veya fotoğrafını çekerken 
bir kazaya uğrarsa ona bir iş güçlüğü zammı 
vermez misiniz? Verirseniz. Palan yerdeki bir 
yangını filimde göstermek için imkân arıyo
ruz, görmek istiyoruz; kim yapacak bunu? işte 
bu TRT elemanı yapacak. Bu zammı vermeye 
mecbursunuz. Eğer verilmemişse verilmelidir. 
TRT elemanlarına verildi diye Personel Ka
nunun disiplini mi bozulur Sayın Başkan? 

Fazla mesai.. Sayın Aısutay arkadaşımız 
bunu söyledi. Yapılan fazla mesai izne sayılır 
ama buradaki böyle değil. Buranın iş tahlili 
başkadır. TRT deki iş kapsamım başka memu
riyetlerle ölçmek, kıyaslamak çok güçtür. O 
halde, bu durumu da ayarlamamız lâzımdır. 

Biz bir Personel Kanunu yaptık. Sanki hiç 
dokunulmaz bir kanunmuş gibi burada kalk
mış, «Hayır, Personel Kanununun rejimini bo
zuyoruz» diyoruz. Personel Kanunu bir rejim 
getirememiş ki.. Kendilerini, mensuplarını 
memnun ettiğiniz bir memur zümresi söyleyin, 
sözlerimi geri alıyorum. Mümkün değildir. Hat
tâ, daha bir İM gün evvel çıkardınız üniversite
lerin Avans Kanununu. Aslında bunun da ka
nuna konması lâzım idi. Anayasa engeli dola-
yısiyle koyamadık, müsait değildi. 

Fakat, hâkimlere bin artı şu kadar fark
ları verdik, askerlere verdik, hattâ biz buradan 
emekli ettiğimiz, yaşı gelmeden emekli ettiği
miz genç generallere oturduğu yerde tazminat 
veriyoruz. Ama, asıl hak eden, iş gören TRT^e 
vermiyoruz. 

Diğerlerine verirken personel rejimini, di
siplinini bozmuyor da TRT ye verirken mi bo
zuyor? 

Tekrar ediyorum, aslında bu zaten disiplinli 
bir Personel Kanunu değildir; iş analizleri ya
pılmadan, memleketimizdeki iş tasnifleri ya
pılmadan mütemadiyen veriyoruz. 10 ncu de
receden başlattık 4 ncü dereceye kadar çıktık. 
9 ncu dereceden başlattık, bilmem kaça kadar 
çıkarttık. Yüksek tahsilliyi 1 nci dereceye ka-
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kar çıkarttık, oraya da bir not koyduk, «4, 3, 2 
ve 1 nci dereceleri Bakanlar Kurulu yürütür.» 
dedik. Bunu da torba kadro olmadıktan sonra 
yapamazsınız. Sonra da disipline etmişsiniz, 
bu mu disiplin? Yürümüyor M.. 42 950 torba 
kadro verdik, yetmedi, 217 750 kadro daha iste
diler, onu da verdik. 

Şimdi, 47 nci maddeye göre TRT'ye veril
miş haklar bence eski kanunda daha fazla idi. 
Üstelik de freni koydunuz; bir yönetmelik ya
pılacak, Umum Müdür teklif edecek, Genel İda
re Kurulu da tasvilbedecek. 

Lütfediniz de, bu müessesesinin yeni im
kânlarla daha iyi çalışabilmesi içjin bu hakla
rını veriniiz. Bu bir zarurettir ve aslında her 
(güm içtin de değildir. 

IBir igliin Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
işe el atacaktır. 13!2t7 sayılı Kanun' (buraya gel
diği 'zaman göreceksiniz, bu personel rejimin!! 
mulhafaza etmek imkânına sahilboiamıyacaksii-
nız «[Disiplini var» diyorsunuz, disiplinini ken
dimiz bozacağız. 

Eskiden tanıman haklarının bu 47 nci madde 
ile de TRT ye aynien verilmesini arz ve tekliilf 
ederim. 

