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UTANAK ÖZETÎ 
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Sayfa 
7. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâve
si hakkında kanun tasarısı ve içişleri, 

î. - GEÇEN T 
Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili.'nin, Ur-

fa'nm, işsizlik, ekonomik ve sosyal sorunları
na, 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, kanunların 
sık sık uygulamasının ertelenmemesi ve kaza
nılmış hakların zamanında verilmesine ve, 

Bitlis Milletvekili Âbidin înan Gaydalı'nm 
Van Gölü çevresinin sanat, kültür ve kalkın
ması konulanııa dair gündem dışı demeçlerine 
Bsvlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Milletvekili Turgut Ârtaç'm, Kars ve 
ilçelerinin sağlık sorunlarına dair gündem dışı 
demecine de, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet 
Aykan cevap verdi. 

Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu, Su
riye sınırımızda yapılan kaçakçılık hakkında 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, Şem
dinli Yüksekova karayolunun yapımına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusunun yazılı 
soruya çevrilmesine dair önergesi okundu ve 
sözlü sorusunun yazılı soruya çevrildiği bildi-
riM'i. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Kültür 
Bakanlığının yeniden kurulması hakkındaki gö
rüş ve esasları tesbit etmek amaciyle, Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me yapılmasına dair önergesi Genel Kurulun 
bilgilerine sunuldu ve gündeme alınarak sırası 
geldiğinde görüşüleceği açıklandı, 

içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, Türk ba
sını ve mensuplarının sorunlarını tesbit etmek 

ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesinin, ko
nunun önemine binaen, emsal teşkil etmemek 
üzere, öncelikle görüşülmesine dair önergesi ka
bul edildi. 

Nüfus kanunu tasarısı açık oya sunuldu ve 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluk sağlanamadığı oy
lamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, enf
lâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 
formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, iş
sizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, 
işçi dövizlerinin değerlendirme şekli teşvik ted
birleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hak
kında Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

14 Ocak 1972 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,25 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangü Enver Akova 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 
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SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından «tehlikeli
dir» kaydı ile bütün dünyada satışı yasaklanan 
ENTERO BİOFORME adlı ilâca dair yazık 
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/824) 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İs
tanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimiz
de açılan özel muayenehane ve hastanelerin don
durulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 

yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/825) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ih
tisas yapacak ve özel muayenehane açacak dok
torların Devlet hastanelerinde mecburi hizmete 
tabi tutulmalarının düşünülüp düşünülmediği
ne dair yazılı soru önergesi, Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/826) 

4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak Kız Öğretmen Okulu inşaatına 
dair yazılı soru önergesi, Eayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/827) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka

nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayın Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun adı ile bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine; 
dair kanun tasarısı (1/589) (Adalet ve Plân, 
komisyonlarına) 

ITdkîüf 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydıner'in, İstanbul'da Boğazda yapıl
makta olan köprüye (Fatih Köprüsü) ve Haliç'-
de yapılmakta olan 3 ncü köprüye de (Alparslan 
köprüsü) adınan verilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/607) (içişleri Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılmia ISaati : 15.00 

BAŞKAN : Blaı§feamMekMi Fikret Turtaıgtil 

KÂTİPLER : Enıvetr Akowa (iSİvas) Balkırı Karakeçili' (Urtfa) 

BAŞKAN -— Millet MeeHisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

(BAŞKAN — O'tomıaitilk cMıazîa yoklama 
yapüiacalktar, sıayım üreteni, beyaz düğimlalere 
basarak, yoklamaya fetoiraMıeriınli rica ediyorum. 

1. — Nüfus kanunu tasaısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) 

IBAŞKAN — Nüfus kanunu tasarısı üze-
rdlnıdelM Müzakereler KltaıJilş olup açık oylaması 
yapılacıaktır. Bu 'selbeıplle, oy kupaları önce sı
ralar laaıasuuda* doMştırıllaıcak, Ibilâlhıaıra kürsü 
önlüne konulaıcalktır. 

Genel Kunulioa itıtilhaz edilmiış karar vıelç-
hüîıe, bir saiatük sürede görüşülecek i#eır ara-
ısııuda üç laıktaırmia Ikanuın tasarısı ile Ski adet 
Türfkiye Büyük Miıllet Meclisi Hesaplan İni-
cetteme Konıliisyonu raporunun müzakeresi ya-
pılacalktır. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiHik 
yapaılması hakkında kamun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/580; Cum-
huriyet Senatosu 1/40) (Millet Meclisi S. Sa
yısı 452) 

IBAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanlağınıca 
verülmdlş bür tıalktfir vardır, okutuyorum. 

Yüksek IBaışJkanlığa 

Gündemlin, «bir defa görüşülecek ister» ta
mımda bulunan 452 'S, Sayılı Karayollıaırı Ge
mdi Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetviölende değiışiJkllık yapaılması hokkanda ka-

(Yokllaımıa yapıldı.) 
IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gförüş1-

cmıe'lere ba§ıîıyoruiz. 

mum tasarısımıın düğer alilere talkdilmian öncellMe 
'görüşülmesini arz vte tıelklif ederimi. 

Biüfcçs - Plân Komlilsyonu 
'Başkam* 

Balıkesir Milletvekili 
Cübat (B'Ugeıfoam 

IBAŞKAN — Bahse konu taşanının bütün iş
lene takdimıem öncelikle »görüşülmesi!1 tıaılelbıedSl-
ımelkltedör. Bu tasulsu oyilanmncaa isumuyorum1: 
KaJbul ediemZıar... KaJbul etmiyemaer... Kalbul edil-
mlilşiiar. 

HJülkîümiöt ve Komıisyon yerlerini almıis bu
lun ulaktadırlar. 

Raporum okunup okımifmaımı&sı musuısunu oy
larınıza aırz edeceğimi : Okunmuasını kalbul eden
ler... OkunmıaımaısiMi kaJbul edlemleır... Okunma-
•mıaısı kaJbull edilmiştir. 

Kamunun tümü üzerinde ıgfirüşımeık isteyen 
•spjyım üye?.. Yok, Maddelere gıagüHlmıasli mususuı-
IKU oylarınıza arz ediyorum, Kalbul edernkr... 
Kalbul ınti7ît:"ıysm?ieır... Kalbull edilmiştir. 

1 nırii maddeyi okutuyorum 

Karayolları Genıel Müdürlüğü 1071 yılı Bütçje 
Kanunıuna bağlı oeltvellsırde değilfifelik yapıl-

anias?. bafkloınıda kanun tasiaınısı 
Madde 1. — Karayolları Geneli Müdürlüğü 

1971 yıflı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin dflîjgöfe cetvelde yazılı ttetrlfJiplıeriiınıe: 
(87 000 OÖO) lûnaMc efe ödemelk verilmlipr. 

(BAŞKAN — Bölümleri okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Karayolları G-enel Müdürlüğü 

(A/2) 

Bölüm Madde ödemeğim çeşidi Liıra 

22.000 Yapı, tesis ve bü
yük onarım, gi
derleri 57 000 000 

BAŞKAN — KaJbul eden^ 
ler... Ettaiyeınler... Kaîbul 
lediikıüiştSİT. 

23.000 Maikitoa, teçhizat 
tajşıst alimları ve 
onarımları 30 000 000 

(BAŞKAN — KaJbul eden
ler,.. Etmıiyemler... KaJbul 
edilmiştin;. 

Madde üzerimde söz isteyen sayın. üye?.. 
Yok. Maddeyii, okunan oetvıöliyle binlikte oy-
larıınııza arz ediyorum : Kabul edenler... Kaîbul 
etömiyeınler... Kaibul edilmiştir. 

2 nıoi maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1071 yılı Bütçe Kanununa (bağlı (!B) işaretli 
ctitvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (HJajziıne yardımıı) maddesine 
(87 000 000) lira eklenmiştir. 

IBAİŞKAN — Madde ürerinde göariüşımlek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylaımnıtza, aırz 
ediyorum : Kaîbul edenler... Kaibul etomdyedlieîr... 
Kaîbul edilmfJştir. 

3 ncü mıaddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kamun yayımı tarihlimde 

yürürlüğe ıgirer. 
(BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen 

sayım üiye?.. Yok. Maddeyi oylarınızla sunuyo-
ruim : Kabul edemletr... Kaîbul eltıüiy enler... 
Kaibul ediîîımlil̂ tiır. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madda 4. — Bu kanunu Maliye vs Bayın-

dırlak balkanları yürütür. 
BAŞKAN — Maldde ürerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyemler... 
Kaibul edilmlişjtiır. 

Tümlii üzerimde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yok. Tümü açık oylarınıza arz ödüle-

14 . 1 . 1972 0 : 1 

oektiır. Oy kupaSiarı önce sıralar anasında do-
laşitıırılaoaık, biliâihaıra kürsü önüme konulacak
tır. 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/581; 
Cumhuriyet Senatosu 1/39) (Millet Meclisi S-
Saıjısı : 453) (1)) 

BAŞKAN — Plân Komisyonumdan gıefllem 
'bir ömıerige vardır, okutuyorum. 

Yüksek IBaışkanlığa 
Gündemim, «Mır deüa görüşülecek dişler» tas

ımında bulunan 453 S. Sayılı Deıvlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kamıumunıa 
Ibağlı cetvellerde değişiklik yaıpılmalsı ihaMam-
da kamun tasarısının, diğer işlene takdiimeın ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe - Bl&n KomSüsyonu 
(Başkam 

IBalııkesür Milletvekilli 
Olhiat IBİjgelıam 

IBAŞHAN — (Baihıse konu tasarımım bütün iş
lene talkdiımen öncelikle ıgörüşülmesi taMbedil-
mektedir. Bu bususu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kaîbul etmlüyemHer,.. Kaibul 
edilmişitir. 

Komisyon raporunun okunup okunımiamlaısı 
hususunu oylarınıza arz edeceğim : Okumma-
ısını kaibul edenler... Okummaimıasamı kabul eden
ler... Okunmaması hususu kaibul edllmiışitiır. 

Kamumun tümü üzerinde görüşmek isteyeni 
sayım üye?.. Yok. Maddelere gedilmesini oyla
rımda arz lediyorulm. KaJbul edenler... Kaibul 
eitlmJiylemler... Kaibul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuituyorunı. 

Karayollaırı Gemsl Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun itasıansı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa-

(1) 45$ S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
yla eklidir. 
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metlıiı cetvelin iılşjiik cetvelde yafflüi teırtöpeiriiinte 
(87 000 000) İtalik ek ödenek yerilmiiştıir. 

İBlAJŞKAiN — IBöılüjmleali okultuıp oyulanımıza 
arz edöcieğim. 

Devleti Su İşleri Genel Müdürlüğü 

(A/2) 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 58 000 OOU 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hafine yardımı) maddesine 
(87 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü ımaddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın

dırlık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın mliUetvekili?.. Yok, Kanunun tümü açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yaphması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/38) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 454) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonundan gel
miş bir tezkere daha vardır, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Bir defa görüşülecek işler» kıs

mında bulunan 454 S. Sayılı 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarı'sının, diğer işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
tarafından verülen önergeyle gündemlimizin 454 
S. Sayısında kayıtlı bulunan 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında ki kanun tasarısıının bütün işlere 
tafcdimen ve öncelikle görüşülmesi teklif olun
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim: Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Eaporun 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/3) lişaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertiplerine (798 807 101) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

(1) 454 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN 
tuyorum. 

Bölüm 

— Maddeye bağlı cetvelleri öku-

Lira 

(A/l) 
Dışişleri Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 700 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul ûdiinıişür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 2 825 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 375 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 825 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 425 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 44 907 101 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci imaddeyi okunan cetvellerle birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok, Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.,. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakam yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üserinde görüşmek is-

tiyen sayın milletvekili?.. Yok, Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.,. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok, Tümü açık oylarınıza 
a u edilecektir. 

5. — T. B. M. 21. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1971 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/18) 
(S. Sayısı : 455) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Hesaplarım ince
leme Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Bir defa görüşülecek işler» kıs

mında bulunan 455 S. Sayılı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1971 ayları hesabına ait Meclis Hesap
larını inceleme Komisyonu raporunun, diğer iş
lere takdirnen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklii ederim. 

Millet Meclisi Hesaplarını 
inceleme Komisyonu Başkanı 

izmh- Milletvekili 
Münir Daidal 

BAŞKAN — Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Başkanınca verilmiş bir önerge 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ayları hesabına 
ait, Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
porunun, gündemimizin 455 S. Sayısında kayıtlı 
bulunduğu ve bütün işlere takdirnen öncelikle 
müzakeresinin yapılması hususu teklif edilmek
tedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Bü
tün işlere takdirnen ve öncelikle görüşülmesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

6. — T. B. 21. 21. Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1971 ayları hesabına ait Meclis Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/19) (S. Sayı
sı : 456) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Hesaplarını ince
leme Komisyonu Başkanlığının bir önergesi da
ha vardır, okutuyorum. 

(1) 455 ve 456 S. Sayılı basmayazılar tutana
ğın sonuna eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Bir defa görüşülecek işler» kıs

mında bulunan 456 S. Sayılı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Ka
sım 1971 ayları hesabına ait Meclis Hesaplarını 
inceleme Komisyonu raporunun diğer işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Millet Meclisi Hesaplarını 
inceleme Komisyonu Başkanı 

İzmir Milletvekili 
Münir Daldal 

BAŞKAN — Millet Meclisi Hesaplarını ince
leme Komisyonu Başkanlığının vermiş olduğu 
önergeyle, 456 S. Sayısında kayıtlı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1971 ayları hesabına ait Meclis Hesapla
rını inceleme Komisyonu raporunun bütün işle
re takdimen ve öncelikle gündeme alınması hu
susu teklif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 

olunmuştur. 

7. — 24.12. 1963 tarih ve 359 sayılı Türki
ye Radyo -Televizyon Kurumu Kanununun dazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanıma ek ve 
geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitini, Dışişleri, Sa
nayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 58 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/537) (S. Sayısı : 
434) (1) 

BAŞKAN — TRT kanun tasarısının müza
keresine geçiyoruz. 

Hükümet?... Burada, Komisyon?.. Burada. 
2 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
2 nci maddenin müzakeresi yapılmadan, ve

rilen takrirlerle beraber madde Komisyonca ge
ri alınmış ve yeniden tedvin edilmiş bulun
maktadır. Evvelâ tedvin edilen ıbu maddeyi, ya
ni Komisyonun yeni verdiği metni, ondan son-
cra taikrirleri okutacağım. Takrir sahiplerinden, 

(1) 434 S. Sayılı basmayam 13 ncü Birleşim 
tutanağına eklidir. 

14 . 1 . 1972 0 : 1 

yeni metnin tedvini karşısındaki tutumlarını so
racağım ve müzakereyi bu şekilde yürüteceğiz. 

Şimdi, yeni gelen metni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergelerin ışığı altında tasaranm 

2 nci maddesi aşağıdaki şekilde tanzim edil
miştir. 

Görev ve yayın esasları : 

Görev : 
Madde 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun g'öreıvleri şunlardır; 

a) Radyo ve Televizyon postalariyle yurt 
içine ve yurt dışına radyo ve televizyon yayın
ları yapmak, 

b) Devlet adına yurdun çeşitli yerlerinde 
radyo ve televizyon istasyonları ve tesisleri kur
mak ve işletmek, bunları genişletmek ve geliş
tirmek, 

c) Bu amaçla, gerektiğinde, kendi tesisle
rinde kullanılacak âlet ve cihazlairiyle ilgili 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bunları 
kısmen veya tamamen imal etmek ve bunun için 
igerekli tesisleri (kurmak, 

d) Bu Kanunda gösterilen esaslar içerisin
de, Milletlerarası Radyo - Televizyon kuruluş
ları ve Yabancı Radyo - Televizyon kurumlariy-
le ilişkileri düzenlemek, 

e) Yayınların, kolayca anlaşılabilecek bir 
dille yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak. 

Yayın esasları : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 

başlıca yayın esasları şunlardır : 
Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde 

Anayasanın özüne ve sözüne bütünüyle bağ
lı olmak; 

İnsan haklarına dayanan Millî, Demokratik, 
Lâik ve Sosyal Cumhuriyete; Türk Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne bağlılığı güç
lendirmek; 

Atatürk Devrimlerinin, Türk toplumunu 
çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini öngören 
dünya görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek; 

Millî Güvendik ile genel ahlâkın gerekleri
ni ve millî gelenekleri gözetmek; 

Millî Kültür ve Eğitime yardımcılık göre
vinde, Türk Millî Eğitiminin temel görüş, amaç 
ve ilkelerine uymak; 
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Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayın
lanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk 
ilkeleriyle çağdaş habercilik tekn'ik ve me-
todlarına bağlı olmak; 

Haberlerle yorumları birbirinden açık ola
rak ayırmak; 

18 nci madde kapsamı dışında kalan yo
rum niteliğindeki yayınları bu kanunda belir
tilen esaslara uygun olarak ve Anayasaya ay
kırı olmıyan karşıt görüşleri içine alacak şekil
de hazırlamak; kaynaklarını belirtmek ve yo
rumları hazırlıyanların ad ve unvanlarını açık
lamak; 

Açık oturumlarda da kanuna ve bu fıkra 
esaslarına uymak. 

Başkan 
Afyon Milletvekili 

Baza Çerçel 
Kâtip 

Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı 

Bursa Milletvekili 
Kasım önadım 

Elazığ Milletvekili 

Sözcü 
Adana Milletvekili 

Selâhattin Kılıç 

Bolu Milletvekili 
Şükrü Kiyiloıoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş 

Gaziantep Milletvekili 
(Siz hakkım mahfuzdur.) (Muhalifim söz hak-

Samet Güldoğan kim saklı) 
Şinasi Çolakoğlu 

İzmir Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Nihad Kürşad Sabri Yahşi 

Konya Milletvekili Muğla Milletvekili 
Yılmaz öztuna Ahmet Buldanlı 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 
(Muhalifim) (Muhalifim) 

Nuri Kodamanoğlu Mevlüt Ocakçıoğlu 
Sivas Milletıvekili 

(Muhalifim, söz hakkım saklıdır.) 
Ekrem Kangal 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan; madde okunurken, (A) bendi kısmın
da «... Yurt içinde ve yurt dışında radyo ve te
levizyon yayınları yapmak» diye okundu. Bu 
husus, «yurt içine ve yurt dışına» diye midir, 
yoksa, «yurt dışında ve yurt içinde» midir? 
Çünkü anlam değişiyor. 

BAŞKAN — Hangi fıkra efendim, buyur
duğunuz (A) fıkrası mıdır? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — (A) 
fıkrası efendim. 

BAŞKAN — (A) fıkrasını okuyorum: 
«Radyo ve televizyon postaları ile yurt içi

ne ve yurt dışına radyo ve televizyon yayınları 
yapmak. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu şe
kilde okunmadı, «yurt dışında» diye okundu. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz 2 nci mad
dedeki bu hususu okudum ve zapta geçmiştir. 

2 nci maddenin henüz müzakeresi yapılma
mıştır. Müzakereye vaz'ettiğimiz, komisyonun 
yeni metnidir. 2 nci madde üzerinde söz alan 
sayın milletvekillerinin isimlerini arz ediyorum: 

Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Hasan Tosya
lı, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Şinasi öz-
denoğlu. 

Sayın özdenoğlu, bilmem işaretiniz madde 
üzerûııdo söz almak için miydi? 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu tav
zihi yapmak için söz istemiştim. Görüşmekten 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ahmet Buldanh, 2 nci maddenin ye

ni metni muvacehesinde görüşmek arzu ediyor 
musunuz efendim? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Görüşmv 
yeceğim efendim,. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hasan Tosyalı? Yok. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu? Yok. 
İkinci madde üzerinde başkaca söz almak 

istiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 
Şimdi, verilmiş, bulunan takrirler vardır, 

okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 2 nci maddesinin, «Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır» 
deyimi yerine, (A) «Görev» deyiminin kulla
nılmasını ve «Yayın esasları» deyimi yerine 
(B) «Yaym esasları» deyiminin kullanılmasını 
ve «(D) - Yayın esasları» matlabmı takibeden 
fıkraların haberlerini A, B, C, D, E, F, G, H 
harfleriyle çerçevelemeyi öneriyorum, önergemi 
sözlü olarak da açıklıyacağım. 