HurmötleTİmle. 
(BAŞKAN — ıSayın Buldanlı, buyurunuz 

efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

(Başkan, değerli arkadaşlarım; 
»Huzurunuzu fazla işgal etmeden bar husu

sun tavzihine çalışacağım. 
©enim konuşmam biraz hızlı oluyor, hattâ 

bazan aşıağılya indiğim vakit bâzı stenograf 
arkadaşlar Igelilp (bâzı yerleri taslbilh ettiriyor
lar. Galiba yine öyle oldu ve Sayın özigüner 
arkadaşım1 benim söylemediğimi bir kelimeyi 
söylemişim gilbii beyan ettiler, tashih edisritm. 
Ben hiçlbir zaman «TRT personeli çalışmıyor» 
demedim. Ama bunu diyen var. Nitekim ko
misyondaki bir müzakere esnasında ıSayın 
G-enel Müdür Musa öğün aynen şöylö dedi
ler : «Ben TRİT Kurumunun başına geldiğiim 
zaman bir kâğıdın arkasından 38 kişinin teoş^ 
tuğunu, bâzı yerde de bir memurun 8 saat 
başını kaldırmadan çalıştığımı gördüm» cLedifr-
ler. Amla ben izahatım sırasında, «işin ehsırnraıi-
yeti mevzuu geçiyor işin 'dhıemmiyeti nedir? 
Konforlu odada çalışan bir TRT mensubu ile 
7 kat yerin altında çalişan bir kömür amele-

| sinin iş riski, iş güçlüğü bir midir?» Şeklinde 
ifadede bulundum, TRT (mensupları çalışmıyor 
demedim. Tavzih eder, saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Bu meseleleri kürsüye bu ve^ 
sile ile getirmeye, müzakere etmeye lüzum yok. 
Çalışan olur, çalışmayan olur, sayıgılısı olur, 
saygısızı olur, doğrusu olur, eğrisi olıur. Bir 
müessesede her şey olur. Meseleleri maddemin 
dışına sirayet ettirmiyeliım lütfen. 

Buyurunuz ıSaym özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değeri arkadaşlarım; 

Demin 47 nci madde üzerinde görüşürken 
samimî birtakım dileklerimi buradan sunmaya 
çalıştım. Bu arada bir değerli arkadaşım da 
fazlasiyle alınmış gözüktü. Ben burada söyle
diklerimi geri alacak, ya da inkâr edecek deği
lim. Gerçekten buradan «şuna buna göz kırp-
mıyabm» dedim. Yine de şu anlamda diyorum 
bunu; Meclislerimize şimdiye kadar - şunu, bu
nu itham etmiyorum - öyle bir hava hâkim ol
maktadır ki, zaman zaman Parlâmento belli bir 
hedefe yönelmiş bir mücadele yapmak yerine, 
belli arkadaşlarımız şu veya bu amaçla bir züm
reye, bir kliğe iltifat etmek ihtiyacını nedense 
hissediyorlar. Ben burada «göz kırpmıyalıım» 
derken samimî olarak, ortak bir dâvada bera
ber hareket ©delim gibi inandığım bir görüşü 
içtenlikle arz etmek istedim, ama «Sayın özgü-
ner şuna göz kırpıyorsunuz» demedim. O ise : 
«Ben kimseye göz kırpmıyorum ben lavukat ola
rak inanmadığım dâvayı (almadım, kimsenin 
önünde diz çökmedim» gibi bir suçluluk komp
leksi içinde tekziplere kalkıştı. Bu fazla hassa
siyeti burada anlamak mümkün değildir. Söy
lediklerinin, burada konuşulanlarla hiç ilgisi 
yok. 

Tekrar ediyorum, meseleyi o kadar kendi 
meselemiz biliyor, o kadar içtenlikle konuşmak 
istiyoruz ki, bu arada temennilerimizi çok açık 
bir şekilde yansıttığımız zaman bâzı arkadaş
larımız alınıyorlar. Asla kimseyi rencide etmek 
için, ya da kimsenin haysiyetini kıracak şekil
de, hele böylesine bir kasıtla konuşmamız müm
kün değildir. O itibarla zannediyorum ki, be
nim buradaki konuşmamı ıSayın özgüner arka
daşım yanlış anlamışlardır. Ortada böyle bir 
mesele yoktur. Kuruntuya kapılmaları için de 

1 bir sebep görmüyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Mesele açıklığa kavuşmuştur. Sayın Şener 

'arkadaşım, 'da burada sanki işgüçlüğü riski ve-
rilmiyecekmiş gM, TRT de çalışan arkadaşla
rımıza (bunu verelim diyor. Elbette verelim, yal
nız başlangıçta bendeniz ide açıkladım ve Sayın 
Asutay arkadaşımız da katıldılar. Sayın öztürk 
de zannediyorum, maddedeki bu çelişkiyi bir 
evvelki madde ve 4 ncü madde ile telif etmek 
gereklidir, dedi. (Her şjeyden önce, gerek 657, 
gerekse 1327 sayılı kanunların getirmiş olduğu 
sistemle tezata düşmiyecek bir çözüm yolu bu
lalım. Greitiridiğimiz solüsyon bu sistem içinde 
erimesin, tezada düşımiyelnn. Tamamjyle o pren
siplere uygun bir çözüm yolu getirelim derken 
maddenin komisyona iadesini önermiş oluyo
ruz. 

Gerçekıten personel sistemi yan ödemeler ge
tirmiş. Yani belli iş güçlüğü riski verelim di
yor, belli şiekilde, belli (hizmet gruplarını tatmin 
©delim diyor. Onun dışında hiçbir sektöre imti
yaz tanımryor. Şimdi üzerinde hassasiyetle du
rulan nokta budur. Verelim ama imtiyaz ver-
miyelim, verelim ama diğer m'emura verdiğimi
zi verelim, diğer memurun önemli, yorucu, yıp
ratıcı iş görenine verdiğimizin fazlasını vermi-
yelim. Ama her şeyden önce âdil olalım. Ben 
kötü ihtimalleri önlemeye çalıştım arkadaşla
rım. 

Verdiğim örnek şu : Bir memura, genel mü
dür TRT de «u hükümler önünde tazminat vere
cek, aynca ona öyle görevler verebilir ki, hiz
meti laksatır. Çağırır kendisini ek görevden 
başka fazla mesai verir ve kendisine falan yük
sek okulda ek öğretmenlik ya da profesörlük 
görevi de alabilir ve oradan da ücret alabilirsi
niz diyebilir ve böylece memuru gerçekten ken
di asli görevini göremez hale getirebilir, hiz
met aksar. Aynı zamanda imtiyaz yaratılmış 
olur. İşte bâzı değerli arkadaşlarım da benim 
söylediğime katılıyorlar ve bunu önliyelm 'di
yoruz. Personel statüsü ile getirilmiş olan pren
sibe ve sisteme aykırı düşmiyecek şekilde bir 
tazminat verelim. Bunda beraberim. 

Madde dikkatle okunacak olursa 1327 nin 
getirdiği sistemle tezat halinde olduğu anlaşı
lacaktır. Bu madde de diğer maddeler gibi lüt

fen komisyon ta^afyidan geri alinsin ve yeni
den yazılsın, temennimiz buldur. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmaların 
yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir. 