Saygılar sunarım. 
İçel 

Turhan özgüner 
BAŞKAN — Sayın özgüner burada bulun

muyorlar. O bakımdan kendilerinden soramıya-
cağız. Bu önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Hasan Tosyalı tarafından verilmiş 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
TRT Kanununun 2 nci maddesi (A) fıkrası

nın başına, aşağıdaki ibarenin eklenmesini, (A) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

ilâvesi isibenilen ibare ile yeni (A) fıkrası : 
«A) Türkiyenin her yerinde aynı millete 

duyulan ve görülme imkânı verecek takatta 
radyo ve televizyon postalariyle yurt içine ve 
yurt dışına radyo ve televizyon yayınlan yap
mak.» 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, en iyisi Hasan Tosyalı takrirlerini 
kendisi okusun efendim. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler)' 

BAŞKAN — Efendini, hakikaten... 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, müsaade buyurursanız yerimden arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah buyurunuz. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Meclisin 

mehabetine, Meclisin takrir üslûbuna fevkalâde 
sakat düşen bir durum hâsıl olmuştur. Kâtip ar
kadaşımız takriri yanındakilerle birlikte oku
mak durumunda kalıyor. Bu gibi vaziyetlerde 
rica ediyorum; önerge sahibi, önergesini ken
disi okusun, efendim. 

BAŞKAN — Bir usul ittihaz edemeyiz efen
dim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Yahut bir 
tedbir düşünülsün, efendim. 

BAŞKAN — Tedbir düşünebiliriz. Genel Ku
ruldan istirham ederiz, bu gibi takrirleri dak

tilo ile veya kitap harfleriyle yazarlarsa okun
masında rahatlık vermiş olurlar Başkanlığa. 

Bu takrire Komisyon ve Hükümet katılıyor
lar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz efen
dim. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ©diyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Hasan Tosyalı'nm bir takriri daha 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
TRT Kanununun görevlerini kapsıyan 2 nci 

maddesinin (D) fıkrasından sonra, aşağıdaki 
fıkranın (E) fıkrası olarak ilâve edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«E) TRT Kurumu yabancı yurt dışı rad
yo ve televizyon istasyonlarının Türkiye Cum
huriyeti, Türk Milleti ve millî menfaatlerimize 
karşı zararlı yayınlan tahribi iğinde sustura
rak ve bunun için gerekli her türlü tedbiri alır 
ve mukabil bozucu ve susturucu elektrik istas-
yonlannın kurulması.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz efen
dim. 

DEVLET BAKANI ALt İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylannıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın özgüner'in madde ile ilgili ikinci bir 
takriri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasannm 2 nci maddesinin son fıkrası olan, 

«18 nci madde hükmü ile seçim kanunlannda-
ki hükümler saklıdır,» deyimi yerine, «Bu ka-
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nunun 13, 14, 15, 16, 17, 18 nci madde hüküm
leri saklıdır,» deyiminin kullanılmasını öneriyo
rum. önergemi sözlü olarak da açıklıyacağım. 

Saygılar sunarım. 
İçel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN —• Sayın özgüner Genel Kurulda 
yoklar. Komisyon ve Hükümet bu takrire katı
lıyorlar mı efendim 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu-
sususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın özgüner'in 2 nci madde ile ilgili üçün
cü bir önergesi daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesinin «Yayın esasları» 

küçük matlabı altındaki fıkralardan «Haberle
rin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasını da 
tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleriyle 
çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı 
olmak» biçimindeki fıkranın, maddeden tama
men çıkarılmasını öneriyorum, önergemi sözlü 
olarak da açıklıyacağım. 

Saygılar sunarım. 
İçel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) —- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Ahmet Buldanlı'nuı bir takriri var
dır, okutuyorum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Takriri
mi geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı takririni geri 
aldılar. 

Sayın Seyfi öztürk'ün bir takriri vardır. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Geri alıyo

rum efendim,. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi öztürk'ün ikinci 
bir takriri vardır. 

SEYFi ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, gruplar arasında bir görüşme yapılmış ve 
bu görüşmede fikir birliğine varıldığından do
layı takrirlerimin tümünü geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, gruplar arası gö
rüşme sonunda fikirlerde içtima vaki olduğu* 
nu, bu sebeple takrirlerini geri aldıklarını ifa
de ettiler. Bu sebeple takrirleri geriverildi. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu buradalar mı efen
dim? («Yok» sesleri) Yok. Takririni okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 2 nci maddenin (D) fık

rasından sonra, yer alan «Yayın esasları» mat-
labının çıkanlmasını arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Niğde 

Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim: Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mevlüt Yılmaz'ın bir takriri vardır, 
okutmadan evvel, Sayın Yıhnaz'dan bir hususu 
öğrenmek istiyorum. Sayın Yılmaz, son tedvin 
edilen metne rağmen, takriririnizin oya arzını 
istiyor musunuz efendim? 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Oya arzı 
ile birlikte takririm hakkında da söz istiyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Peki ©fendim. Takriri okutuyo- | 
rum. I 

fSayın Başkanlığa 
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye j 

Radyo Televizyon Kurumunun bâzı maddeleri- I 
nin değiştirilmesi ve bu kanuna ek geçici mad- J 
deler ilâvesi hakkındaki kanun, «TRT Kurumu
nun görevleri» başlıklı, 2 nci maddesinin «Ya
yın esasları» başlığı altındaki bendlere, aşağı- j 
daki bendin ilâvesini arz ve rica ederim. | 

Balıkesir | 
Mevlüt Yılmaz I 

«Madde 2. — Anayasanın 19 ncu madde- | 
sinin ışığı altında, vatandaşın dinî inanç ve ka- ' 
naatlerine, geleneklerine, örf ve âdetlerine uy
gun düşecek yayın yapmak.» i 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖÖÜŞ 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmıyor.' 

iSaym Mevlüt Yılmaz, takririnizi kısaca izah 
etmek üzere buyurunuz. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri : 

Görüşülmekte olan TRT kanun tasarısının 
2 nci maddesinin «Görev ve yayın esasları» baş
lığı altındaki, «Yayın Esasları» başlıklı fıkra
lara bir fıkra eklenmesi hakkında^ Yüce Baş
kanlığa bir takrir sunmuş bulunuyorum. 

(Sayın milletvekilleri; «Yayın esasları» baş
lığı altındaki fıkralar şu şekilde TRT Kanu
nunda tedvin edilmiştir : 

«Yayın Esasları : Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunun başlıca yayın esaslara uşnlar-
dır : 

Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde 
Anayasanın özüne ve sözüne bütünyle bağlı ol
mak; 

insan haklarına dayanan millî, demokratik, 
lâik ve sosyal cumhuriyete; Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğüne bağlılığı güç
lendirmek. 

Atatürk devrimlerinin, Türk toplumunun 
çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini öngören 
dünya görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek, 
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Millî güvenlikle genel ahlâkın gereklerini 
ve millî gelenekleri gözetmek, 

Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevin
de, Türk Millî Eğitiminin temel görüş, amaç 
ve ilkelerine uymak. 

Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayın
lanmasında tarafsılzlık, doğruluk ve çabukluk 
ilkeleriyle çağdaş habercilik teknik ve metod-
larına bağlı olmak, 

Haber ve yorumları birbirinden açıkça ayır
mak ve kaynaklarını belirtmek, 

Yorumlarda, Anayasa ilkelerine aykırı ol-
mıyan karşıt görüşlere dengeli şekilde yer 
vermek, 

18 nci madde hükmü ile seçim kanunların
daki hükümler saklıdır.» 

Şimdi, 2 nci maddede yer alan bu fıkralar 
üzerinde münakaşa açacak değilim. Ancak, şu
rada «Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğüne bağlılığını güçlendirmek» diye bah
sedilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; dünyada cemiyetleri, 
milletleri ayakta tutan birtakım faktörler var
dır, birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu fak
törlerin başında din unsuru gelir. Bu din, dil, 
örf, âdet ve gelenekler, bu faktörler arasında 
Ibulunmaktadır. Şimdi, dünyanın neresine ba
karsanız bakınız;, bütün milletlerin dilleri, örf 
ve âdetleri ayn olmuş, gelenekleri dahi ayrı 
olmuştur, ama bunlar, din birliği ile ayakta 
durabilmişlerdir, din birliği ile bir Devletin ça
tısı altında hayatiyetlerini idame ettirebilmiş
lerdir. Bakıyorsunuz, nerede bir milletin, Ibir 
cemiyetin çoğunluğu hangi dine mensupsa o 
millet, cemiyet kurmuş, Devlet kurmuş ve ha
yatiyetini idame ettirmiştir. 

Türk Milleti olarak da bizler din unsuruna 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Memle
ketimizde birtakım ekalliyetler vardır; başka 
dil konuşurlar, ama Devletimizin resmî dili 
Türkçedir. Şimdi bunun yanında, bunların dil
leri, ırkları, renkleri ayn olmasına rağmen 
bunlar bir tek dine inanmaktadırlar, bu da 
İslah Dinidir. Biz, Anayasanın. 19 ncu madde
sinin ışığı altında, vatandaşın dinî inanç ve 
kanaatlerine, geleneklerine, örf ve âdetlerine 
uygun düşecek bir yayın yapmak teklifinde bu
lunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, TRT yayınların
da, bazan birtakım şeyleri uydurmak suretiyle 
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«Din» ismi altında yayımlamıştır. Bunlar pek 
çok şikâyetlere sebebiyet vermiştir. Şimdi, 
gerek fertler olsun, gerek cemiyetler olsun, 
radyo idaresinin ve Türkiyemizde bütün resmî 
müesseselerin ekseriyeti müslüman olan vatan
daşların din duygularını dikkate almak ve bu 
duygulara saygı göstermekle mükelleftirler. De
mokrasi ve hürriyet rejiminin icabı (budur. Tür
kiyemizde bugün bu müessese var. Binaenaleyh; 
dünyanın hiçbir yerinde tasavvur edemiyoruz 
iki; orada memleketin «millî vasfı» adını taşı
yan müesseseler milletin arzusu hilâfına hare
ket etsin. En liberalinden, en totaliter rejimle 
idare edilen devletlere kadar bu böyledir ve 
(böyle olması gerekir. Çünkü, devletler olsun, 
müesseseler olsun, her teşekkül vazifesini müd
rik olup, milletin arzusu dışında takınacakları 
tutumlarının kendi aleyhlerine olacağını idrak 
etmişlerdir. Hür ve demokratik rejimlerle edi
len ülkelerin devlet adamları, durumlarını hal
kın istek ve arzularına göre ayarlamak mec
buriyetindedirler. 

Dünyadaki milletleri ayakta tutan en güçlü 
unsurlardan birisi din unsurudur, buna önem 
vermek Anayasa gereğidir. Devleti idare eden
lerin vazifesidir, işte bunun için, gerek radyo
muzda, gerekse televizyonumuzda «bütün dinî 
günlerde canlı olarak camilerden yayın yapma
lıdır» diye bir teklifte bulunduk. 

Şimdi, halihazırda radyolarımızdaki dinî ya
yınlar çok azdır, çok yetersizdir, TRT idaresi bu 
yayınların verimli olması için Türkiye Cumhuri
yeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yap
malıdır, radyo programlarında dinî konulara da
ha fazla yer verilmelidir. 

ingiliz BBC Radyosu her sabah günlük yayı
nına başlarken Kur'an tilâvetiyle başlar. 24 saat 
ingilizce neşriyatı yaptığı gibi, 24 saat da Arap
ça neşriyat yapar ve Arapça neşriyata başlama
dan evvel de Kur'an tilâvetiyle yayını açar. Bi
zim radyolarımız da her sabah Kur'an tilâvetiy
le başlarsa kıyamet mi kopar? Hayır. Ancak, 
bâzı devrin yobazlan gelir kazan kaldırır. Ama 
halkın büyük ekseriyeti bundan memnuniyet du
yar. TRT idaresi azınlığın emrinde mi, yoksa ço
ğunluğun emrinde mi? Bunu ispat etmelidir. 
Radyolarımızda pek az olan dinî yayınlar, tele
vizyonumuzda hiç yoktur. Televizyonlarda dinî 
yayınlara, ahlâki sohbetlere, dinî konulara yer 
verilmelidir. Her Allah'ın günü akşam - sabah, 

bilmem ne müzikleriyle, cemiyete zerre kadar 
faydası olmıyan yayınlar yapılmaktadır. Cemi
yetimize, milletimize faydalı yayınlar, gerek rad
yomuz ve gerekse televizyonlarımızda yer veril
melidir. 

Muhterem milletvekilleri, daha fazla vaktini
zi almamak için, şu fıkralara ilâve olarak bende
nizin takdim etmiş olduğum takririme iltifat 
buyıırulmasmı arz eder, saygılarımı takdim ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz takririni izah et
tiler. 

Komisyon ve Hükümet bu takrire katılıyor
lar mı efendim? 

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

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmadıklarını beyan ettiler. Takririn dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun bir takriri var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
TRT tasarısının 2 ııci maddesinde «Yayın 

esasları» başlığı altında yer alan esaslara aşağı
da arz edilen esasların da eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlıı 

Millî duyguların ve mânevi değerlerin zede
lenmesine meydan vermemek, her türlü yayınla
rını, yaşıyan dille yapmak. Yabancı radyo ve te
levizyon yayınlarının tesiri altında bulunan böl
gelerimizde öncelikle gerekli tedbirler almak. 
Devlet ve kanuni idaresinde ".görev ve sorumlu
luğu olanların beyan ve bildirilerini yayınların
da titiz ve dikkatli olmak. Kanunun telâş ve he
yecan verici cjacak ve güvenlik kuvvetleriyle 
Devletin varlığına güveni sarsıcı nitelikte olan 
sesli ve resimli yayınlarda dikatli olmak. Dış ül
kelerde yaşıyan yabancı uyruklu ırkdaşlarımı
zın, Türk kültürüne bağlılıklarını, güçlerini ted
birleri almak, memleketimizde turizmin gelişme
sine ve yabancı turist çekimine yardımcı olmak. 
Eğlendirici nitelikteki yayınların kaliteli ve se
viyeli bir hâle getirilmesi için gerekli tedbirleri 
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almak. Televizyon yayınlarında da imkân nisbe-
tinde reklâm programlarına yer vermek. Ata
türk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin Türk 
vatandaşlarına ve insanlık âlemine yardımcı ol
masını. temininde çare göstermek. 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan anlaşılmadı, lütfen bir daha okunsun. 

BAŞKAN •— Sayın Komisyon ve Hükümet 
bu takrire katılıyor musunuz efendim?.. 

GEÇiGt KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS j 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. | 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak- I 
rire-katılmamaktadır. Takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul, edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Madde ile ilgili Adalet Partisi, Demokratik 
Parti ve Millî Güven Partisi tarafından verilmiş 
müşterek bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun teklif ettiği 2 nci madde ile 

ilgili değişiklik önergesinin son cümlesinin -
maksadı daha iyi karşılamak amaciyle - aşa
ğıdaki şekilde açıklığa kavuşturulmasını arz 
ve teklif ederiz: 

«Açık oturumlarda da karşıt görüşlere im
kân ölçüsünde yer verilmesi essatır.» 
Adalet Partisi Grupu Demokratik Parti 

adına Grupu adına 
İzmir Denizli 

Ali Naili Erdem Hasan Korkmazcan 
iMillî Güven Partisi 

Grupu adına 
Siirt 

Nebil Oktay 

BAŞKAN — Komisyon /ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

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

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılıyoruz Sayın Başkan. j 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
dıklarını beyan ettiler. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Kaibul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Maddeyi, Komisyonun tedvin ) 

ettiği ve kaibul ettiğiniz önerlgedeki ilâve ile 
yeni şekliyle tekrar okutuyorum. 

«Görev ve yayın esasları : 
Görev : 
Madde 2. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ve Televizyon postaları ile yurt 

içine ve yurt dışına radyo ve televizyon yayın
ları yapmak, 

ıb) Devlet adına yurdun çeşitli yerlerinde 
radyo ve televizyon istasyonları ve tesisleri kur
mak ve işletmek, bunları genişletmek ve ge
liştirmek, 

c) Bu amaçla, gerektiğinde, kendi tesisle
rinde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araş
tırmalar yapmak veya yaptırmak; bunları kıs
men veya tamamen imal etmek ve bunun için 
gerekli tesisleri kurmak, 

d) Bu kanunda gösterilen esaslar içerisin
de, Milletlerarası Radyo - Televizyon kuruluş
ları ve yabancı Radyo - Televizyon kurumları 
ila ilişkileri düzenlemek, 

e) Yayınların, kolayca anlaşılabilecek bir 
dille yapılmasını sağlayıcı tedbirleri almak. 

Yayın esasları : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 

başlıca yayın esasları şunlardır : 
Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde 

Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı 
olmak; 

insan haklarına dayanan Millî Demokratik, 
Lâik ve Sosyal Cumhuriyete; Türk Devletinin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığı güç
lendirmek ; 

Atatürk Devrimlerinin, Türk toplumunun 
çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini öngören 
dünya görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek; 

Millî Güvenlik ile Genel ahlâkın gereklerini 
ve millî gelenekleri gözetmek; 

Millî Kültür ve Eğitime yardımcılık göre
vinde, Türk Millî Eğitiminin temel görüş, amaç 
ve ilkelerine uymak; 

Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayın
lanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk 
ilkeleriyle çağdaş habercilik teknik ve metot
larına bağlı olmak; 

Haberlerle yorumları birbirinden &çık ola
rak ayırmak; 

18 nci madde kapsamı dışında kalan yo
rum niteliğindeki yayınları bu kanunda belirti-
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len esaslara uygun olarak ve Anayasaya ay
kırı olmıyan karşıt görüşleri içine alacak şe
kilde hazırlamak; kaynaklarını belirtmek ve 
yorumları hazırlıyanların ad ve unvanlarını 
açıklamak; 

Açık oturumlarda da karşıt görüşlere im
kân ölçüsünde yer verilmesi esastır.» 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, önergenin başın
da «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
görevleri şunlardır» diyor. «Radyo ve Televiz
yon postaları ile yurt içine ve yurt dışına». 
Ben galiba yanlış duydum; «Yurt içinde ve 
dışında» diye okundu. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu'da 
aynı noktaya temas ettiler, bendeniz okudum, 
zapta geçti efendim, «içine ve dışma» dır. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz takrir şek
liyle okuttum, bu şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. Ko
misyondan, maddenin tedvini hakkında bir tek
lif gelmemiştir, maddeyi okuttuktan sonra mü
zakere açacağım. 

Kurum organları : 
Madde 3. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun organları şunlardır : 
Yönetim Kurulu, 
Genel Müdür, 
Koordinasyon Kurulu, 
TRT Seçim Kurulu, 
Genel Danışma Kurulu, 
Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde konuş

mak istiyen sayın milletvekili? Yok. Takrirler 
var. 

Sayın Öztürk, buyurun. 
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Geri alı

yorum efendim. 
BAŞKAN — Partilerarası anlaşma sebe

biyle geri alıyorlar. 
Sayın özıgüner buradalar mı? Yok. 
Sayın Hüsamettin Başer? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, pekiyi efen

dim. 
Sayın ösgüner 'in iki takriri var, okutuyo

rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesindeki «Genel da

nışma kurulu» deyimindeki «Genel» sözcülü
ğünün çıkarılmasını öneriyorum, önergemi söz
lü olarak açıklayacağım, saygılar sunarım. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karalhisar) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılmadıklarını beyan ettiler, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın özgüner'in 2 nci takririni okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesindeki «Koordinas

yon kurulu» deyiminin maddeden çıkarılması
nı öneriyorum, önergemi sözlü olarak da açık-
lıyacağım, saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz efendini. 