Komisyon adına konuşacak mısınız Sayın 
Çerçel? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER
ÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, saat 
19,00 a 5 dakika var, Riyaset tensip buyurursa 
bütün bu konuşmaların ışığı altında mütalâa
mızı gelecek cebenin başında vermek suretiyle 
müdellel bir şekilde arkadaşlarımıza cevap ver
mek istiyoruz. Vakit müsaidolsaydı bugün bu 
imkânı kullanırdık. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalış
manın muayyen müddet içerisinde bitirilmesi
ne, 5 dakika kaldığı cihetle, komisyon başkanı 
uzun konuşmasını bu dar vakte sığdıramıyaca-
ğını (beyan ediyor. Bu sebeple bugünkü günde
min görüşülecek maddelerini bitirmiş bulunu
yoruz. 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkımda kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 205 sayın üye katılmış ve ne
ticede 180 kabul, 15 ret, 10 çeMnser oy çıkmış
tır. Bu sebeple, tasarı gerekli oy çoğunluğunu 
sağlıyamiadığı cihetle gelecek birleşim tekrar 
açık oya sunulacaktır. 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 174 sayın üye katılmış ve neticede 
172 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Bu se
beple, tasarı gerekli oy çoğunluğunu sağlıya-
madığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 Ocak 1972 Çar
şamba günü saat 15,00 te Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacaktır. Bu 
sebeple 5 Ocak 1972 Çarşamba günü yapılacak 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yolktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 205 
Kabul edenler : 180 

Eeddedenler : 15 
ÇeOrinserler : 10 

Oya katılınıyanlar : 237 
Açık üyelikler : 8 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan1 Ulubaihşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Veftıbi Meşhur 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin PaJksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVÎN 
Abduılll&h Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Meaüderes 

[Kabul 
Nahitt Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroflu 
Kemal Ertdetm 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgen 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

edenler] 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
iJlaami Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli • 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 

Mustafa Fevzi Güngör* 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tokgöz. 
Hasan Türkay 
Lebilt Yurdoğlu 

IKMIR 
Şevket Adalan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Şinasd Osnıa 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoganlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğh* 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşaııgil; 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş; 
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KONYA 
Sezai Ergun 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmöt Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
îlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahimoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 

ADANA 
Ali Rıza Gülüoğlu 

ANKARA 
Sıma Tural 

DENİZLİ 
Sami Aralan 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

[Reddet 
GİRESUN 

Abdullah İzmen 

İSTANBUL 
İbrahim Elin allı 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

[Çekim 
ÇANAKKALE 

Mesuıt HulM önür 

ÇANKIRI 
Ali Naki Ulusoy 

[Açık U% 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edime 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Hüıseyiin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaaı 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binincioğlu 
Cevat Küçük 

leriler] 
ÎZMlR 

M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 

KARS 
Turgut Artaç 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

terler] 
ESKİŞEHİR 

Orhan Oğu2 
Seyfi öztürk 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

\%Wkl&r] 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevştfedr 1 

Yekûn 8 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 
Ali Rıza Uzımer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Detngıiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah. Baştürk 

ZONGULDAK 
Fuat Ak x 

Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Ferzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit KanJkaş 
Kevni Nedimoğ»lu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

Yusuf Uysal 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
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3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Çoğunikıık yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Kıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali ihsanı Uluibahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusıoy 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Raıksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
i \ydm Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 174 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 268 

Açık üyelikler : 8 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALHCESİR 
Salih Zeki Altumbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavfdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Ali Uslu 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Behzat Erğilli 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayretıtiın Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Saibahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orh'an Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tökgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Şinasi O'sma 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
FeyzuMah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güne§ 

KONYA 
Sezai Engun 
Sadi Koç aş 
Talisin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Vehbi Sınmaz 
Kâmü Şahinoğiu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
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M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğeıii 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin1 Başer 

NİĞDE 1 \ J.VJ J- /1J 

M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğl-u 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
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SAMSUN 
Nihat Kale 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlıı 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddeden] 
ANIL 

İbrahim Cüc 

[Çeki 
MUĞ 

İRA 
e oğlu 

nser] 
LA 

Aclnanı Akarca 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne. 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn S 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

. UŞAK 
Crhan Desngrâz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

\>a<t 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

23 XCÜ BİRLEŞİM 

3 . 1 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Oider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
^değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dış Ekonomik İlişkiler, Ulaştırma, Gümrük, 
ve Tekel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (1/517) (S. Sa
yısı : 439) (Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 3. — 24 .12 .1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numarala Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
£ . 12 . 1971) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

X 4. —• Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
.1. — 7126 sayılı Sivi'l Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/160) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29.12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadını'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık "kanun teklifi ve Sanayi, 
Tiiearet, Adalet, Millî Eğitim, Çalışına ve Flân 
komisyonlaTTadan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu G-eçdci Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 