DEVLET BAKANI ALİ İHSAN GÖĞÜS 
(Gaziantep) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
madıklarını beyan ettiler. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 3 ncü maddeyi oyla
rınıza arz-ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde Komisyonca yeniden tedvin 
edilmiş, Başkanlığımıza tevdi olunmuştur. An
cak okunmamıştır ve üzerinde müzakere açıl
mamıştır. 4 ncü maddenin Komisyonca yeniden 
tedvin edilmiş şeklini okutup, Genel Kurulun 
bilgilerine arz edeceğim ve yeni gelen bu me
tin üzerinde müzakere açacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz : 
Yönetim Kurulu : 
Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki 

şekilde kurulur : 
1. Genel Müdür, 
2. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ata

nacak üç üye, 
3. üniversitelerin akademik konularda ka

rar vermeye yetkili en yüksek organlarının seç-
tişi ikişer temsilci ile akademiler arası kuru
lun seçtiği iki temsilciden meydana gelen ve 
Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da toplanan 
Kurulca : 

a) Hukuk, 'ekonomi veya siyasal bilim, 
b) Elektrik veya elektronik, 
c) Türk tarihi ve edebiyatı dallarında gö

rev yapan öğretim üyelerinden tesbit edile
cek ikişer aday arasından TRT Seçim Kurulun
ca seçilecek birer üye, 

4. Devlet konservatuvarları öğretim ku
rulları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı 
müziği bölümü öğretmenleri, Devlet Tiyatrosu 
sanatkârları, Devlet Opera ve Balesi sanatkâr
ları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
sanatkârlarının kendi aralarında seçecekleri 
ikişer temsilci ile Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
nün, Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da top
lanarak tesbit edecekleri iki aday arasından 
TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

5. Millî Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi
ni Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu 
üyeleri, istanbul Belediyesi Konservatuvarı 
Türk Musikisi bölümü öğertmenleri, İstanbul 
Belediyesi Konservatuvarı Türk Musikisi Sa
nat Kurulu üyeleri, istanbul Belediyesi Kon
servatuvarı Türk Musikisi icra Heyeti sanat
kârları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı 
Halk Musikisi Tatbikat Topluluğu sanatkârla
rının kendi aralarından seçecekleri işiker tem
silcinin Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da 
toplanarak tesbit edecekleri iki aday arasından 
TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

6. Ankara, İstanbul ve izmir'de sarı basın 
kartı taşıyan üyelerinin sayısı en çok olan Ga-
ızateciler Cemiyetleri tarafından seçilecek birer, 

En fazla sayıda işçiyi temsil eden İşçi Sen
dikaları Konfederasyonunca seçilecek üç, 

En fazla sayıda işvereni temsil eden işveren 
Sendikaları Konfederasyonunca seçilecek üç, 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas
yonunca seçilecek üç, 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek üç, 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek 
üç temsilciden meydana gelen ve Basjbakanm 
çağrısı üzerine Ankara'da toplanan Kurulca 
ikisi basın mensubu olmak üzere teslbit edile
cek dört aday arasından, biri basın mensubu 
olmak üzere TRT Seçim Kurulunca seçilecek 
iki üye. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki1 Yönetim 
Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu 
üyeler ancak özürsüz olarak üstüste üç yöne
tim kurulu toplantısına katılmamaları, ya da 
kanuni bir engel ortaya çıkması halinde TRT 
Seçim Kurulunun karariyle görevlerinden uzak
laştırırlar. Hükümetçe seçilen üyeler, atan-
malarındaki usulle değiştirilebilirler. 

iSürenin sona ermesinden önce hoşalan üye
liğe aynı usulle seçilecek üye, eskisinin görev 
süresini tamamlar. 

Yeniden seçilmek mümkündür. Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilenlerin siyasi partilerle 
ilişkileri, seçildikleri tarihten itibaren kesilir. 

Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yö
netmelikle düzenlenir. 

A. P. Grupu Adına D. P. Grupu Adına 
Ali Naili Erdem Hasan Korkmazcan 

M. G. P. Grupu adına 
M. Nebil Oktay 

BAŞKAN — Efendim, Kanunlar Dairesi 
Müdürlüğü bana bunu verirken Komisyonun 
metni olarak verdi; halbuki sonunda, grupların 
müşterek bir teklifi olduğunu gördük? Komis
yon bunu mu tekalbbül ediyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Komisyon bu 
takrire katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu sistem olamaz. 
Şu halde ben evvelâ taibedilmiş metni oku

tacağım, bilâhara bu takriri okutacağım; mü
zakere bu tarzda olacak. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu : 
Madde 4. — Yönetim Kumul aşağıdaki şe

kilde kurulur : 
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1. Genel Müdür, 
2. Biri, Türk Millî Eğitiminde üstün hiz

met ve ihtisası ile tanınmış kimselerden olmak 
üzere, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atana
cak üç üye, 

3. Üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarının biri 
hukuk, diğeri ekonomi veya siyasal bilim dal
larında kendi üniversitelerinde görevli öğretim 
üyelerinden, her üniversite için seçecekleri iki
şer aday arasından TRT Seçim Kurulunca biri 
hukuk, diğeri ekonomi veya siyasal bilim dal
larından olmak üzere seçilecek iki öğretim 
üyesi, 

4. Üniversitelerin Akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarının 
elektrik, elektronik ve haberleşme tekniği dal
larında, kendi üniversitelerinde öğretim yap
makla görevli üyelerinden seçecekleri birer 
aday arasında TRT Seçim Kurulunca seçilecek 
bir öğretim üyesi, 

5. Üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarınca 
edebiyat, Türk tarihi, sosyoloji, psikoloji, fel
sefe veya basın ve yayın dallarından her han
gi birisinde yüksek hizmet veya eserleri görü
lenler arasında her üniversite için seçilecek bi
rer aday ile; Ankara, İstanbul ve izmir'de sarı 
basın kartı sahibi üyesi en çok olan gazete
ciler dernekleri yönetim, denetim ve disiplin 
organlarının birlikte kendi cemiyetleri adına 
seçecekleri birer aday arasından, TRT Seçim 
Kurulunca seçilecek iki üye, . 

6. Devlet Kbnservatuvarları öğretim ku
rulları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı 
Batı ve Türk Müziği bölümü öğretmenleri, 
Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve Cumhurbaş
kanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafın
dan her kuruluş adına seçilecek, sanat alanında 
yüksek hizmet veya eserleri görülmüş birer 
aday arasından, TRT Seçim Kurulunca seçile
cek bir üye, 

7. Kurumun, ilk dört derece, kadrolarında 
çalışan personelinin kendi aralarından, seçeceği 
üç aday içinden; TRT Seçim Kurulunca seçi
lecek bir üye, 

Bu maddenin üç, dört beş ve altıncı fıkra
larında belirtilen önseçici kurullar, adaylarını, 
TRT Genel Müdürlüğünün ilgili kuruluşlara 
yazıyle başvurmasından itibaren en geç onıbeş 

gün içerisinde Kuruma bildirirler. Toplanan 
aday listeleri ile adayların kimliklerine ilişkin 
bilgi ve belgeler TRT Genel Müdürlüğünce TRT 
Seçim Kurulu Başkanlığına iletilir. 

Önseçim kurulları üye tamsayılarının salt 
çoğunluğuyla toplanır, seçimler gizli oyla ve 
katılan üyelerin çoğunluğu ile yapılır. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim 
kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu 
üyeler ancak özürsüz olarak üstüste üç yönetim 
kurulu toplantısına katılmamaları, ya da kanu
ni bir engelin ortaya çıkması halinde TRT Se
çim Kurulunun karariyle görevlerinden uzak
laştırılırlar. Hükümetçe seçilen üyeler, atan-
malanndaki usulle değiştirilebilirler. . 

Sürenin sona ermesinden önce boşalan üye
liğe aynı usulle seçilecek, üye eskisinin görev 
süresini tamamlar. 

Yeniden seçilmek mümkündür. Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilenlerin siyasi partilerle 
ilişkileri, seçildikleri tarihten itibaren kesilir. 

Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde müza
kereye başlıyoruz. Madde okunmuştur; Geçici 
Komıîsycmun getirdiği metin okunmuştur. 

Madde üzerinde söz almış bulunan sayın 
milletvekillerini arz ediyorum: 

Sayın Aslan, Sayın Buldanlı, Sayın Abbas. 
Sayın Sami Aslan?... Yok. 
Saym Buldanlı?... Yok. 
Sayın Abbas, buyurun. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — C. H. 

P. Grupu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay, size de söz verelim. 

Grup adıma a'iz istediğinizi bilâhara söylediniz; 
Sayım Abbas'ı çağırdığım için, öncelik hakkınızı 
bilâhara kullanacağım. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, görüşülmekte olan Radyo - Televizyon 
Kurumu kanun tasarısı 36 milyonluk Türk Mil
letlinin hepsini alâkadar eden umumi bir kanun
dur. 

Değerli arkadaşlarım, milletin bütününe hi
tabeden, bütününü alâkadar eden bir kanunun, 
uygulamidığı müddetçe milletten hüsnü kabul 
görebilmesi ve milleti hoşnut edebilmesi için, 
elbette milletin istek ve arzularına uygun olma-
ÜI lâzımdır. Geçen celsede de eğitim ve öğretim
le ilgili madde görüşülmüştür, biraz evvel 2 nci 
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maddede bir arkadaşımızın arzusu yine reyleri
mizle menfi olarak tecelli etti; şimdi ise 4 ncü 
madde görüşülmektedir ve bu maddede de bu 
arzulardan bir tanesi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, «Yönetim Kurulu aşa
ğıdaki şekilde kurulur: Madde 4» diye 4 ncü 
madde başlamaktadır ve 7 bölümü ihtiva et
mektedir. Muhtelif müesseselerden sekilecek 
üyeleri belirtmektedir. Bizim bu muhtelif mü
esseselerim temsilcilerine bir itinalımız yok. 
Ancak, bizim istediğimiz; bütün milistin, yani 
bu müesseseleri de içine alan ve bunun dışımda-
kileri de içine alan, bütün milletin arzularına 
Uygum ve mıilleıtdn topyekûn mânevi değerlerini 
temsil edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığın
dan da bu yönetim kurulunda bir asıl âza bu
lunmasıdır. isteğimiz budur. 

Muhterem arkadaşlarım, daflıa evvel, «Danış
ma Kurulunda Diyanet işlerinin de temsilcisi 
vardır; binaenaleyh Yönetim Kurulunda bulun
malarıma lüzum yoktur.» denmiştir. 

Değerli arkalarlarım, Danışma Kurulunun 
i"nrıiyatma Yönetim Kurulu itibar eder, etmez. 
it/har etmediği zaman, neden itibar edlimiyor, 
öiy<e de bir şey söylemdlemez. Zira, Danışma Ku-
nılnmun fikirleri, nihayet müşavere, malumat 
'-omdadır; nazara alırrp alınmaması mecFmri 
f?r;ğiHir; ama Yönetim Kurulu içerisinde beyle 
bir üye olursa durum değişir. Bugün radyonun 
yaptığı dinî yayın, dinî neşriyat hususundaki, 
«acaiba yanlış bir şey mi söylüyoruz, doğru bir 
rey mi söylüyoruz; âyet'i hadîs mi, hadîs'i âyet 
mi?» diye tereddüdedip, söyleyip söylememesi 
husufunda, yani isabetli söylenmesi hususumda 
fikri al'raacîîk yegâne güvenilir makam, Devlet 
Bıikanlırçına bağlı. ve Anayasanın teminatı altın
da olan Diyanet işleri Başkalığıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün gerçekleri, or
taya koymaya meöburuz. Bu millet Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumumun yayından, neşriya
tımdan memnun değildir. Yani, bunu gizlemeye 
hiç imkân yoktur. Eğer bir plebisit yapılsın, 
Radyo - Televizyon Kurumunum neşriyatından 
halkın memnun olup olmadıkları hususu sorul
sun; % 90 diyorum, aşağı değil, bu milletin Rad
yo - Televizyon Kurumundan- memnum olmadı
ğı meydana çıkacaktır. Hal böyle iken, nasıl 
oluyor da, % 90 insanın memnuniyetini celbet-
miyen; aksimi, nefretimi celbeden bir yolda hâlâ 

ısrarlı bir şekilde bir kanun çıkarmaya çalışıyo
ruz ye bumu da bu miıîlete, bir kanun çıkardık 
diye söyliyebiliyorsunuz?. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Diyanet İşleri 
Başkanlığı, radyonun yapmış olduğu neşriyatım 
yanlışlıklarını aylarca sonra düzeltmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Abbas tümü üzerinde de-
<r.'ıl. 4 mcü madde üzerinde müzakere yapıyoruz; 
Lütfen. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — 4 mcü mad
de üzerinde konuşuyorum ve izah için söylüyo
rum. 

BAŞKAN — İzah için, ama çok genişletti
niz kapsamını, rıica edeceğim. Diyanet işleri 
temsilcisi olur, olmaz gibi, mesele üzerimde kû
musun efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Yönetim 
Kurulumda Diyanet İşleri Başkanlığından bir 
tenisilcıinin bulunması arzusundayım; zaten 
önergem de var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeniz ayrıca okunacaktır. 
•HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bugün yanlış bir neşriyat yapılı
yor; ondan sonra bunun düzeltilmesi içim mü
racaat ediliyor. Diyanet işleri bugün «Radyo
nun neşriyatı ile uzaktan yakımdan biziim alâka
mız yoktur.» diyor. Ama, olan olmuştur; millet 
•.'enoide olmuştur, iste böylesine milleti rencide 
etmemek ve neticede bir memnuniyetsizlik do
ğurtmamak için daha evvel, Radyo - Televizyon 
Kurumunun Yönetim Kuruluma Diyanet İşle
rinden bir temsilci almak lâzımdır. Böylesine, 
'bütün milletli temsil eden ki, Diyanet İsleri, bü
tün müesseseleri, bütün mililetd temsil eder arka
daşlar, belli bir grupun, beKıi bir zümrenin malı 
değı'Mir; bu bakımdan kahir bir ekseriyeti teş
kil edan kütlenin temsilcıisinin bu Yönetim Ku
rulumda bulunmaması çok büyük bir eksiklik 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarım daha 
evvel izah ettiler; «Efendim, lâik Türkiye Curnı-
ı'huriy&ti içerisinde ve Atatürk doğrultusunda» 
deniyor. Biz bunların izahını geçen devre yap
tık, değerli arkadaşlarım; lâikliğin -dinsizlik ol
madığı, bilâkis dinî inanç ve düşüncelerin ser
bestçe yaşamasına daiha iyi imlkân vermesi g>&-
rektiği noktasında, lâikliğin tarifinin yapıldı
ğını arz ettik. 

Öbür taraftan, «Atatürk doğrultusunda» de
niyor. Atatürk'ün millî mücadeleyi kazanırken 
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bu müslüman halka dayandığını, ondan baş
ka bir dayanağı olmadığını, 'bütün düşmanları 
memleketten Ibk iman gücü ile kovduklarını da 
biliyoruz. Atatürk'ün, Meclisin açılışında Cuma 
namazında... 

[BAŞKAN — (Sayın Abbas, 4 ncü madde üze
rinde görüşün. Çok rica edeceğim efendim, mad
denin şümulü dışına çok taştınız. 

HÜSEYİN ABBAıS (Devamtla) — Efendim, 
maddeye bu fıkrayı sokmamak için, «Atatürk 
dloğrultusu» diyorlar, tez Atatürkçülüğü izah 
ediyoruz. Yani madde ile yönetim kuruluna bir 
diyanet temsilcisi koymıyanlann iddiası, baha
neleri »bu. Müsaade ederseniz Sayın Başkanım, 
biz de bunu izah etmeye çalışıyoruz. Ben mad
denin dışında değilim. Yani gerekçemin izah 
tarzıdır hu. Yoksa hiç konuşmıyalım. 

BAŞKAN — Konuşun da, madde içinde ko
nuşun. İstiklâl Harbine kadar gitmeyin. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Hayır 
efendim. Ben başka gerekçe bulamıyorum. 
karşıdaMlerin bahaneleri bu. 

Değerli arkadaşlarım, Ataitürk'ün, Cuma na
mazını kılarak, dua ederek Büyük Millet Mec
lisini açtığının resimleri bugün vitrinlerde, 
her yerde görülüyor. O zaman Atatürk dindar
dı, Atatürk müslümandı da bilâhara başka 
türlü mü oldu? 
BURHANETTİN AİSUTAY (İzmir) — Bırak 
onu canım. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — «Bırak 
onu» değil arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, Sayın Abbas, 
madde şümulüne geçin «fendim, madde şümulü
ne geçün. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Hayır bu 
madde... 

'BAŞKAN — Daha müzakereye yeni başla
dık. ^atiâliniz ilk konuşuyorsunuz beyefendi. 
«(Madde üzerinde şöyle diyorlar, b'iyle diyorlar» 
dediniz. Daha konuşan hiçbir arkadaşımız olma
dı ki... 

HÜSEYİN ABİBAS (Devamla) — Hayır 
'efendim, komisyonlarda görüşülüıken de bu 
iddia edilmiştir. 

BAŞKAN — Ben Genel Kurulu idare edi
yorum. Genel Kurulda böyle bir iddia daha 
sebk etmedi. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ibu madde bir defa görüşüldü, geri alın
dı. O zaman bunlar söylendi. 

•Muhterem arkadaşlarım, burada maddeye 
DJyandS temsilcisinin bulunması ile ilgili bir fık
ra ilâvesi arzusunda olanların karsısına bu gibi 
bahaneler ileri sürülüyor. 

Bugün Türkiye'nin millî eğitiminin en yay
gın şekilde yapıldığı müessese Radyo ve Tele
vizyon Kurumudur. Bu milletin, bugün madde
ten ve manen içine düşmüş olduğu buhrandan 
kurtulabilmesi için en iyi tedbir, bu milletin 
inançlarının, ahlâk sisteminin doğru, açık şekil
de halka duyurulmasında fayda vardır; bu
nun da en iyi yayın yolu radyodur diyoruz. Rad
yonun bu şekilde bir hizmeti yapmaması kar-
şıisında, Türkiye'de öbür taraftan şikâyetçi ol
duğumuz din istismarcılığı doğuyor. Dinin ha
kiki veçhelerini, biz eğitim, öğreitim ve radyo 
va3itasiy<le bu miliste icğretemediğimiz için bu
gün birço-k ahlâksızlar, her türlü sahtekârlık
lar oluyor. Bunu da ne kanunla, ne polisle ne 
mahkeme ile, ne hapisle halledemiyoruz ve hal-
ledemeyiz. İnsanların. 

BAŞKAN — Sayın Altlbas, 3 ncü defa ihtar 
edeceğim: Tasarının tümünü müzakere etmiyo
ruz. Müzakere konumuz 4 ncü maddedir. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu milletin k?Mr ekseriyetini, tamamı
nı memnun edebilmek, memnun etmek arzu
sunda isek ve bu radyonun bu milletin hayrı
na hizmet etmesini istiyorsak, radyonun millet 
üzerindeki menfi tesirini izale etmek istiyor
sak, TRT Genel Yönetim Kurulu içerisinde bir 
Diyanet temsilcisi koyup bundan böyle dinî 
neşriyatın bu şekilde, Diyanet temsilcilerinin 
kontrolü altında hazırlanarak yapılması arzu
sundayım. 

önergem bu yöndedir, saygılar sunar, iltifa
tınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sa
yın milletvekilleri varsa lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Şinasi Çolakoğlu, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

TRT kanun tasarısının 4 ncü maddesinin 
Gsçici Komisyondan çıkmış şeklini, Geçici Ko-
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misyonun sonradan yaptığı toplantıda yeni
den görüşmek suretiyle ve muhalefetimiz rağ-
mına tesibit edilmiş olan, metin, bizim dışımız
daki siyasal partilerin mümessillerinin -bir ara
ya gelerek yaptıkları toplantı üzerine verdik
leri önergelerle maddenin Komisyonda aldığı 
yeni şekli biraz önce Sayın Başkanlık Civanı 
Yüce Kurulunuza sunmuş bulunuyor. 

Bu münaselbetle şunu belirtmek istiyorum 
ve temenni x ediyorum ki; bizim dışımızdaki si • 
yanal partiler, bu birliklerini, muhalefette kal
dığımız noktalariyle, gelecek ve sakınacak ver
gi tas arılan üzerinde de göstermiş olsunlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ne alâ
kası var? 

O. H. P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK-
OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, TRT 
Yönetim Kurulunun, yeniden tedvin edıilmiş ve 
bilgimize sunulmuş olan metninde göze çarpan 
başlıca noktalar, Sayın A. P. sözcüsünün tasa
rının tümü üzerinde yaptığı konuşmalarda be
lirtmiş olduğu gerekçelere, (Etenim kişisel ka
nıma göre ) oMukça çelişkili bir durumdadır. 
Sayın sözcü arkadaşımız Öztürk, (Yanlış hatır
lamıyorsam) TRT Yönetim Kurulunun geniş ta
banlı bir gecemle gelmesini önermişlerdi ve bir 
seçim kurulu seçiciliği ile değil de, doğrudan 
doğruya kurumların kendi aralarından, ama ge
nişletilmiş blir önseçdei veya asıl seçici kurulun 
serit/iikV'i kimselerden terekkübetme'sini öneri
yordu. 

Şimdi yeni metinde bir seçici kurul kabul 
ediliyor; fakat seçilecek olan üyeler, yine sayı
lan 11 kalmakla beraber Türkiye Ziraat Odala
rı, en çok üyesi bulunan işçi kuruluşları, em çok 
sayısı bulunan işveren kuruluşları, esnaf der
nekleri ve birlikleri arasından 18 kişilik - ya-
raJımıyorsam - bir kurulca seçilecek 4 aydan, 
TRT Ssçıim Kurulu tarafından seçilmesi öngörü
lüyor. 

Şimdi bir yamda onbinlerce üyesi bulunan 
dşçd kuruluşları, bir yanda esnaf, blir 
yarada ziraat odaları; fakat maddeyi iyi 
tetkik buyurursanız göreceksiniz ki, bu 18 kişi
lik ku^nlca, - 2 .si basın mensubu 2 si de diğer 
kuruluşlar olmak üzere - ancak 4 aday arasından 
2 Mş;î, seçıilecek. 

Ş:mdi buradaki' çelişki ortada. Hani geniş 
tabanlı olacaktı? Ama 4 kişi seçiyorsunuz, 4 

aday göstereceksiniz; bunun 2 si de basın men
subu olacak... Basının ağırlığını kabul ediyoruz. 
Kabul, ama peki ya şu iki aday onbinüerce ki
şinin bulunduğu bir topluluktan, bir kuruluş
tan geliyor. Denge bunun neresindedir? 

(Değerli arkadaşlarım, bu değişikliği müsaa
denizle zorlama olarak niteliyeceğim. Çünkü, 
TRT Geçici Komisyonundan çıkan metan çok 
iiaiba derli - toplu ve kuruluşlar arasında den
geyi sağlıyan bir yapıda idi. Şimdi bu metni tu
tanaklara geçirmiş olmak amacıyle huzurunuz
da bir kere de ben okuyacağım: 

«Yönetim Kurulu aşağıdaki şeMlde kuru
lur:. 

1. "G-enel müdür, 
2. Biri, Türk MiZlî Eğitiminde üstün hiz

met ve ihtisası ile tanınmış kimselerden olmak 
üzere Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanıla
cak üç üye, 

3. üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarının biri 
hukuk, diğeri ekonomi veya siyasal1 bilim dal-. 
larında kendi üniversitelerinde görevli öğretim 
üyelerinden, her üniversite için seçecekleri iki
ler aday arasından TRT Seçim Kurulunca biri 
hukuk, diğeri ekonomi veya siyasal bilim dalla
rından olmak üzere seçilecek iki öğretim üyesi, 

4. üniversitelerin akademik konularda ka-
?ar vermeye yetkili en yüksek kurullarının 
"ılektrük, elektronik ve haberleşme tekniği dal
larında, kendi üniversitelerinde öğrtetim yap
makla görevli üyelerinden seçecekleri birer 
aday arasından TRT Seçim Kurulunca seçilecek 
bir öğrtetdm üyesi, 

5. Üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarınca ede
biyat, Türk tarihi, sosyaloji, psikioloji, feilsefe 
veya basım ve yayın dallarından her hanigi bi
risinde yüksek hizmet veya eserleri görülenler 
arasımdan her üniversite için seçilecek birer aday 
ile; Ankara, İsanbul ve izmir'de sarı basın sahi
bi üyesi en çok olan gazeteciler dermekleri yö
netim, denetim ve disiplin organlarının birlikte 
kendi cemiyetleri adına seçecekleri birer aday 
arasından, TRT Seçim Kurulunca seçilecek iki 
üye, 

6. Devlet Konservatuvarları öğretim kurul
ları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı ve 
Türk müziği bölümü öğretmenleri, Devlet Ti-
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yatıma sanatçıları ve Cumlmrbaş1kanll!ığı Sen-
düomd Orkestrası sanatçıları tarafımdan her kuru-
luş adına seçlecek, sanat alanında yüksek hiz
met veya eserleri görülmüş birer aday arasın
dan, TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

7. Kurumun, ilk dört derece, kadrolarında 
çalışan personelindin kendi aralarmdaıı seçeceği 
üç aday içinden; TRT Seçim Kurulunca seçile
cek bir üye...» 

Bu, öylesine dengeli bir terkip tarzı ki, yıllar
ca bu Kuruma emek veren, hizmet verenlerin yö
netimde etkenliğini dikkate alan bir tedvin, bir 
hazırlama tarzı. 

Neresindedir bunun dengesizlik, neresinde
dir bunun sakınca? Bunun neresindedir Anaya
sanın öngördüğü tarafsızlık ilkesini bozabilecek 
hususlar?.. Hukuka aykırılığı yok, Anayasaya 
aykırılığı yok... Peki niçin bu kuruluş tarzını, 
Komisyondan ilk çıkan şekli ile değiştirmeye lü
zum gördük? Geniş tabanlı, geniş halk kütlele
rini temsil eden bir yönetim olsun diye. Ama öy
le mi? Bu sağlanamamış. Maddenin yeni şekli 
bu maksatla çelişkilidir. 

Binlerce, onbinlerce üyesi olan kuruluşlardan 
4 aday seçilecek, 2 si basın mensubu olacak, ya
ni yarısı; diğer ikisi de, bu kuruluşlar arasından 
nasıl bulunacak, bu çember nasıl yarılacak bil
miyorum. Ama bir zorlama dikkati çekmektedir. 
Korkarım ki, bu zorlama TRT nin gelecekteki 
yönetiminde İnşallah aklımıza gelen kötü ihti
malleri birlikte getirmiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir nebze, benden ön
ce konuşan arkadaşım Abbas'a da iki kelime ile 
karşılık vermekten kendimi alamıyorum. Bu ta
sarının 2 nci maddesiyle saptanan, TRT Kuru
munun görevleri arasında din öğretimi yok. TRT 
bir Devlet kuruluşudur, Anayasanın öngördüğü 
laisizme en çok uyan, eğitim ve öğretim yanı 
ağır basan bir kuruluştur. Kaldı M, TRT bu ni
teliklerinin ve görevlerinin yanında eğlendirici 
bir araçtır. Eğlendirici söz, saz ve hepsi var. Pe
ki, TRT Kurumunun yönetimine katılacak din 
temsilcisi; «Ben yalnız dinî konularda oyumu 
ve görüşümü belirtirim, diğer konulara karış
mam.» derse ve bu mantık işlerse veya işlemez
se ne olur? İşlemezse, din kuruluşlarından gelen 
din adamı f ormasyonundaki kimse elbetteki TRT 
nin öğretim görevine de, eğlendirici fonksiyonu
na da katılacaktır. Ben katılmam diyemaz, çün
kü TRT nin yönetimiyle görevlidir. Efendim, o 

yalnız din işlerine karışır, diğerlerine karışmaz; 
öyleyse biri de yalnız elektronik işlerine karı
şır, biri de yalnız hukuka karışır; ama bu yöne
tim bir bütünlük, bir topluluk, sorumluluk taşı
yan bir yönetim. Nasıl ayırırsınız? Ayırmasanız 
olma*, ayırsanız da olmaz... 

Binaenaleyh, TRT nin görevleri arasında bu-
lunmıyan din öğretimine katkıda bulunsun veya 
dinî yayınlar konusunda yanlış bilgiler verilme
sin, deniyor. Bunu kabul ediyoruz. TRT öyle sa
nıyorum ki, yönetiminde buna titizlikle uyacak. 
Millî Eğitim Bakanlığının temsilcisi olacak. Es
kiden açıklık vardı; Türk Millî Eğitiminde ta
nınmış, eserler vermiş kimse diye açıklık geti
rilmişti, şimdi o açıklık kalkmış; ama sanıyorum 
ki, Hükümet seçtiği TRT yöneticileri arasında 
"ğretim ve eğitim dalından gelmeye önem vere
cektir, umarım. 

Binaenaleyh, dinî yayınlarda da dinî eğretim 
yapan Millî Eğitim Bakanlığının görüşlerinden 
elbette geniş ölçüde faydalanacaktır. Faydalana
maz mı? öyle ise, okullarımızda Millî Eğitim Ba
kanlığınca okutulan, eğitilen din dersleri de mi 
yanlış yapılıyor? Böyle bir şikâyet çok şükür 
buradan vâki olmadı. 

Her ne olursa olsun arkadaşlarım, Türkiye 
büyük mesafeler katediyor. Çünkü bundan 30 se
ne öncesini, Türkiye'ye radyonun ilk gelişini ve 
bu radyoya karşı bâzı çevrelerin aksülâmellerini, 
reaksiyonlarını hatırlıyorum da, şimdi Meclisin 
kürsüsünden nasıl bu konu üzerinde, hattâ din 
adına eğilindiğini, ısrar edildiğini birlikte mü-
şahade ediyorum ve inşallah bundan da hayırlı 
bir sonuç çıkacağını umuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, yalnız bir husu
su hatırlatayım, sayın üyeler için 10 dakika, sa
yın grup sözcüleri için 15 dakikadır. 

Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
4 ncü madde üzerinde, Hükümetin bu Kuru

mu kendine bir âlet etme gayreti içinde olduğu
nu biliyordum ve bu hususun değiştirilmesi için 
bir önerge vermiş idim. 

4 ncü maddenin 2 nci fıkrasında, Hükümet, 
biıi Millî Eğitim Bakanlığından olmak ve 3 kişi
yi geçmemek üzere bir kararname ile temsilci ve
riyordu, sonra da aynı maddenin son üçüncü pa-
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ragrafına göre Hükümetçe seçilen üyeler dışında 
olanların faaliyet, vazife devreleri 3 yıl oluyor
du. Hükümet tarafından bir kararname ile ata
nanların ise, ipleri Hükümetin elinde kalıyor idi 
ve diyordu ki, Hükümet, sen benim isteğime uy
gun hareket etmedin, in aşağıya.. Bence bu pa
ragrafta vazifeye atanan kimselerin hangi hal
lerde ve ahvallerde vazifeden alınabileceklerine 
dair kesin hükümler var. 

O halde, bu hükümler Hükümet temsilcileri
ne de tatbik edilmelidir. Kanaatim bu idi; ama 
şimdi üzülerek görüyorum ki, partilerin müşte
rek görüşüne dayalı bir yeni değişiklik getirili
yor. Tabiî burada Cumhuriyet Halk Partisi da
vet edilmemiş, bunların takdiri de kendilerine 
bağlı; ama benim anladığım sudur ki ko
misyon kendi getirdiği değişiklik önerge
lerinde bâzı tadilâtlar olabilir endişesi için
de , kendi görüşüne uygun üç partiyi bir 
araya getirmiş ve bu partilerin müşterek 
görüşü diye maddeyi geçirmek istiyor. Bu 
muvaffak olur, çünkü Mecliste oya iştirak ede
cek milletvekillerinin sayısı bence burada ma
lûm. 

Sayın milletvekilleri, adaleti, müsavatı-ve 
mürüvveti bu maddede göremezsiniz, ilim adam
ları, sanat ve kültür erbabı, Hükümet, TRT de 
fiilen vazifeli olan kimseler ve basın eksiksiz 
temsil ediliyor bu Kurulda. Ondan sonra da üç 
parti bir oyun getirmiş, demiş ki; İşveren Kon
federasyonu, Sanayi Odaları,-. Ticaret Odaları, 
Esnaf Konfederasyonları, Ziraat Odaları ve en 
fazla işçiyi temsil eclen İşçi Konfederasyonundan 
seçilecek üçer kişiyi Başbakanın çağrısı ile bir 
araya gelecek, biri basın kanadından olmak üze
re ikişer kişi seçilecek, bunların içinden de iki 
kişi bu Kurulda vazife alacak. Haydi bakalım, 
şimdi üç partiden, müşterek karara varan arka
daşlar ; birisi sermaye çevresini temsil edecek iş
veren Konfederasyonları, Sanayi Odaları, Tica
ret Odaları, Esnaf ve Ziraat Odaları, öbür tara
fında işçi kesimini temsil edecek bir işveren 
Konfederasyonu, bunlar birer kişiden ibaret iki 
kişi seçecekler, yani bu sermaye çevresi mi galip 
gelir, çalışan çevre mi galip gelir? Sanayi, işve
ren, Ticaret Odaları hepsi bir araya gelecek, 
bunların arasından işçi teşkilâtından bir arka
daş bu Kurulda temsil edilebilecek. Düşünür 
müsünüz böyle bir şey? 
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I O halde, bir adalet getiriyorsanız; bir çalışan 
zümreyi, bir çalışan kısmı bu Kurulda temsil et
tireceksiniz, bir çalıştıran Kurulu bu Kurulda 
temsil ettireceksiniz, basını, sanatı ve ilmi temsil 
ettirdiğiniz gibi, Devlet yöneticilerini iştirak et
tirdiğiniz gibi, TRT de fiilen çalışan arkadaşla
rı söz sahibi yaptığınız gibi. Bunu .yapmıyorsu
nuz, terazinin bir kefesine 10 kilo koyuyorsunuz, 
öbür tarafına da 1 kilo koyuyorsunuz diyorsu
nuz ki, sizi ben bir seçicinin karşısına götüre
ceğim, bu dirhemlerin ağırlığı dikkate alınarak, 
siz muvazin suletle, eşit haklarla bu kuruluşta 
temsil edileceksiniz. Anladığım mâna şudur : 

Üç parti bir araya gelmiştir, TRT de işçi ke
simini temsil ettirmek maksadına dayalı, serma
ye çevresine büyük güç kazandıran bir yeni 
oyun getirmişler. Bu oyun, değiştirilmesi müm
kün olmıyan bir oyundur, çünkü üç partinin ge
tirdiği bir önerge ile verilmiştir. Tadilini istiye-
meyii;... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hü
kümet de iştirak ediyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Hükümet de iştirak ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon bu maddeyi 
geriye aldı, madde üzerinde saatlerce görüşme 
yapıldı, muhtelif önergeler verildi. Verilen öner
gelerin ışığı altında 2 nci maddede takibettiği 
prosedür içinde Komisyon yeni bir tadil teklifi 
getirecekti. 2 nci maddede Komisyon değiştir
diği bir hususu getirdi; ama 4 ncü maddede ge
tirmiyor. Neden? Çünkü, Komisyonun getirdiği 
değiştirgeleri belki biz yine değiştirebiliriz diye 
Komisyon bu oyunu hâlrim hale getirmiştir. Üç 
partiyle anlaştım, bir partinin fikrini almadım, 
onlar da zaten rakam olarak bizim üçümüzden 
biraz daha az oluyor diye düşünmüş ve bu mad
deyi oyuna getirmiş. Bu, adaletsiz, mürüvvetsiz 
ve insafsız bir oyundur. 

Bunlara işaret ediyorum, teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Sayın Başer, buyuranı eıftemu 
döm. 

HÜSAMETTİN BAŞER (INevişdıir) — Sa
yım Baişkıaaı, değerli 'mJiillsıt̂ eMlleıri, 4 nıclii mlad̂  
d'&djeki YötriiSifâm Kurulu/ Ibu önleırlgie üıe- mötne 
glitaıüşitdır. TeŞeMfcül .taranana bir düyieoegliin yok, 
tajübikatun nte göisbenelceği de ileTÛd© anlıaşıülaı-

I caktur. Yalnüz, ibieaıfkn eradlişieım şu : 
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IBilyoTisdiinuız Ki, son zamanlarda üniversi
tede foâzı profesörler ideolojik eylamttsr pe
şimde mıemıleketi amarışıüye ıs'toüklemfrşlseırdir. 
'Buradan iSSçSUfâoek insanlar ıbu müesseseye gel-
ıdiği zaimıan, acıaJba Ihür ve demokratik rejime 
inanarak mı gelecekler, yoiksa bu geniş kü t 
leleane hSItalb&deaı TRT'ye gayeler'M tahakkuk 
iilçin mıi girecelkleTidM Nasıl miUetvekillerii 
ıburaya gelirken hür ve demokratik rejime 
ve Anayasaya bağlı yemin «diyorsa, buradan 
gelen insanlara da yemim ettünmısk frâzifm ve 
hatifcâ fben buraya, «Hür v'e deim&lkratik ıtrime 
inanan üyeler seçilir.» dliye dıe blir örneğe ver-
dlikn. Benüım bütün lemdiişem buradadır, buoıun 
aapta geıçmıas'inıde fayda 'vardır. 

ıSaygılar sunarım., 

(BAŞKAM — Adalet Partisi Grapu adıma Sa
yın Erdem, buyuirun iğrendim. 

IADALUT PARTİSİ GRÜPU ADINA ALİ 
NAİLİ ERDEM (tamir) — Sayın Baçüiiam, de
ğerli milletvekilleri; 

' Müzakeresini yrptığumaz 4 nisa madde üze
nimde foir araya gelen, sayın E'smlotaJtiik Par-
tiıyli tems'ilen iştirak edem Grup Bafkamvekli'Ii 
ile, Güvem Partisimi tenusüen iftirak edsm de
ğerli arkadaşlarımızla yapmış ioHdTi.tgnrm.ttiz ça-
lıışmlalarda, derhal belirtmeye miscîbuıruiın ki, 
Ihüçbûrliımüiz, bu maddelerim tedvinimde ne bir 
kıassdın, ne fbiır aırtt niyetliın, ne bir maksada ma
tuf kötü düşendenim içerislinde, müzateerisnin 
hiçjbir ısiaflbasmıda ıbulnnmiamaışıadır. 

(Esasında, Sayın Asulîsay tarafımdan ileri sü
rülen Hükümet tarafımdan getirülen metinde, 
bu kene üç parti tömsilc&slnûn. imzalarımı taşı
yan değişiklik önergesi tıetkik eıdiMüği za-
mıan; ıbu önergenin, Hükümetim getiraıiş oldu
ğu tasandan çok daf a ileride bönr adımın ifa
desi olduğu anlaşılır. Hükümet tasarısında 
böiyle bir şey düşiümüSlmi-amiiştir. Biız ondan öte
ye bir adrJ:m atomali ve deımiraiz iki, millet biüöjys'si 
İşerisiınde talumıam ve seçimle devamlı süratte 
bliır yenileşimısnüm içerisinde yaşıyam müessese
lere, TRT gülbd bir mıulle'tle bültüniü ile etkili 
ibir organ içersinde bu deıvamlı değişiklik arz 
©den müesseı^ölbrin temsilcilerini bulumdura-
lılm. 

Bu, demiolkraıtOk Oufmhuri'yete iinıaaıigüanöiı 
peüdleıpirmiiş olan siyasi partilerim kemale er-
ıriilş bûr önergesinden başka bir şey değil. 