X 2. —Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Birünoi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 , 6 . 1971) 

X 4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 5. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 7. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Fevzi 

Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
üiisyanların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

8. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teışMılıine ve vazifelerime dair 
2 Temmuz 1951 ıtardlh ve 51805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin bininci fıkrası «K» ibendünide 
değişildik yapılması hakkımda kanun 'tasarısı 
ve İçişleri, Turilzm ve Tanıtma ve OVUillî EğMım 
komisyonları raporları. (1/365) (S. ISayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) ('Birinci Çağıltıma tarilhi : 
23.8.1971, ikinci dağıtana tarihi : 29.11.H9I71) 

9. — Erzurum Milletvekili Cevait Ödder ve-
9 arkaldaşınıın, 4926 sayılı Kamuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversiteısinıde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayıım Enstiıtüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970 j. 
19 .8 .1971 : 9 . 12. 1971) 

10. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtana: 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Eisat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

12. — Orman Bakanlığı kurulluş ve görovlari 
hakkımda kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

X 13. — 333'9' sayılı Kanunum yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dış 
Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştır-



ma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Hân komis
yonlarından kurulu 62 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/528) (S. Sayısı : 448) (Dağıtma ta 
rihi : 21 . 12 . 1971) 

14. — M araş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu. (2/162, 2/163) (S. Sayısı : 
192 ve-192 ye 1 nci, 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
15 . 6 . 1970; 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971) 

15. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 2£î 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Butfhanettin 
Asutay ve 9 artkadaşmm, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
tasarısı ve Dış Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, 

Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından kurulu 
62 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/528) 

T.C. 
Başbakanlık 9 . 9 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1166/11521 

MJLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 9 . 1971 tarihimde kararlaştırılan «3339 sayın Kanunun yürürlük süresinin uzatılanıasına dair 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik: olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederimi. 
Prof. Dr. Nihat Erim, 

Başbakan 

3339 sayılı Kanun süresinin uzatılması hakkında 

GEREKÇE 

Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle, memlekette yapılacak mümasilleri için geti
rilecek malzemenin gümrük resminden istisnası ilk defa 418 sayılı Kanunla, 1929 - 1699 sayılı Ka
nunla da 1935 yılı sonuna kadar kabul edilmiş ve mıütaakioen bu muafiyetin hudut ve şümulü ev
velâ 3044 ve bilâha.ra da 3339 sayılı Kanunla genişletilmiştir. 

Bilâhara 6952 sayılı Kanunla bu konudaki muafiyet yüzer havuzlara da tanınmıştır. 
Daha sonra 3339 sayılı Kamunun yürürlük müddetti 6659 sayılı Kanunla 1960 yılına kadar ve 179 

sayılı Kanunla da 1970 imali yılı sonuna kadar uzatılmış bulunmaktadır. 
Malûm, olduğu üzere, bütün denizci memleketlerde büyük sermayeye ihtiyaç gösteren ticaret 

filolarının gerek geliştirilmesi, gerekse idamesi için 'bâzı himaye tedbirlerine tevessül edilmiş bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan 5 Yıllık Kalkınma plânları, ithal ve ihraç mallarımızın en az yarısının kendi ge
milerimizde taşınmasını öngörmüş bulunmaktadır. 

Halen ise, kendi gemilerimizlıe ve ihraç mallarımızın ancak % 30 unu taşıyabilmekteyiz. Bunun 
sonucu olarak da heı- yıl yabancı gemilere 70 - 75milyon dolar yani 1 milyar lira civarında navlun 
ödenmekteyiz. Bu duruma göre : 

Ticaret filomuzun memleketimiz ihtiyacını karşı Uyabilecek seviyeye ulaşabilmesi için daha uzun 
yıllar himayeye muhtacokluğu aşikârdır. 