Ne yapmışız?.. Yaptığımi'z şey şu : Sayıcı 
Asutay konuşmasında bir hassasiyetin içinde 
fcufcnzırdk diyorlar ki, «ıSaym ömıeırıge ECİMpteıri 
bir adaletsiz, bir insafsız öilgümlin içinde (kal-
dcûac ©akımız, kaputa! smaifımı &:ıxn!il eden veya 
taaıtmıaye çevrelerini temsil eden veyate- işve
ren çevrelerimi teımsil elden orjgamlar şunlacr, 
Ihmanın içsrıiısjıude çclıjan ioıoantUaon teanelil-
cileri tek, bunları alacaklar ve bunun iç> 
rlisimden feir tanesi mutlak surıeltıtie 'sarı ba
sın kartona mensup salkımlardan Ibirilsi olacak.» 

ıSayıın Asutay'ıa Kır hıssusu derlhal hatır
latmaya nnedburum, eoik iiyi IbiMıMlar; Iblir 
'konudur, bu konularda teknik bilgisiiini tosır 
zam'am tteibrlÜMie karşılıaımaşoımdır; peki, san ba-
hm kartanıa sıalhilbolaaıliarın, büyük biır oran i'ti-
toaıriyle ortaya koymaya çalıştığımız zaimıan, 
% 93 imin fi ilişir iblisi- olduğunu 'haturftamiazlafr 
mı aoaba? Bunlar esas itibarîyle fikir işçileri-
diır ve bu üç arlkaldaşifen biır tanesi, 'bir fikir 
ilcisi teıx!.:i!ı;üsi olıar-alk branaya iglûnaik edecek. 

Şu hala ıgöına zaranıeıdiyorum ki, bu (kloom-
da biraz dıaJha ileriye güderek bir şeyi dalha 
•Îiîa3î3?5xu!3!idda baitırla'ftmıajk istenilin; esasım
da Hükümet • t«aagjrısmda, Komiiısyonda bu 
mes-slemim m/üzakenesli sıırasmda Hükümet tem
silcileri bizim ortaya koymaya çalıştığımız bu 
iuâıvcyi ımlÜ3!aı:rj:.rııa ile karşıü'amaımrj]lardıır, bumia 
lüzum yak, d£Lnii|leırdir. Ama biz dalhıa ile^i 
gittik ve dedik ki, «Hayır, geliniz bunlara da 
yer verelim, böylece meselenin içerisinde boş
luklar olmasın.» 

Şu hale göre, kendi tarz ve üslûbu içerisin
de kullanmış oldukları kelimeleri, yine istih
daf etmiş oldukları mânalar içerisinde Sayın 
Asutay'ın kendi takdirlerine bırakıyor, başka 
bir şey söylemek istemiyorum. Ama ileri bir 
adım olarak ortaya konulan ve modern hukuk 
devletinin modern demokrasi içerisinde, de
mokratik cumhuriyetin işlemesinde fayda mü
talâa ederek bu şekilde yorumladığımız bu 
madde üzerinde bir kastın ve maksadın olma
dığını tekrar hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşım bir şeyi dalha söylediler, 
belirtmek istiyorum: 

Diyorlar ki, - kelimeler kendi üslûpları içe
risinde söylenmiştir - «Halk Partisinin dışında 
kalan üç parti...» 

Zamanınızı almak istemiyorum ama üç cüm
le ile ifade etmeye mecburum. Sayın Halk Par-
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tisi Meclis Grupunu temsilen, bu müzakerelere 
takdimen yapmış olduğumuz centilmen toplan
tısına katılan arkadaşım, "bulunduğu noktadan 
katiyen, en nifak bir fedakârlıkta bulunmıya-
cağını ifade etmiştir. Burada diğer arkadaşla
rımız şunu ifade ettiler: «Beyefendiler, mese
leler bu konuda gruplarda konuşulmuştur. An
cak Parlâmentonun içerisinde, bu Parlâmento
nun meselelerine saJhip çıkmada, karara varma
da bir belli olumlu giörüşün içerisinde olduğu
nu, her haliyle Türk Parlâmentoları vermiştir, 
gelin bunun bir örneğini bir kere daha vere
lim.» Bu örneği vermeye Halk Partisi yanaş
mamıştır, temsilci arkadaş da kalkıp gitmiştir. 
[Hâdise bundan ibaret. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Siz de 
komisyonda aldığınız kararları grupta değiştir
diniz ya... 

BAŞKAN — Sayın Çanga, müdahale etme
yiniz lütfen. 

A. P. GRUBU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(Dövamla) — Sayın Çaniga, meselenin safaha
tını bilirseniz zannediyorum ki, kullandığınız 
kelimelerin doğru olmadığını siz de kabul eder
siniz. Ve yine zannederini, on senedir birbiri
mizi yakinen tanıyan insanlarız, hakikati poli
tik farklılıklara feda edecek tabiatta ve ni
yette bir insan olmadığımı da bilirsiniz. 

Onun için hâdiseyi bertafsil, bütün safahati 
içinde bulunan bir insan olarak, kemali ciddi
yetle arz ediyorum. Bütün arkadaşların, De
mokratik Parti temsilcisi arkadaşımın da kendi 
grupunda almış olduğu kararlar vardı, Güven 
Partisinin almış olduğu kararlar vardı, bizim 
de almış olduğumuz kararlar vardı ama, geliniz 
fbir armoni yapalım, dedim ve bu armoni içe
risinde katı, mutaassıp Noktalarda bulunmı-
yalım, bu görüntüyü birlikte verelim dendi ve 
bunun içerisinde ifade ediyorum, Halk Parti
sinin değerli temsilcisi arkadaşım, «Hayır», 
dedi ve geri kalan üç arkadaş böyle bir karara 
vardı. 

Bunu da Sayın Asutay'a bilgi olarak hatır
latmak isterim. Esasında hazırlanan bu yeni 
öneride ortaya konan bu görüş tamamiyle, yal
nızca TRT'nin Yönetim Kurulunun daha mü
tekâmil bir şekilde işlemesine matuf bir mak
sadın ifadesidir. Bunun dışında bir art niyet, 
bunun dışında bir maksat yoktur, arz ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcant 
D. P. Grumı adma. . 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

TRT Kanununun Yüce Meclisimizde geçir
diği safahatı hepiniz biliyorsunuz. TRT kanun 
tasarısı Komisyondan Yüce Heyetinize geldiği 
zaman bâzı maddeler üzerinde, gruplar arasın
da görüş ayrılığı belirtmişti. Bu görüş ayrılık
larını giderebilmek amaciyle partilerarası bir 
komisyonun, Anayasa değişiklikleri üzerindeki 
çalışmalara benzer bir usul ile toplanması düşü
nülmüştü. Bu toplantıyı Kamu iktisadi Teşeb
büsleri Komisyonu odasında, TRT kanun tasa
rısı üzerine kurulan Geçici Komisyonun Baş
kanlık Divanı riyasetinde yaptık. Demokratik 
Parti Grupunu bendeniz temsil ettim. Yanlış 
'hatırlamıyorsam, Sayın Necdet Uğur, grup yö
netim kurulundaki birkaç arkadaşı ile C. H. P. 
ni temsilen partilerarası komisyona iştirak et
tiler. 

Ancak, o komisyondaki müzakerelerde; «Biz 
Hükümet tasarısının komisyonda aldığı son 
şekli grup olarak benimsiyoruz, bunun üzerin
de her hangi bir değişikliğin müzakeresine ka
tılmayız» buyurdular. Ondan sonra mesele Ge
çici Komisyonun oylan ile halledilmek icabetti. 
Geçici Komisyonda A. P. li bâzı arkadaşlarımı
zın verdiği önergelerle bugün üzerinde çalış
tığımız 4 ncü madde, 2 nci, 3 ncü, 10 ncu ve 
ek 1 nci madde bir belli şekle girdi. 

Ama, D. P. Grupu olarak biz o şekle de ka
tılmadık. Esasen partilerarası bir anlaşmaya 
varılmadan, Anayasanın 121 nci maddesinde ya
pılmış olan değişikliklerin ihtiyaç haline getir
diği bu kanunun çıkarılalbilmesini pek imkân 
dâhilinde görmüyorduk. DaJha doğrusu, kanun 
çeşitli çatışmaların ve tartışmaların ortasında 
çıkarsa, TRT gibi önemli bir millî kuruluşumu
zun gelecek çalışmalarının bundan zarar giöre-
ceği inancında idik. O sebeple diğer parti grup
larındaki arkadaşlarımızla temaslarımızı sür
dürme karan aldık, bu kararların neticesi ola
rak önceki gün toplantıya katılan siyasi parti 
grupları bahis konusu madde üzerinde müşte
rek bir karara vardılar. 

Evvelâ bu mâruzâtımla 0. H. P. nin parti
lerarası komisyon çalışmalanna davet edilme-
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•diği ve üç grupun bir oyun içinde olduğu id
dialarını reddetmiş oluyorum. Hâdiselerle bu 
iddia "birbirine uymamaktadır. 

İkincisi; bu$ün kabul edilmekte olan ve üç 
parti grupunun teklif etmiş olduğu 4 ncü mad
denin, 121 nci maddenin açık hükümlerine 
her hanigi bir aykırılığı ileri sürülemiyeeeği 
•gilbi, Anayasanın 121 nci maddesinin getirdiği 
ihtiyaçları karşılamıyacağı da ileri sürülemez. 

Şekil üzerindeki bâzı tartışmaları, kanunun 
hayatiyetini zedeliyecek münakaşalar haline 
getirmekte de hiçbir fayda yoktur. 

TBJT Yönetim Kurulunun fonksiyonu ile 
TRT Danışma Kurulunun fonksiyonu karşılaş-
tırılırsa, Sayın Asutay arkadaşımızın iddilaarı 
tamamen boşlukta kalacaktır. TRT Yönetim 
Tturulu hiçbir zaman çeşitli müesseselerin tem
sil edileceği bir korporatif kuruluş değildir. 
tBu kuruluşun teşkilinden maksat, TRT yi millî 
İbir müessese olarak milletin eğitim hizmetlerin
de en iyi şekilde yürütecek bir heyeti teşkil et
mektir. Eğer bu heyette memleketimizin çeşitli 
meslek kuruluşlarına temsil imkânları vermek 
düşüncesine öncelik tanınırsa, o zaman Hakkâ
ri'den Kars'a kadar, Edirne'ye kadar bütün 
memleketteki çeşitli kuruluşların, derneklerin 
"buraya temsilci göndermeye hakları olurdu. 
IHalIbuki, hiçbir kamu iktisadi kuruluşunda 
dahi bu türlü bir temsil hakkı kanunla hiçbir 
yere verilmemiştir. Burada da kanuni bir hak
kın olmadığı yerde, «Adaletli bir kuruluş ya
pıldı, adaletsiz bir kuruluş yapıldı» gibi müna
kaşaların yeri olmamak lâzımgelir. 

Bizim bütün maksadımız, Anayasanın 121 
nci maddesinde gösterildiği gibi, TRT nin ta
rafsız ve millî eğitim ve kültüre yardımcı bir 
ikuruluş olarak çalışmasını temin etmekten İba
rettir. Bunun ötesinde her hangi bir oyun, 
her hangi bir tertip iddiasında bulunmak, ha
kikaten hâdiseleri ve bizim niyetlerimizi bil-
•memekten ileri gelmektedir. 

Esasen, partiler arasındaki son görüşmeler
de genel danışma kurulu yeniden muhafaza 
edilmiştir. Sayın Asutay, 10 ncu maddeyi tet
kik buyururlarsa, TRT Genel Danışma Kuru
luna kanuni bir şekil verildiğini ve çalışan
ların .düşüncelerini orada ifade etme imkânını 
bulacaklarını göreceklerdir. Danışma Kurulu
nun bağlayıcı karar alma yetkisi yoktur ama, 

danışma kurulu TRT nin yürütülüşü, çalışma
ları hakkında, yılda bir kere, TRT yöneticileri 
önünde yapılacak ciddî bir foruma imkân ha
zırlamaktadır. Her halde kamuoyunun çok ge
niş bir kesimini temsil eden böyle bir kurulun 
mütalâalarını TRT yöneticileri görmezlikten 
gelmiyeceklerdir. Bu bakımdan 4 ncü madde 
hakkında kamuoyunun çeşitli kesimlerinin, 
Yönetim Kurulunda temsil edilmesi gerekirdi 
düşüncesini taşıyan arkadaşlarımız varsa, 
4-ncü maddeyi 10 ncu madde ile mukayese et
melidirler ve Yönetim Kurulunun fonksiyon
ları ile tedvin edilmekte olan 4 ncü maddede 
Yönetim Kurulunda yer alması düşünülen ku
ruluşların mutabakat halinde olduğunu testoit 
etmelidirler. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerfi milletvekilleri; 
Evvelâ bir noktaya işaret ederek sözüme 

fbaılıyacağım; Sayın Korkmazcan bir noktayı 
yanlış anlamışlar. Benim söylediğim husus, par
tnerin bir oyun içinde oldukları değil, komis
yonun bir cyun içimde olduğudur. Partiler için 
bunu söylemedim. 

Şimdi iki değerli nokta var: Birimcisi, eski 
Çalışma Vekilim, hemşerim Sayın Erdem'in, 
çok güzlel bir perende atmak suretiyle fikrin
de yanlış olduğum hususuna işaret edişidir. De
ğerli hemşehrim diyor ki; «Sarı basın kartı sa
hiplerinin bir fikir işçisi olduklarını arkadaşını 
kabul eder.» Ben sarı basın kartına sahdbolan-
larıa bir fMr işçisi olduğunu tabiî ki kabul 
ederim, ama bu sarı basın kartı sahibi fikir iş
çilerine zaten daha evvel komisyon yeter dere
cede yer ayırmıştır. 

Nitekim, 4 ncü maddenin 5 nci fıkrasında: 
«izmir'de sarı basın kartı sahibi üyesi en çok 
olan gazeteciler dernekleri diyerek maddede za
ten sarı basın karlı olanlara yönetim kurulun
da yer verilmiş. Yani şimdi yepyeni bir meseüe 
olarak zaten bunun burada yeri var. 

Yine eski Çalışma Vekillimin iki yan itlisi var
dır ; burada da sarı basın kartı tanınanlara mün
hasıran müsıfcakillen bir giriş değil, yline aynı 
fıkrada «Üniversitelerin akademik konularda 
karar vermeye yetkili en yüksek kurullarınca 
edebiyat, Türk tarihi, sosyoloji, psikoloji, fel-
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öef e veya basın veya yayın dalarından her han
gi birisinde yüksek hizmet veya eserleri görü
lenler arasından her üniversite için seçilecek 
(birer aday ile» diyerek burada da sarı basın 
kartı olanlara bir seçim hakkı tanıyor, ama şim
di partin 3r arası tesıbit edilen hususta ise; sarı 
(basın kartına saMboîanlann bu 5 nci maddenin 
çok dışında, behıemaJhal Yönetim Kuruluna gir
mesi sağlanmış. 

iSaym Korkmazcan dostum görüşmesinin bir 
yerinde (kendi görüsü ile haMıdır) diyor ki; 
'Çeşitli kesimlerin temsil eddlmesıi fikri eğer ön-
jgörülüyorsa Türkiye'nin 67 vilâyetinde çeşitli 
derneklerin temsilcilerunıin bu Yönetim Kurulun
da bulunması lâzımdır» diyor. Ben de diyorum 
ki; Sayın Korkmazcan'm söyledikjeri getirilen 
maddemin içinde var. 

Şimdi ne diyoruz? Esnaf derneklerii, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, İş-
veıto Konfederasyonları ve bunların kurdukla
rı çeşitli kuruluşüiar, bunların başı konfederas
yonlar ve meslek balkanları zaten sayın arka
daşımızın işaret efctdkDeri bütün cemiyetleri kap
sar. Bunun yanında bir demetin içinde bir ka
ranfili veya devedikeni de buluncun diye «iş
çi Sendikaları Konfederasyonu» ilâve edilmiş, 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu da ilâve 
edilmiiş. Bunların ilginden işçi Sendikaları Kon
federasyonunum seçilm'e yetkisi ve yeteneği yok 
diyoruz. Eğer kanunun, danışma kurulunu kap
sayan 10 ncu maddesi bizim temsilimizi öneriyor
sa, bu maddede blizi oyuna getirmeyiniz. Serma
ye çevresinin teşkil ettiği kuruluşSarın getirdi
ği 14 kişinin yarımda 3 kişiyle işçi Konfederas
yonundan iştiraki sağlamak adaletle kabili te
lif değildir, diyoruz. 

•Sayır. milletvekilleri; 
Maddeyi komisyon geri almıştır, maddeyi 

komisyon yeniden tedvin etmelidir, getirmel-
dir. Bundan sonra anlaşan partilerin bir değiş
tirge cınergesi olursa o, ikinci şekilde müzakere 
edilir. Komisyon meseleyi geri aldıktan sonra, 
bdr madde getirmedıen üç partinin anlayışı ile 
getirilen önergeyi komisyonun oyunu olarak 
niteılemekte bir haksızlık içinde değilim. Parti
ler değil, ama komisyon bu meseleyi partiler 
delaletiyle Meclisten geçirmek niyetine dayalı 
bir gftrüş içindedir. 

Teşekkül' ederim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri gelmiştir. Bunu bilgilerinize sunuyor ve 
komisyona söz veriyorum. 

SABRETTİN ÇAN^A (Bursa) — Kifaye
tin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Okumadım henüz, takriri oku
tayım oradan sonra. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ben de şah
sım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Çengel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-

ÇEL (Afyon KaraMsar) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurunuza, sadece Sayın Aısutay -
m tekrar tekrar komisyona bir oyun atfetme* 
sine birkaç cümle ile cevap vermek için çıktım. 

Sayın Aısutay evvelâ partileri bir oyun için
de gösterdi ve «Komisyon da buna uydu» dedi; 
fakat Demokratik Parti adına konuşan muhte
rem arkadaşlarımmzm izahatından sonra onları 
affetti, onları oyunculukla itham etmıedi, kaldı 
orta yerde komisyon. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komisyon kimdir? Komisyon sizlerin arasın

dan seçilmiş, milletvekillerinin teşkil etmiş ol
duğu bir organdır. Bunlar size niyabeten vazife 
ifa ederler. Onları oyunla itham etmenin nasıl 
bir kanaat olabileceğini takdirlerinize arz edi
yorum. 

Acaba bu komisyonda biz olmasa idik de 
Sayın Asutay olsa idi ve şu teklifi o getirse idi, 
hiçbir zaman çıkar da kendini oyunla itham 
eder miydik? Kendisini burada milletvekili ola
rak, memleketin menfaatine iş yapmaya yemin 
etmiş, nezih ve her şeyin en iyisini bulmaya ça
lışan bir insan olarak bu çalışmalarından dola
yı tebrik ederdik. Ama talihin ne garip cilvesi 
ki, - bunu zabıtlara geçirmek için huzurunuza 
çıktım - gece gündüz, Cumartesi - Pazar deme
den ye hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çalış
mış olan komisyon üyeleri şu kanunu memle
ket realtielerine en iyi uyacak bir şekilde ted
vin ötmenin misalini, en iyi memleket hisleriy
le vermiş bulunmaktadırlar. Bu kürsüden eğer 
bu arkadaşlarıma oyun izafe eidilirse, bendeniz 
Komisyon Başkanı olarak, aksine aziz Türk Mil
leti huzurunda bu arkadaşlarımın faaliyetini 
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tebcil etmeyi, bu arkadaşlarımın memleket se-
verlikle bu kanuna eğilmiş olmalarını zabıtla
ra geçirmek üzere huzurunuzda arz ediyorum. 

'Sadece zabıtlara geçirmekle kalmıyor ve ko
misyonun partiler arasında bir görüş birliğini 
temin etmek ve bu kanunun memlekete en ya
rarlı şekilde çıkmasını temin hususundaki gay
retlerini de yakinen izlemiş bulunuyorum. 

Buyuruyorlar ki, üç parti birleşti, takrir ver
di ve komisyon da bu oyuna geldi. Üç parti
nin takriri başka, komisyon kararı başkadır. Üç 
partinin değerli temsilcileri oturmuşlar, gayret 
sarf etmişler ve Meclis riyasetine bir takrir ver
mişlerdir. Bunu bilen, bunu duyan komisyon bu
gün saat 13,30 da, komisyonu teşkil eden C.H.P, 
D. P., M. G. P., A. P. üyelerimden müteşekkil ve 
8 komisyondan seçilen üyelerle toplanmış, me
seleyi tetkik etmiş ve üç partinin vermiş oldu
ğu bu önergeyi bugüne kadarki vâki müzakere
lerin ışığı altında maksada uygun bulmuştur. 

Bendeniz bir önergeye iştirak ediyorum der
ken; komisyonun almış olduğu ve imzalariyle 
tescil etmiş olduğu kararlara ve yetkime isti
naden iştirak edebilirim veya etmiyebilirim. O 
bakımdan üç partinin vermiş olduğu takrir baş
ka, 8 komisyondan seçilmiş ve 4 partinin tem
silcilerinden müteşekkil komisyonun meseleyi 
tezekkür edip bunu kabul etmesi ayrı bir mev
zudur M, Parlâmento hayatında kıymetli faali
yetlerini gördüğümüz Sayın Asutay'ın bunu 
tefrik edecek tecrübeye sahibolduğuna da ina
nıyoruz. 

Başka ilâve edeceğim bir husus yoktur. Yal
nız tekraren arz ediyorum, üzülerek arz ediyo
rum, yadırgıyarak arz ediyorum ki; bir komis
yona oyun izafe etmek bu kürsüye yakışmaz. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan sayın üyeler lütfen acele etsinler. 

Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Komis
yondan sonra grup adına konuşmak hakkımız
dır, grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet var efendim. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 

grup adına daha önce söz istemiştim. 
BAŞKAN — Kifayet var efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir, yeterliği arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Orhan öemal Persoy 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Efendim, biz 
grupumuz adına daha önceden söz talebetaıdş-
tik. 

BAŞKAN — Grup adına söz sırası Sayın 
Çanga'dadır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Daha 
önce biz talebetmiştik efendim. 

BAŞKAN — Efendim, liste önümde Sayını 
Çanga daha önceden grup adına söz istemiştir. 
Ben şimdi yazmadan, komisyon da onun ismi
nin altında yer olmaktadır. Arzu ederseniz gön
dereyim listeyi. 

Saym Çanga, grup adına buyurunuz efen
dim. 

0. H. P. GRUPU ADINA SADRETTÎN 
ÇANGA (Bursa) — Değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi ve Demokratik Parti Grupuna 
mensup arkadaşlarımızın bu kanun vesilesiyle 
konuşurlarken, Cumhuriyet Halk Partisine hak
sız isnatlarda bulunmamış olsalardı bu konuş
mayı grupumuzun adına yapmak lüzumunu 
duymıyacaktık. 

Arkadaşlarımızın her vesile ile, hele böyle 
bir ortamda ve böyle bir hükümet düzeninde 
siyasi partiler arasında centilmen anlaşmala
rının yürütmesinde ne derecede yarar olduğunu 
konuşmalarında sık sık belirttiler. 10 yıldır be
raber çalıştığını söylediğimiz Sayın Ali Naili 
Erdem Arkadaşım da bilir ki, bu 10 yal içinde 
siyasi partiler arasında bir centilmen anlaşması 
ne zaman yapılmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi 
bu centilmen anlaşmalarının hepsine riayet et
miştir. Arkadaşım eğer hatırlıyacaksa bir tek 
misâl dahi gösteremez M, Cumhuriyte Halk 
Partisi tarafından bu centilmen anlaşmaları bo
zulmuş olsun. Belki bu anlaşmalara fazlasıyle 
sadakat Cumhuriyet Halk Partisinin aleyhine 
olmuştur, ama bu anlaşmaları biz hiçbir zaman 
bozmamışızdır ve bu son TRT kanun tasarısı 
müzakeresi vesilesiyle de yine bozmamıştır. 

Arkadaşlarıma kısa bir hatırlatma yapmak 
istiyorum. TRT kanun tasarısı Meclise Hükü-
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met tarafından sevk edilmiştir. Toplanan Geçici 
Komisyon bu kanunu görüşmüş ve hazırlanan 
rapor, (Siyasi partileri ne olursa olsun) çoğu 
üyeler tarafından benimsenmiş, kabul edilmiş 
ve hattâ Komisyon, siyasi partiler temsilcileri 
arasında da bir nevi vazife taksimi yapmıştır. 

Bu kanun tasarısı komisyondan geçtikten 
sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grupu toplan
mış - arkadaşlarım hatırlıyacaklardır - Hükü
metçe Meclise sunulan ve Komisyondan Genel 
Kurula sevk edilen metni ve raporu benimse
diğini grup kararma bağlamıştır. Ama, olan 
bundan sonra olmuştur. «Cumhuriyet Halk 
Partisi fikrini gelip Komisyona söylememiş, 
centilmen anlaşmalarına riayet etmemiş» gibi, 
pek ciddî telâkki etmediğimiz bu sözlerin bu 
kürsüden söylenmesine hayret etmemek mümkün 
değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Grupundan geçir
diği ve siyasi partilerin herbirinin temsilcileri
nin bulunduğu bir komisyonda bu kanun tasa
rısını benimserken; Adalet Partisi Grupu, bir 
gün bakıyoruz ki, yaptığı toplantıda TRT ka
nunu tasarısının muhtelif maddelerini değiştir
mek için gruptan yetki almıştır ve ondan son
ra, bahsettiğimiz gibi, önergeler yağmaya baş
lamıştır. 

Şimdi, bunu da ayıplamıyoruz arkadaşlar. 
Elbette ki, her siyasi parti ve bilhassa Adalet 
Partisi bu usulleri iyi bilir; bu yoldan TET yi 
ne yolda kullanacağını, bugünkü imkânlarına, 
çoğunluğuna dayanarak bu Meclisten geçirmek 
dBİter. 

Sevgili arkadaşlarım, bu vesileyle bir şeyi 
söylemek istiyorum: Bu noktada Cumhuriyet 
Halk Partisine söylenen sözlerin hepsi haksız
dır; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, kanun ta
sarısı Meclise geldiğinden bu yana, partilerarası 
münasebetlerde daima centilmen anlatmasına sa-
dakatla riayet etmiştir. Arkadaşlarım bunun ör
neklerini daha evvelden bilirler. 

Bugün bu Parlâmentoda grupları bulunan si
yasi partiler, - Adalet Partisi, Demokratik Par
ti ve Güven Partisi - geçmiş yıllarda Cumhuriyet 
Halk Partisinin radyodan çektiğini çekmiş par
tiler değillerdir. Demokrat Parti devrinde rad
yonun ne şekilde kullanıldığını, Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu radyodan neler çektiğini, el-
betteki bugün isimleri Adalet Partisi olan, De

mokratik Parti olan, Güven Partisi olan parti
ler bilemezler. 

Şimdi, bu hâtıraları bile bile, Cumhuriyet 
Halk Partisi, tarafsız bir TRT Kanunu çıkarıl
ması için gayret gösteriyorsa, bundan arkadaşla
rımız memnun olmalıdırlar. TRT nin, radyonun, 
(Arkadaşlarım istedikleri kadar kafalarını salla
sınlar) o yolda kullanılması bizi üzmüştür, ama 
haddizatında radyoyu o yolda kullananların 
aleyhine olmuştur. 

Bugün de, bu vesileyle çokluğa dayanarak 
TRT yi bu biçimde çıkarmak için arkadaşlarımız 
eğer gayret gösteriyorlarsa, elbette İd bunun 
karşısında direnmek, Cumhuriyet Halk Partisi
nin vazifesi olacaktır. 

Bir şeyi iyi bilelim arkadaşlar! TRT, kamu
oyunun oluşturulmasında büyük etkendir. De
mokratik düzenin, demokratik rejimin selâmet
le yaşaması veyahut da buhranlarla yaşamasın
da TRT yine büyük etkendir. Anayasa değişik
likleri yapılırken Cumhuriyet Halk Partisinin, 
TRT nin tarafsızlığı üzerinde İsrarla mücadele 
vermesini arkadaşlarım hatırlıyacaklardır. TRT 
nin bir teşkilât kanununa kavuşmasını Cumhu
riyet Halk Partisi olarak elbette istiyoruz. TRT 
nin bugün birtakım sıkıntıları var; bunu da bi
liyoruz. Ama, geçmiş tecrübe ve TRT nin bugün
kü önemi karşısında Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak siyasi parti gruplarının bir araya gelerek, 
TRT nin tarafsızlığını zedeleyici her türlü ted
birlerin karşısında sonuna kadar mücadeleye ka
rarlıyız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri geri 

alınmıştır. Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Paksüt, buyurun. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Çok değerli arka
daşlarım, 

TRT Kanunu üzerinde müzakerelerin ilerle
diği bir safhada, bir değerli arkadaşımız, veril
miş olan bir önergenin üç Grup Başkanvekilinin 
imzasını taşımasından hareket ederek, kendi 
mensubolduğu partiyle üç parti arasında bir 
ayırım yapmaya çalıştı. Üstelik Millet Meclisi
nin Geçici Komisyonunu da bir oyun içinde gös
terdi ve üç partiyi bu oyunda müşterek rol sa
hibi imiş gibi ifade etti. 

Bir noktada değil, hattâ birçok noktada bun
ları kamuoyu önünde düzeltmeye mecburuz. 
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Evvelâ bir' noktayı arz edeyim: Bugünkü 
TRT nin kanununu hazırlarken hareket nokta
mız Anayasanın 121 nci maddesi. Bu 121 nci 
madde ne Millî Güven Partisinin görüşüdür, ne 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşüdür, ne Ada
let Partisinin görüşüdür, ne Demokratik Parti
nin görüşüdür; ne de bu partiler dışındaki par
tilerin görüşüdür; Anayasa vâzıı olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin inançla kabul ettiği ta
rafsız bir Devlet müessesesini tanzim eden bir 
maddedir, hiçbir parti ötekinden daha fazla id
dia sahibi değildir. Huzurunuzda konuşan arka
daşınız partilerarası komisyonda, Anayasa çalış
malarına başından sonuna kadar iştirak etmiş
tir. «Bir parti tarafsızlığı savundu, öteki parti ta
rafsızlığı savunmadı; bir parti TRT yi iktidar em
rine verdi, öteki parti vermek istemedi...» görüş
leri asılsızdır. Hepimiz, maziden gelen tecrübe
lerin ışığı altında bu millî müessesenin tarafsız 
.olarak çalışması lâzımgeldiği noktasında ittifa
kımızı ifade ettik ve aslında, 1961 Anayasasının, 
TRT nin özerk müessese olması amacının da bu
nun dışında birşey olmadığını, Devlet içinde bir 
Devlet anlayışında TRT olamıyacağını açıkça 
belirttik. 

O halde, bir kere hareket noktasında ittifak 
halindeyiz. 121 nci madde, bütün partilere hâ
kim olan düşüncedir. Bu bir. 

İkincisi, şimdi şurada konuştuğumuz mad
de ne? Bu madde kapitalist açıdan, sosyalist açı
dan, işveren açısından, işçi açısından değerlen
dirmeye müsait bir madde mi ki, ona göre işi ko
nuşalım. 

Bir millet müessesesi var, bir Devlet mües
sesesi var, bunun yönetimi söz konusu ve Anaya
sanın istediği bir tek şey: Tarafsız işlesin, gaye
sine uygun şekilde işlesin; Yönetim Kurulu na
sıl olsun? 

Şimdi şu takrirden önceki şekil neydi ki, bu 
maddeyi bu şekliyle, «Acaba bu, tarafsızlığa yar
dım mı ediyor, uzaklaşıyor mu?» tarzında düşü
nelim. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma bir 
şeyi hatırlatmak isterim; Bu gördüğünüz üç im
zalı takrir, altında belki üç imza var ama, ben 
eminim, meseleyi anladığı ölçüde bütün Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşlarımın da inançla sa
vundukları tarafsız müesseseye hizmet eden bir 
takrir. Yani, altında şeklen imza yok ama, pek-

çok Cumhuriyet Halk Partili de tarafsız TRT is
tediği için bu görüşe katılacak durumda. 

Ha; «Niye orada imza öyle oldu da, niye öy
le imza olmadı? Apaçık bilelim.» 

Arkadaşlar, Geçici Komisyonda Birinci Erim 
Hükümeti zamanında gelmiş olan bir kanun ta
sarısı üzerinde, şükranla ifade edeyim, dar par
ti açılarından değil; basit, kolay, polemik heves
lerinden değil; sen - ben kavgalarından değil; 
1946-1950, 1950-1960, 1960 - 1970 hikâye
lerinden değil; memleketin muhtacolduğu bir 
tarafsız müesseseyi kurma, birlikte yapma ceh-
tiyle hareket eden bütün partilerin temsilcileri 
örnek şekilde, «Bir millî meseleye bu Parlâmen
to eğilebilir» ehliyetini göstererek bir çalışma 
yaptık. Yaptık ama, insan eseri, bir düzenleme 
işi; yaptığımız, benim de katıldığım metinler 
«Her türlü tenkidin dışındadır, hiçbir yeri ku
surlu değildir, daha iyisi olamaz, daha başka 
türlüsü düşünülemez;» tarzında bir taassubun 
içine de hiçbirimiz girmedik. 

Bu safhada ben şahsan ve benim mensubol-
duğum siyasi teşekkül, yaptığımız metni yeterli 
saymaktaydık. Ama Demokratik Partili bâzı ar
kadaşlarımız, bunun bâzı noktalarının bir baş
ka şekilde düzenlenmesini mümkün gördükleri 
gibi, Adalet Partili arkadaşlarımızın bir kısmı 
da düzenlenen şekilden başka şekilde düzenlen
mesini mümkün tasavvur etmişler. Birtakmı gö
rüşler ortaya attılar, bu görüşler birbirine uy
madı. Söylenen sözlerin bâzı noktalarda ağırlık 
taşıdığını, bâzı noktalarda haklı yönleri bulun
duğunu samimiyetle kabul ettik. Ama bâzı nok
talarda maksadı aşacağını, sivri olacağını, taraf
sızlığı gölgeliyeceğini gördük ve bunları ifade 
ettik. 

Nasıl yapalım, dedik. 
Anayasayı nasıl yapmışsak, gelin, bir Anaya

sa maddesine dayanan ve millî olan şu müesse
senin düzenlenmesini de, oy çoğunluğuna daya
narak değil, sen - ben açısından, birbirimizi suç
lama noktasından değil; beraber, iyiniyetle ele 
alalım. 

Bunun için ilk çare, yaptığımız metnin taas
supla savunmasından vazgeçmekti. Karşılıklı 
olarak birbirimizi dinliyeceğiz; haklı ise haklı 
diyeceğiz, haksız ise haksız diyeceğiz; bir tek
life karşı, gerekirse mukabil bir teklif çıkaraca
ğız. 
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Bu teması yapmak üzere Hükümetten de ri
ca ederek, Komisyon olarak - Komisyonun oyu
nu değil - Komisyon huzurunda kendi tasarısını 
savunan Devlet Bakanının isteğiyle, muvafaka
tiyle ve hattâ tavassutuyla, partilerin temsilcile
rini bir araya getirdik. 

Çok değerli arkadaşım, Cumhuriyet Halk 
PartiMnin Sayın Grup Başkanvekili de, bu cen
tilmen anlaşmasına, particinin centilfmıenliği an
layışı içinde, tıpkı bizim gibi katıldı. Ancak, 
kendisi, z<or bir durumda olduğunu, yani daha 
levveü gruptan gıeçtmiiş bir karar karşısında ol
duğuna göre, o grup kararı da mevcut bir met
ni aynen savunma tarzında tecelli ettiğine göre, 
şimdi omun dışında bir şey söylem© imkânına 
üaJhilbolmaıdığını hakli olarak ifade etti. 

O zaman dedik ki, grup tem'siloileri, partile
rinin yetkili OTiganlariyle, gruplariyle bir kere 
dalha temas etsinler, bar kere daha konuşsun
lar; mevcut metni olgunlaştırmaya çalışalım. 
A'dafJat Partilsinln görüşü değil, Milllî Güven Par
ticinin görüşlü değil, Demokratik Pant'indn gö
rüşü değil, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü 
değil; müşterek gayretle «Dalha iyisini nasıl ya
pabiliriz» i arıyalım. 

işte bu safhada, çok değerli Cumhuriyet 
Halk Partisi temsilcisi arkadaşım, bendenizin 
bulunmadığı bir toplantıda, eski metni değiş
tirmek gücünde camladıklarını ifade buyurmuş. 
Bu şanlılar altında Cumhuriyet Halk Partisıiınin 
de kalbul edebileceği, sivrilikten uzak bir metin 
hazırlarsak, bir önçalışma yaparsak - neticede 
Meclise sunacağız - mümkündür ki Cumhuriyet 
Halk Partisi kendi savunduğu fikirlere uygun 
gördüğü ölçüde bunu destekler, buna katılır; 
bâzı noktalarda da rezervini muhafaza eder... 
Esasen bir aınflaşmayı her noktada, virgülüne ka
dar bütün maddelerde, bütün partilerin ve bü
tün parti üyelerimin aynı rahatlıkla benimseme
si mümkün olmaz. 

Bu tarzda bir çalışmaya geçildi ve bu çalış
ma sırasında evvelce Hükümetten gelmiş olan 
tasarıda (Dokuz kişi üzerine ittifaka varılmış 
'olan metıı.) ne sarı basın kartı temsilcisiinin 
direkt geCmesi söz konusu, ne tarım sektöründen 
yalhut esnaftan gedenlerin temslili söz konu-
isu - onlar o zaman sadece danışma kurulun
da - buradan da acaba bir miktar üye ilâve edi
lebilir mi, demdi. 

I Hemen açıkça söyliyeyim M, bir millî mües
sesenin yönetim kuruluna, bütün mesîlek kuru
luşlarının tek tek temsilcisini sokmak esasen 
mümkün değil. 

Çok değerli arkadaşım bilir, bizlim Anayasa
mızda bir temel madde vardır, bizüm Anayasa
mız bir temel madde söyler; «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, yalınız seçildikleri bb%e-
r/n veya kendilerine rtey verenlerin değil, Tür-
;lılye Büyük Millet Meclisinin üyesi sıfatiyle 
Türk Milletimin temsilcisidir.» Yani, Sayın Asu-
tay, bir işçi temsilcisi aslında, meslek olarak 
işçidir, yetişmiş bir işçi lideridir, sendikacıdır 
ama, Türk - işin bir mensubudur. Onun karşı
cında öyle işçi teşekkülleri vardır ki, kendisi
nin bütün işçi lehine yaptığı gayretlerin karşı-
sjmia, belli bir davranışın içinde bulunan işçi 
tevekkülü diye, onum davranışlarını kötüler. 
«'Niçin bu yazış tarzına göre, en yüksek işçi de
mekle siz Türk - iş» i kastediyorsunuz? Halbuki, 
Türk - işin dışında da kuruluşlar vardır.» diye 
aynı s'sikiJde suçlamaya kalkar. Ama, bunun öl
çüsü yok. Elbette burada Türk - iş de söz konu
su değildir, blir başka scındika veyahut fedteras-
yon da söz konusu değildir. En fazla üyeyi tem
sil edem, bugün Türk - işse Türk - iştir. Bina
enaleyh, «Türk - işi tutuyorsun, Türk - işin 
'karşısındaki sendikallara oyun oynuyorsun» it
hamı ne kadar haksızsa, onun dışındaki itham
lar da haksızdır. Çünkü, esnaf için bir üye, Zi
raat Odaları içiıa bir üye, Sanayi Odaları için 
'bij üye, barolar için bir üye, (Bı?n de bir baro 
mensubuyum) Etilbba Odaları için, eczacılar 
için, bütün meslekiler için bir üye... Bu tarzda 
bir yönetim kurulu teşekkül etmez. 