Bu itibarla; Gemi inşa sanayiimizin geliştirilmesi, gemi tonajının artırılması ve mevcut gemi
lerimizin idamelerini sağlamak gayesiyle 3339 sayilı Kanunun yürürlük süresinin 1980 malî yılı 

sonuna kadar uzatılması lüzumlu görülmüştür. 
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Anicak 30.12.1960 tarih ve 179 sayılı Kanunla yürürlük süresi 1970 malî yılı sonuna kadar uza

tılmış bulunan 3339 sayılı mezkûr kanunun yürürlüğü sırasında işleme konmuş taleplerin, yürürlük 
süre'sdnin bitim tarihi olan 28.2.1971 tarihine kadar intacedilmiyenlerihi de kapsamak üzere "ve arada 
da boşluk kalmaması için bu çıkacak olan kanunun yürürlük süresinin başlangış tarihi! olarak 
1.3.1971 tarihinin mebde alınması zaruri ve faydalı ^bulunmuştur. 

62 No.lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
62 No.lu Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/528 
Karar No. : 2 

15 . 12 . 1971 

Yütolk Başkanlığa 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere Ge-

nel Kurulun 26.11.1971 tarihli 7 nci Birlesilminde kurulması kabul edilmiş bulunan 62 No.lu Geçici 
Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin .do iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi prensibolarak kabul edilen tasarının gerekçesinde 
arz ve izah olunduğu gibi! hariçten satmalman buharla ve motorlu •gemilerle, mem'leikette yapılacak 
ımümasilleri ve yüzer havuzlar için getiri'leoelk malzemenin gümrük resminden istisnası ve böyk'ce 
büyük sermayeye ihtiyaç gösteren ticaret filolarımızın tonilâtolarının artırılması, gemi inşa sana
yiimizin geliştirilmesi mezkûr ikanun tasarısı kanunlaştığı takdirde sağlanımış olacaktır. 

Kendi gemilerimizle iihracettiğimıiz malların % 30 unu taşıyabilmekteyiz. Bunun sonucu olarak 
da yabancı gemilere 1 milyar lira civarında ödemekte olduğumuz navlun ücretinde gelecek sene
lerde büyük azalmalar olacağından döviz tasarrufu ıda sağlanmış 'olacaktır. 

Tasarının 1, 2 ve 3 neü maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
İV. Bayar 

Balıkesir 
K. Erdem 

Kocaeli 
C. Âdemoğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Sözcü 
'Muğla 

î. Oktay 

B|olu 
M. Şükrü Kıyikıoğlu 
İmzada ibulunamiadı 

Malatya 
A. Kaıraaslan 

İmzada ıbuilun'amıadı 

Sakarya 
Y. Bir 

Kâtip 
İstanbul 
K. Özeke 

'Diyarbakır 
S. Savcı 

Muğla 
A. Buldanlı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Ankara 
A. Sakıp Hiçerimez 

Hatay 
H. Özkan 

Nıevşehir 
E. Kırailıoğlu 

Tokat 
R. Önder 

îmşaadıa buluriamjacb 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 448) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

[MADDE 1. — 3339 sayılı «Hariçten satınalı-
nan buharlı ve motorin gemilerle memlekette 
yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın 
Gümrük Resminden Müsnasma dair Kanunun 
30 . 12 . 1960 tarih ve 179 sayılı Kanımla 1970 
malî yılı sonuna kadar uzatılmış bulunan yürür
lük süresi, :198,0 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe giner. 

3 . 1971 tari-

jMADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Ulaştırma ve Gümrük ve Tfekel bakanlık
ları yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakam 

O. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

8. Orel 

4 . 9 . 1971 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne§ 

Adalet Bakam 
1. Arar 

içişleri Bakanı 
H.Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakas 

GEÇİCİ KOMİSYONUN D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş İ 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

(MADDE 1. —. Tasarının 1 nci maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Geçi
ci Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madesi Geçi
ci Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbü 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Sanayi ve T. Bakanı 
A. Çilmgh'oğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Akçal 

Köy İşleri Biakanı 
C. Aykan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı ' 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

imar ve İskân Bakanı 
S. Baibüroğlu 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

>*•-« 
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