Burada dokuz üyeye ek olarak, iki üye da
ha, böylıesine geniş mensubu olan, kamuoyunun 
nabzını aksettirmeye elverişli kuruluşlar ola
rak kabul edilen belli başlı kuruluşların, bura
ya yönetim kurulu üyesi seçme kapısı açılmış. 
Açılmaya da b'FJirdi, benim kanaatime göre. Ar
kadaşlarıma da söyledim, şart değildir bu de
dim. Ama açıldı. Bu açılışta denildi ki, sermaye 
çevresü değil... Bu da yanlış, eğer çıkar çevresi di
ye adlandırılan şey, bir meslek menfaatini, koru
maksa, o zaman her ssmdikacı bir çıkar çevresi
nin temsilcisidir. Çünkü, sendikanın çıkarını 
savunuyor. O zaman efrnaf dernekleriinin tenısil-

I cisi bir çıkar çievresinlı temsilcisidir, çünkü es-
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naf demeklerimin menfaatini savunuyor; Baro
lar Birliği avukatların temsilcisiidir, çünkü o çı
kar çevresinin m'enfaatini savunuyor; balsın, 
kendi çıkarını savunuyor. 

Böyle düşünısmıeyiz arkadaşlar. Türk Mille
tini böyle dilim dilim parçalamaya hakkımız 
yok. Elbette meslekler var, elbette meslekî men
faatler var. Elbette meslekî menfaatleri savu
nacak (kuruluşlar var. Ama, meslekî menfaatle
rin savumılacağı yer, TRT Yönetim Kurulu de
ğil, meselâ federasyondur, meselâ sendikadır, 
meselâ Barolar Birliğidir, mese3â Ticaret Oda-
sıdır, meselâ İşverenler Sendikasıdır. 

Burada balhdıs mevzuu olan şey, omfcir kişi
lik bir kuruluş var, bu kuruluş uygun bir ku
ruluş mudur, değil midir? Bunu düşünmek lâ
zım. Ve bugünkü gıelen metinden önceki gelen 
metimde dokuz kişi vardı, hiçbirisi yoktu. Bun
lar da yoktu. Yani ilk metinde, Cumhuriyet 
Haık Partili arkadaşlarımın da benimsediği, 
benim de şahsan benimsediğim ilk metinde, bun
ların hiçbirisi yoktu. Bunlar sonradan ilâve edil
miş şeylerdir. 

Şimdi, sonradan ilâve edilmiş olanı şeylerde 
diki üye söz konusu. Kim seçsin bunu? Bunu kim 
seçsin, meselesinde, belli başlı, büyük temsil 
gücü olduğu kabul edilen birtakım kuruluşlara 
ysr verilmiş. Yalnız, mahiyeti bakımından, ağır
lık taşıyacağı, düşüncesiyle, partilierarası mü
zakereler sırasında bu iki kişiden bir taraesi, 
mutlaka ama mutlaka fikir işçisi olsun, yani bir 
gazeteci olsun denilmiş. Ağırlık onun lehine kon
muş. Onun dışındaki kişi esnaf olabilir mi? Evet, 
olabilir. Çiliffcç/i teşekküllercndeın binisi olabilir 
mi? Olabilir. Sendikadan bir değerli üye olabi
lir mi? OftaMlir. Efendim seçmezler. Bu tarzda
ki düşünceyi kabul edemem, çünkü, seçmezler 
farzında bir meslekî taassupla hareket ettikleri 
takdimde, kim kimlinle ittifak edecek? O zaman 
esnaf teşekküllerinden gelen tarımla, tarımla 
birleşen işverenle, işverenle birleşen işçi ile an
laşamadığı takdirde, bir ağırlık olabilir. Bura
da, «Türk - iş dâvasını halletmek içiin bir işçi 
daha seçelim» tarzındaki görüşlerin yeri yok. 
TRT Yönetim Kurulunu teşkil ediyoruz. Bina
enaleyh, konuyu bu açıklıkla içimde görmek lâ
zım. 

Şimdi, partiler bakımından müzakeremin sey
ri meydanda. Size şunu söyliyeyim, 1 nci Erim 
Hükümetinin, Meclis huzurunda tasarısını sa

vunan Sayın özgüneş, komisyon huzurunda ge
nel bir takdir kazaınan olgunluk içinde buluna
rak, haklı Meclis müdahalelerimin karşısında, 
(Nasıl Meclis getirdiğimiz tasarıyı dejenere edi
yor, kuşa çeviriyor, demeyip, Meclisin yaptığı
nı dana üstün görerek katılmış iıse, yine şük
ranla ifade edeytim, Cumhuriyet Hlk Partisinin 
değerli bir üyesi, bugünkü Devlet Bakanı - ar
kadaşım, Ali ihsan GÖğüş de, - Cumhuriyet Halk 
Partili - şu, partiler arasında varılmış olan ne
ticeyi, Anayasa açısından ve maksat açısından 
Hükümetin görüşüne zıt telâkki etmedi, uygun 
gördüğünü ifade etti. 

Simdi, bu meselede bir partinin lehime bir 
TET düzenleniyor tarzındaki görüşler yanlış. 
Adalet Partisinin istediği tarzda bir düzenleme 
olduğu yanlış. Haülk Partisinin istemedliği tarzda 
oMuğu yanlış. Halk Partisiinin savunduğu, be
nim de savunduğum pek çok şey burada ifadesi
ni buldu, ama benim iltr'lhak etmediğim, beğen
mediğim bâzı şeyler yer aldı, anlaşma başka 
türlü olmaz, ama Heyetli Umumiyes'iyle Anaya
sanın 121 nci maddesine uygun, tarafsız blir mü
essesenin icabatma uygun formül bulundu. 

Şimdi, mazideki ters, kararlı, yakışıksız tar
tışma havasına hiç ödenmeden, lüzumsuz yere, 
bir millî müesseseyi, kanunu doğarken yarala
madan - polemik heveslerimiz varsa, çok rica 
ediyorum başka alanlara aktararak - bu işi, bir-
biriimizi suçlamadan, gönül birliği ile yapalım. 
Hazırlanan metin, benlim ilk defa kabul ettiğim 
metne nazaran daha mütekâmildir. Bundan baş
kası olamaz tarzındaki Mr basit düşüncemin için
de de değilim, illâ formül bu idi, bunun üstüne 
TRT Kanunu yapılamaz, bunun dışında Ycaıe-
tim Kurulu teşkil edilemez. Böyle de değil. Ama, 
bulunan formül, bulgüne kadarki tecrübelerimin 
ışığnnda, Anayasanın esprisine uygun bir for
müldür. Sayım Asutay arkadaşım, Sayın Çanıga 
arkadaşım, kendi partilerine müteveccih en kü
çük bir ima kabul etmesimleT, Asutay, maksadı
nı ajan bir üslûp seçtiği için - nitekim sonra
dan tavzih etti, lütfetti - «Partiler oyun yaptı 
demiyorum» dedi. Hiçbir oyun olmadığımı, bir 
miillî meseleye müştereken eğilme .gayretinin 
bir tezahürü olduğunu ve bu Parlâmentonun, 
millî mesenelerde birleşebileceğinin parlak bir 
misalini,, HaCk Partisi dâhil, verdiğimizi huzu
runuzda ifade eder, teşekkür ederim arkadaş
lar. 
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BAŞKAN — Kifayetd müzatae takriri ı 

gelmiştir efendim. Okutuyorum. 
Yüks'ek Başkanlığa 

Müzakerelerin yeterliğimi arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Eskişehir 
Seyfi Öztürk 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, Sayın Uğur, 
buyurun efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yeterlik önergesinin üzerinde ve aleyhinde 
konuşmak için söz almış bulunuyorum. Bizim 
kanımızca, mevzu gereği kadar aydmlanma-
mışitır. Burada, çeşitli partilerin görüşleri be
lirtilirken, bir garip tesadüf olarak, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun görüşlerini bir baş
ka paritMe, kendisine saygım olan, öteden beri 
yakından tanıdığım bir başka arkadaşımız ifade 
etmiştir. Her nasılsa beyanları arasında, Cum
huriyet Halk Partisinin böyle düşündüğünü, 
şöyle düşündüğünü ifade etmiş, bir Cumhuriyet 
Halk Partili Bakanın, yine bir başka türlü dü
şündüğünü ifade etmiştir. 

Yeterlik olduğu zaman, aslımda bir siyasi 
partinin kendi fikrini, kendi ifaô e etmesinin 
önüne geçmiş olacağız. Bdr başka parti, bunu 
ifade ©den arkadaşımız ne kadar saygı değer 
olursa olsun, yetkisi olmadığı bir şekilde, bir 
başka partinin fikrini ifade etmesiyle yetinece
ğiz. Bu bakımdan önergenin kabulü doğru de
ğildir. 

Şimdi, bu gibi konularda konuşulurken, usul 
olduğu gibi ilâve edeyim ,eğer yeterlik öner
gesi kabul edilmeseydi, böylesine önemli, siyasi 
partiler bakımından değil, özellikle demokratik 
rejim bakımından önemli bir konuda bdr endişe
yi izhar edecektik. TRT, hiçbir müesseseye ben
zemeyecek şekilde, özellikle Sayın Genel Müdü
rünün olumlu icraatiyle Türkiye'nin her tara
fına televizyon yayınları yapar hale geldikten 
sonra, inanınız ki, Türk toplumunun en etkili 
müessesesi olacaktır. Vıe bu anda şu veya bu se
beple Türk siyasi hayatının ileride ne şekilde, 
neyi, getireceği belli olmaz, bu maddeyi bu şe
kilde telâkki eden arkadaşlarımız, bir gün, te-

ı menni ederim ki, bu maddenin kurbanı olmasın
lar, bu maddeden sıkıntı çekmesinler. 

Böylesine etkili bir müessese, Türk komuo-
yu üzerinde, Türk halkı üzerinde bütün siyasi 
partilerce tarafsızlığımda, üzerinde son derece 
titizlikle titrenmesi gereken bir müessesedir. 
Her siyasi teşekkül, kendisini iktidarda görme 
eğilimindedir ve hakkıdır. Fakat bu eğilim ve 
haklar, her siyasi teşekkülün kendi hesabınca 
tecelli etmiyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, 
eğer bu yeterlik önergesi kabul edilmesiydi, 
çok etraflı bir şekilde söyliyecekti M, mesele, 
bir siyasi partiler meselesi değildir, bir demokra
tik düzenin Türkiye'de sağlam temeller üzeri
ne kurulması meselesidir. Siyasi partiler arasın
daki münasebetin ve Türk komuoyuna, demok
ratik rejimin yansımasının sıhhatli olması me
selesidir. 

Bir yönetâm kurulu maddesi gelmiştir. Cum
huriyet Halk Partisi bu maddeden ciddî şekil
de endişe etmektedir. 

Yapılan ilâvelerle TRT yönetiminin, gele
cekteki bir iktidara yakın olması sağlanmak is
tenmektedir. Bu, demokrasiye hizmet değildir. 
Bu hesevin kime hizmet edeceği belli olmaz. 
Biz, böylesine her türlü şeyden arındırmak is
tiyorduk. Kendimiz için değil, demokratik re
jim için ve bütün siyasi partiler adıma yapmak 
istiyorduk. 

iki şeyi belirtmek isterim. Bir temennim; 
ümidederim ki, isterim M, bunu teklif edenler, 
bundan bir gün ıstırap çekmesinler, ikinci şeyi 
söylemek isterim; bir gün TRT, televizyonuyla, 
radyosuyla, eğer demokratik rejimi dejenere 
edecek şekilde bu maddeden istifade ederek 
kullanılırsa, Cumhuriyet Halk Partıisimi bütün 
yurt sathında kendisinin karşısında görecektir. 
Asıl mücadeleyi o zaman yapacağız. 

Demokratik rejimi böylesine bir madde ile 
(dejenere ettirmiyeceğiz. Bunu burada tescil et
mek istiyorum. Kimsenin, bu etkili silâhı Tür
kiye'nin 1972 ortamından sonra yerleşecek bir 
demokratik rejim içinde hiç kimsenin eline ver
memeye, sadece demokrasi adına kullandırma
ya Cumhuriyet Halk Partisi kararlıdır. Hepini
zi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 28 14 . 1 . 1972 O : 1 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen. 
diım, madde oylanmiadan önce, madde ile ilgili 
bir sorum vardı. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyladık 
efendim. Sorulara da sâridir kifayeit. Kifayet 
sorulara da aittir. Daha evvel ikaz etseydiniz 
mümflsündü. 

ıSaym Korkmazoan, Sayın Rasim Oinisli, Sa
yın Ekrem Diikmıen'in müşterek takrirleri var
ıdır. Bunu geri alıyor musunuz efendim? 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Korkmazcan; tak
ririni geri aldıklarını ifade ettiler. 

Sayın Öztürk, sizin .de takririniz vardı. 
SEYFi ÖZTÜRK (Eskişehir) — Geri alıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk de geri aldıklarını 

ifade ettiler. 
Sayın Musa Doğan, sizin de bir takririniz 

var, oya arz edilmesini listiyor musunuz? 
MUSA DOĞAN (Kars) — Takririmi geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Doğan da takririni geri 

alıyorlar. 
Sayın Hüsamettin Başer, sizin bir takririniz 

var, oylıyacak mıyız efendim? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner

gemi geri alıyorum. 
içel Milletvekili Sayın Turhan özgüner'in 

bir takriri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 4 ncü maddesinin 2 nci bendinin 

başlangıcındaki «Biri» sözcüğünün çıkarıl
masını öneriyorum. 

Önergemi sözlü olarak da açıklıyacağım. Say
gılarımla. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılmıyor. 
TaJkrMn dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil'in takriri var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan TRT kanun tasarısının 

4 ncü maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan 
9 ncu satırdaki «Hükümetçe seçilen üyeler dı
şındaki» cümlesinin maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Burhanettin Asutay'm iki takriri var
dır, sırasiyle okutup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan TRT kanun tasarısının 

4 ncü maddesinin 3 ncü paragrafının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmelini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç 
yıldır. Bu üyeler ancak özürsüz olarak üst üs
te üç yönetim kurulu toplantısına katılmama
ları, ya da kanuni bir engelin ortaya çıkması 
halinde TRT Seçim Kurulunun kararı ile görev
lerinden uzaklaştırılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 

katılmıyor. Sayın Asutay'ın okunan takririnin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
yenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Asutay'm ikinci takririni okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 359 sayılı Kanunu tadil 
eden tasarının 4 ncü maddesinin 5 nci bölümüne 
«Anadoluda kurulu gazeteciler dernekleri ara
sından seçilecek bir üye» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karabisar) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları 

niza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmiy enler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Mevlüt Yılmaz'm bir takriri vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı TRT Kuru

mu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâve edil
mesi hakkındaki kanunun Yönetim Kurulu baş
lığı altındaki 4 ncü maddesine aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

Madde 4. — Eklenecek fıkra : «Türkiye 
Cumhuriyeti Diyanet işleri Başkanlığı Yüksek 
Din Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği 
İM aday içinden TRT Seoim Kurulunca seçilecek 
bü" aday.» 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyona 
soralım, katılmazsa o zaman söz verelim. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇEÎIÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Huku.net? 
HÜKÜMET ADINA TRT CEÎTEL IIÜDÜliC 

MUSA ÖĞÜN — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takri
re katılmıyor. 

Kısaca buyurun. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkam, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan TRT kanun tasarısının 
4 ncü maddesi ile alâkalı olarak Meclis Başkan
lığına bir takrir vermiş bulunuyorum, Takriri 
dinlediniz. 

Muhterem milletvekilleri, TRT Yönettim Ku
rulunun kimlerden teşekkül ettiğini, kanun ta
sarısı maddeler halinde tadadetmişjtir. Biz de bu
raya takrirlerimizle bir fıkra eklenmesini tek
lif etmiş bulunuyoruz. Burada bâzı müessese
leri ve bâzı teşekkülleri* tatmin etmek için TRT 
Yönetim Kuruluna bu müesseselerden, teşekkül
lerden temısiloi alınmıştır. Üniversitelerden alın
mıştır, Millî Eğitim Bakanlığından alınmıştır. 
Devlet Konservatuvariarmdan alınmıştır. 

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının teminatı 
altında bulunan, Başbakanlığa bağlı olan ve 
halkın yüzde 98 ni temsil eden Diyanet İşleri 
Başkanlığının Yüksek Din Kurulunun kendi ara
sından seçeceği bir üye ile TRT Yönetim Kuru
lunda temsil edilmesini teklif etmiş bulunmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Diyanet İşleri 
Başkanlığının Yüksek Din Kurulu vardır. Di
yanet İşleri Başkanlığının en yetkili organıdır. 
Burada, Yüksek Din Kurulunda bulunan zeva
tın her biri yüksek tahsil yapmış, doktora yap
mış, kültürlü, aydın ve münevver din adamla
rıdır. Dünya şartlarını, 20 nci asrın icapları
nı çok iyi bilmektedirler. 

TRT Yönetim Kurulundan bir arkadaşımız 
bana dedi ki, «Diyanet İşleri Başkanlığı temsil
cisi bulunursa, diyanetle ilgili olmıyan mevzu
larda oyunu kulllanamaz». Bu yanlıştır, çünkü 
TUT Yönetim Kurulu TRT nin umumi politi
kasını tâyin ve tssbit edecektir. Bu umumi po
litikanın tâyin ve tesibiltinde "Diyanet İşleri Baş
kanlığı temsilcisinin bulunması neden yadır-
g-anır, bu anlaşılmaz. 

Arkadaşımız dediler ki, «Türkiye ilerlemiş 
HT vasiyette, 30 sene evvel başkaydı, şimdi baş
kadır», ilâve ettiler, «30 sene evvel radyolar 
ııırflın, bundan olduğu söyleniyordu, şimdi ise 
r.ırlJDIOUT'II dinî neşriyatın yapılmasını talebe-

! diyorlar.» dedi. 
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Değerli milletvekilleri, radyo; sesi usun me
safelere götürecek teknik bir alettir. Dil de 
(böyledir, dil de bizim ağzımızın içinde konuş
mak için bir alettir. Eğer bu alet kötüye kul
lanılırsa memleket, millet bundan zarar görür. 
Memlekette parçalanmalar oilur. Memlekette bö
lünmeler olur. Memlekette tefrikalar olur. Bir
lik ve beraberliğin, vahdetin temin edilmesi için 
TRT nin iyi çalışması icabetmektedir. 

Binaenaleyh, şimdi TRT, gerek radyoyu, ge
rekse televizyonu kötüye kullanırsa, memlekete 
ve millete çok zararlı olur. Bu bir alettir, aletin 
ne zararı var? Mühim olan o aleti yönetmektir. 
O aletin iyi yönetilmesini, iyi idare edilmesini, 
memleketin, milletin menfaatlerine, gerçekle
rine uygun bir neşriyat yapmasını talebetmek-
teyim. Bununla ilgili olarak da Diyanet İşleri 
Başkanlığından Ibir temsilcinin bulunmaısını tek
lif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelerden alınır, 
işçi teşekküllerinden alınır, esnaf teşekküllerin
den alınır. Diyanet tşleri Başkanlığından bir 
temsilcinin bulunmasının yadırganmaması ica-
beder. Bunun lâiklikle, sununla bununla alâka
sı yok. Eğer lâikliği din düşmanlığı mânasında 
anlıyorlarsa, Türkiye Türkiye Cumhuriyeti pa
tentini taşıyan Diyanet îşleri Başkanlığının ge
nel idare içinde bulunmaması icabeder. Bizim, 
bu görüşe katılmamıza imkân yoktur. Hepimiz 
elhamdülillah, bir dine mensup insanlarız. 
Ama bu dinin vecibelerini yerine getirmemek
te herkes serbestir. Herkes Allaha karşı sorum
ludur. 

Ama Türkiye'de yaşıyan insanlar vardır, 
bu insanların da inançları vardır, akideleri 
vardır. Bu inançlara ve akidelere itibar etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu itibarla bendeniz daha fazıla vaktinizi 
almak (istemiyorum. Takririme iltifat buyurul-
masını arz eder, saygılarımı takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz'ın takri 
rini okuttum. Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyorlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul buyuranlar... Kabul 
etmiy enler... Kaibul edilmemiştir. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Karam-
bola geldi. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, rica ede
rim beyefendi. Yani kabullerde 4-5 el kalktı. 
Ne demek nasıl, karambol O kadar bariz ade
mi kabul ki, Sayın Yılmaz. 

Saym Hüseyin Abbas'm bir takriri var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa, 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 4 

ncü malis inde «yönetim kurulu aşağıdaki şe
kilde kurulur», başlığı altındaki maddelere aşa
ğıdaki fıkranın ilâve edilmesini rica ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Madde 4. — 
Fıkra 8. — Yönetim Kurulunda Diyanet îş

leri Başkanlığından bir temsilci bulunur. 
BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz'ın takri

rinin aynı mahiyette olması hasebiyle tekrar 
oya arz etmiyorum. 

Grup yetkilileri tarafından verilmiş takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz: 
Yönetim Kurulu: 
Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki şe

kilde kurulur : 
1. Genel Müdür. 
2. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atana

cak üç üye, 
3. üniversitelerin akademik konularda ka

rar vermeye yetkili en yüksek organlarının seç
tiği ikişer temsilci ile akademiler arası kuru
lun seçtiği iki temsilciden meydana gelen ve 
Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da topla
nan kurulca : 

a) Hukuk, ekonomik veya siyasal bilim, 
îb) Elektrik veya elektronik, 
c) Türk tarihi ve edebiyatı dallarında, gö

rev yapan öğretim üyelerinden tesbit edilecek 
ikişer aday arasından TRT Seçim Kurulunca 
seçilecek birer üye, 

4. Devlet Konservatuvarları öğretim ku
rulları, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Batı 
müziği bölümü öğretmenleri, Devlet Tiyatrosu 
sanatkârları, Devlet Opera ve Balesi sanatkâr
ları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
sanatkârlarının kendi aralarında seçecekleri 
ikişer temsilci ile Devlet Tiyatroları Genel Mü-
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diirü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
nün, Başbakanın çağrısı üzerine Ankara'da top
lanarak tesbit edecekleri iki aday arasından 
TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

5. Millî Eğitim Bakanlığı Türk musikisini 
Araştırma ve Değerlendirme- Komisyonu üye
leri, İstan'bul Belediyesi Konservatuvarı Türk 
(Mûsikisi bölümü öğretmenleri, İstanbul Beledi
yesi Koniservaıtuarı Türk Mûsikisi Sanat Kuru
lu üyeleri, İstanbul Belediyesi Konservatuarı 
'Türk Mûsikisi İcra Heyeti sanatkârları, İstan-
Ibul Belediyesi Konservatuarı Halk Musikisi Tat
bikat Topluluğu sanatkârlarının kendi arala-
ırmdan seçecekleri ikişer temsilcinin Başba
kanın çağrısı üzerine Ankara'da toplanarak tes
lbit edecekleri 'iki aday arasından TBT Seçim 
Kurulunca seçilecek bir üye, 

6. Ankara, İstanibül ve İzmir'de sarı ba
sın ıkartı taşıyan üyelerinin sayısı en çok .olan 
'Gazeteciler cemiyetleri tarafından seçilecek 
fbirer, 

En fazla sayıda işçiyi temsil eden İşçi sen
dikaları Konfederasyonunca seçilecek üç, 

En fazla sayıda işvereni temsil eden İşve
ren ISendikaları Konfederasyonunca seçilecek 
üç, 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyo
nunca seçilecek üç, 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğince seçilecek üç, 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek 
üç temsilciden meydana gelen ve Başbakanın 
çağrısı üzerine Ankara'da toplanan kurulca 
ikisi basın mensubu olmak üzere tesbit edile
cek dört aday arasından, biri basın mensubu ol
mak üzere TRT Seçim Kurulunca seçilecek iki 
üye. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim 
kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu 
üyeler ancak özürsüz olarak üstüste üç yöne
tim kurulu toplantısına katılmamaları ya da 
kanuni bir engel ortaya çıkması halinde TRT 
Seçim Kurulunun karariyle görevlerinden uzak
laştırılırlar. Hükümetçe seçilen üyeler, atan-
malarındaıki usûlle değiş tirttebiliırler. 

Sürenin sona ermesinden önce bocalan üye
liğe aynı usulle seçilecek üye, eskisinin görev 
süresini tamamlar, 

Yeniden seçilmek mümkündür. Yönetim ku
rulu üyeliğine seçilenlerin siyasi partilerle 
ilişkileri, seçildikleri tarihten itbaren kesilir. 

Yönetim kurulunun çalışma esasları bir yö
netmelikle düzenlenir. 
A. P. Grupu Adına D. P. Grupu adına 

Ali Naili Erdem Hasan Korkmazcan 
M. G. P. Grupu adına 

M. Nebil Oktay 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

EIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, 
58 Numaralı TRT Geçici Komisyonunun 
14 . 1 . 1972 tarih 1/537 sayılı Kararına istina
den !bu takrire katıldığımızı esas itibariyle arz 
ediyorum. 

Yalnız, 3 ncü fıkranın (c) bendinde «Türk 
dili» tabirinde «Türk dili, edebiyatı ve tarihi..» 
şeklinde 'tashihini Komisyon adına bir redak
siyon olarak rica ediyoruz. 

BAŞKAN — «Türk dili, edebiyatı ve tari
hi...» şeklinde tashih edilmesini iıstiyen Komis
yon Başkanının teklif ettiği hususu grup yet
kilileri aynen kaJbul ediyorlar mı efendim .. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
((İzmir) — Evet. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ-
CAN (Denizli) — Katılıyoruz. 

. M. G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O şekilde Kanunlar Dairesi Mü
dürümüz redakte etmiştir. Tekrar, yâlnız o kıs
mı, o fıkrayı okutuyorum. 

«Madde 4 ün üçüncü bendinin (c) fıkrası : 
Türk dili, edebiyatı ve tarihi dallarında gö

rev yapan öğretim üyelerinden tesbit edilecek 
ikişer aday arasından TRT Seçim Kurulunca 
seçilecek birer üye.» 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor, karar
larını da beyan buyurdular. Hükümet kabul 
ediyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... KaJbul Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
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Genel Müdür ve yardımcıları : 
Madde 9. — Genel Müdür, Bakanlar Kurulu 

kararnamesi ile atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu

nur ve yönetilir. 
Genel Müdür : 
TRT'nin, Anayasanın ve bu kanunun öngör

düğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsız
lık ilkesinden uzaklaştığı, 

Görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet ku
suru işlediği, 

Millî güvenliğini, kamu düzeninin ve Dev
letin dış güvenliğinin açıkça gerekli kıldığı, 

Devlet memurluğu niteliklerini yitirdiği hal
lerde ; 

Başbakanın veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grupu bulunan siyasi partilerden birinin 
yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması 
ve bu olumlu görüşünü bildirmesi halinde, Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile görevinden uzak
laştırılır. 

Genel Müdür ve yardımcısı olabilmek için 
gerekli şartlar şunlardır : 

Yüksek öğrenim yapmış olmak, 

Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, 
«bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

Devlet memuru olmaya kanuni engeli bu
lunmamak. 

Genel Müdür Yardımcılarından birinin yük
sek elektrik veya yüksek elektronik mühendi
si olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Grup 
adına söz işitiyorum, 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Çolakoğlu, buyurun. 

G. H. P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; TRT kanun tasarısında dikkati 
çeken başlıca noktalardan birisi de TRT'nin yö-
neltiminde, gözetiminde ve denetiminde ağırlık 
noktasının Genel Müdüre kaydırılmış bulun
masıdır. Genel Müdürün tabi olacağı hüküm
leri de bu 9 ncu madde getirmektedir. 

Geçici Karma Komisyondan çıkan metin 
şöyle idi : 

«Genel Müdür, Bakanlar Kurulu kararname
si ile atanır. 

I ıKurum, Genel Müdür tarafından temsil olu
nur ve yönetilir.» 

Eski metinde, buna karşılık olan maddede 
«yönetilir» deyimi yok idi. «Genel Müdür tara
fından temsil olunur ve yönetilir.» demekle; Ge
nel Müdürün TRT Kurumundaki etkenliği açık
ça belirmektedir. 

Davam ediyorum : 
«Genel Müdür : 
TRT'nin, Anayasanın ve bu kanunun ön

gördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve taraf
sızlık ilkesinden uzaklaştığı, 

Görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet kusu-
I ru işlediği, 

Millî güvenliğin, kamu düzeninin ve Devle
tin dış güvenliğinin açıkça gerekli kıldığı, 

Devlet memurluğu niteliğini yitirdiği hal
lerde; 

Başbakanın veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grupu bulunan siyasi partilerden biri-

I nin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvur
ması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildirme
si halinde, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
görevinden uzaklaştırılır.» 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu madde, okuduğum şekli ile TRT'nin Ana

yasamızın 121 nci maddesinde altını çizerek 
belirttiği kuruluş, yönetim ve denetimde ta
rafsızlık ülkesi bakımından çok yerinde, çok 
dengeli ve etkili biçimde Komisyondan çıkmış 
idi. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin dışın
da bulunan üç parti grupu temsilcisinin öne
risi üzerine Komisyonun yeni getirdiği metin : 

Üçüncü fıkrasından başlıyarak okuyorum. 
«Millî güvenliğin, karnu düzeninin veya Dev

letin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya Dev
let memuru olma niteliğini yitirdiği hallerde; 

Genel Müdür, gerekçesi açıkça gösterile
rek Bakanlar Kurulu kararnamesi ile görevin
den alınır. 

TRT'nin Anayasanın ve bu kanunun öngör
düğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsız
lık ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Müdü
rün görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet kusu
ru işlediği hallerde de Başbakanın veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde grupu bulunan si-

.1 yasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Se-
I çim Kuruluna başvurması ve bu kurulun olum-
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lu görüşünü bildirmeısi üzerine Genel Müdür, 
Bakanlar Kurulu kararnamesi ile görevinden 
alınır.» 

Şimdi, eski metinle yeni metin arasında bir 
fark var. Bu fark nedir? Eski metinde, TRT Ge
nel Müdürünü Bakanlar Kurulu getiriyor, tâ
yin ediyor; fakat tüm olarak kanunda demin 
okuduğum, saydığım koşullarla geri alınması
nı, TRT Seçim Kurulunun olumlu mütalâasına 
bırakıyor idi. Bunda, hiçbir sakınca yok bizim 
kanımızca. Çünkü, TRT Seçim Kurulu, sayılan 
koşullarla eğer TRT Genel Müdürünün göre
vinden alınması gerekiyorsa, olumlu mütaâası 
ile ıbunu alacaktı. Ne idi bunlar? Bu, yeni ge
tirilen, Komisyondan çıkarılan : «'Millî güven
liğin, kamu düzeninin veya Devletin dış güven
liğinin vesaire» şartları idi. Peki, niçin arka
daşlarımız bunu değiştirecek, yani Komisyon
dan ilk çıkan metni değiştirecek bir öneride 
bulundular? Bunun fbir gerekçesi vardı. Bu ge
rekçeyi, değerli Adalet Partisi sözcüsü arka
daşımız öztürk, tümü üzerinde yaptığı konuş
malarla burada tutanaklara geçirdi. Ve Karma 
Komisyonda da ayrıca görüşünü enine, derin
liğinle açıkladı, biz de talbiî karşı görümlerimizi 
orada açıklamış idik. Burada, «Genel Müdürün 
atanmasının hangi usule taJbi ise, alınmasının 
da aynı usule taJbi olduğunu, bir genel idare 
hukuku ilkesi (bulunduğunu..» - yanılmıyor
sam - beyan buyurmuşlardı. 

Şimdi, bu görüşün aksine yeni metinde baş
ka T>ir biçimde, genel müdürü bu defa ikiye 
ayırarak, demin okuduğum: «Millî güvenlik, 
kamu düzeni ve saire» bunlar Hükümetin yet
kisi ile gerekçe göstererek olacak; fakat TRT'-
nin, Anayasanın ve bu kanunun öngördüğü 
esaslar, tarafsızlık ve sairede TRT Seçim Ku
rulunun olumlu mütalâasına dayanılacak. 

Değerli arkadaşlarım; şu «kamu düzeni», 
üzerinde durulacak bir deyim. Kamu düzeni ne
dir? Hangi hallerde ihlâl edilir? Ne kamu dü
zenidir, ne değildir? Bunun ölçüsü, bilmiyo
rum açık seçik var mıdır? Hükümet, acaba 
bu «kamu düzeni» deyimini bir Demokles'in 
Kılıcı gibi Genel Müdürün başında sallayıp du
racak mıdır? Bu gerçekten üzerinde durulması 
gerekli bir konu. Bunu kullanır kullanmaz, ne
rede kamu düzenini bozmuştur Genel Müdür, 
nerede bozmamıştır? Tartışmak gerek bunu. 

14 . I . 1972 O : 1 

Şimdi, tarafsız bir biçimde yayında bulu
nan ve yönetimde, temsilde bulunan bir Genel 
Müdür, eğer Hükümetle zaman içinde bâzı 
oranlarda ters düşme durumuna gelirse; bu 
«kamu düzeni» bahanesi işliyetoilir, bunun hiç 
kimse aksini savunamaz. Hükümetlerin tutumu 
ne olur bilmiyoruz. Türkiye'deki fikir akımları, 
kamuoyunun oluşumu, gelişimi, zaman içinde 
nasıl bir durum alır da Hükümet bu kamu dü
zenini yeni bir perspektiften gererek görüşünü 
kullanır? Bu, gerçekten üzerinde durulması 
gerekli bir konu. 

Arkadaşlarım, 
Eski metinin, Genel Müdürün alınmasında 

ne gibi sakıncası olabilirdi? Bir türlü ben an-
lıyamadım. Bunu, Komisyonda da uzun süre 
tartıştık. 

Arkadaşlarım, bu madde Komisyonda ted
vin edildiği zaman, TRT Seçim Kurulu bir 
başka yapıda idi. Komisyondan çıkan metin 
şimdi huzurunuza gelecek göreceksiniz; onun 
artık bünyesindeki seçici faktörler veya kim
seler veya onun üye olarak kapsadığı kimseler 
değişmiştir. Eskiden çok teminatlı biçimde ve 
geniş kapsamlı, bu maddeyi dengeli bir oranda 
çalıştırma, işletme imkânına sahipti. Eğer bu 
madde öyle kalsa idi pekâlâ hiç bir tartışma
ya yer kalmadan işliyebilirdi. Çünkü, değerli 
arkadaşım tarafından şu mahzur, şu sakınca 
ileri sürülüyor, «TRT Seçim Kurulunu teşkil 
eden yüksek hâkimler, siyasal tartışma içine 
çekilebilir. TRT Seçim Kurulunu teşkil eden 
hâkimler, seçecekleri, alacakları kimseleri iyi 
tanıyamazlar.» deniyordu. Biz bunların cevabı
nı vermiştik, biraz sonra TRT Seçim Kuruluna 
ait ek 1 nei maddede de inşallaih açıklama fır
satını bulacağız. 

Ben, TRT gibi hâlâ etkili, yaptığı yayınlar 
bakımından çok etkili ve çarpıcı ve kullandığı 
geniş kadrolar bakımından da yine etkili bir 
kurumun başına gelecek kimsenin, bu değiştir
ge önergesinde sayıldığı gibi ne olduğu, nasıl 
kullanılacağı belli olmıyan bir «kamu düzeni» 
gerekçesiyle, Genel Müdürün gelişi güzel alın
masından korkuyorum. Çünkü, halen bu ku
rum 2 390 kişiyi istihdam ediyor ve 1972 - 1977 
yılları arasında da 1 605 yeni eleman istihdam 
etmek suretiyle 5 - 6 yıl içerisinde 4 055 kişiyi 
kullanan çok etkili, çok geniş kapsamlı bir 
kurum olacaktır. Bu bakımdan bu kurumun 
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başında bulundurduğumuz bir genel müdürü, 
1963 senesinde bu kürsüde konuşan bir A. P.li 
arkadaşımızın ifadesiyle, Hükümetin emrine 
amade kılacak, yanlış uygulamalara sebebiyet 
verecek deyimlerden kanun metninde sakınma
mız gereğine inanıyorum, ve hepinizi de bu 
inançla saygiyle selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın özfcürk, A. P. Grupu 

adına buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA SEYFi ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım; 

Yüce Meclisin mesaisini şu saatlerde verimli 
hale getirmek maksadiyle sözlerimi uzatmadan 
kısaca esasa gireceğim. 

Genel Müdürün görevinden alınması me
selesini partiler arası görüşmeler sonunda yeni 
bir hal şekline bağladık ve bunu sunuyorum. 

Getirdiğimiz espri şu: Genel Müdür, millî 
güvenliğin, kamu düzeninin ve Devletin dış po
litikasının ilgilendirdiği hususlarda ve ayrıca 
Devlet Memurluğu niteliğinin kaybedilmesi 
hallerinde Bakanlar Kurulu Karariyle görevin
den alınabiliyor. 

IBu neden böylls oluyor ?.. Anayasanın 111 nci 
maddeaünde Millî Güvenlik Kurulu d!iy© bir 
kurul kurmuşuz. Millî Güvenlik Kurulu, milî 
güvenlikle ilgili . iki, kamu düzeni, Devletini 
dış p'oltlükatsı onun içjimdlir - her türlü orga-
nrJzaJsyonuın, kolordiinıasyoınun siağlammiiasında ve 
BaJkanlar Kuruluma, Hükümete tavsıi'yelerde 
buluınmıaiklia y&tlkillifbir organ. Organiizaisyomu 
sallılar, koıO'rdim'oısiyon sağlar ve Bakanlar Kuru
luna tavsiyelerde bulunur ve gerekli kararla-
TMMJ ıda .tebliğ etder. 

Şimdi; taiilblkaıttlaki durucu eğer C. H. P. 
Sözcüsü arlkaıdıafşıımtmı dediği tarzda kabul eder-
ıseik, Millî Güvemllik Kurulu Curmihurbaişikamının 
hahamlığımda topfaaıaalk, Kurulda Genelkur
may Bıaşîkamı var, Kuvvet Kommıtanları var, 
Baçlbalkam var, kamuma göre yetkili altı Ba
kan var. Millî güviemlMe ilgili, Dsvlet'm ûm 
poltitaayle idgiili, kaımm düzeni ile ilgili ha
yatı: meseleülEir görügiüliecek, demecek ki, . mü
cerret söylüyorum; TRT Genel Müdürünüm 
vaaiıfedlen alımimaM lâzılm. ŞimıdiilkÜ Gemel Mü
dürü temızün eıderidk ifade edeyim, bu devir
leri yaladık; Millî Güvenlik Kurolu Balkanlar 
'Kuruluma .bİT tavsiye1 kanarı verecek, TRT 
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Genıe! Müdürünü görevden alin, millî güvenlik 
ılıçin ^ararüı hale gelmiştir, Devleitim diş politi
kası Ibalkımımıdan zararlı hale gelmıiiştlr, kamuı 
düzemi 'baknnımdan sarada hale gelmiştir.. 

Eğleir, sayım C. H. P. Sözcüsü artkaı&aşımıaı 
dediği tarad'a bırakırsak, Bakanlar Kurulu
nun vereceği cevap sudur : TRT ıSeçjimı Ku
rulu olulmilu mütalâa veırteim'iyor, o hakle benj 
âeizim, kanuna göre Genel Müdürü değişitiıre-
meım. Yani Millî Güvenlik Kurulumun vei (Balkan
lar Kurulunum üatümıde bir TRT ıSeıçiım Kurulu 
icadediyoruz.. Yeıtlkiyi buraya kadar götür-
ınııeys imkân yolk. işlte bunu taishülh ettik. Mem
leketlin. millî güvenliğinden bürinıci detrecıedıe 
ımıesul Cumlhuriye't hükümetleriidliır. Harfb ilân 
öder, getirir Meıcliıse, kalbul edilir veya edlil-
müez, yetikilMir. MemMseitin kamiu düztemlimt-
dien bürindi derecede sorumludur, duş pioü-
itiilkasmdanı ısoruimluıdur. icranın yietMleırimi 
böylesine Ihayaıti noktalarda kııs/mıak ve onu 
yetkisiz halde tutlmıalk zannederim M, davyaya 
biamlöt etmieik olmuyor. Onum içim değerli ar-
kadaışiım lûtfetisinlier, anieıseleyii bizllm anladığı
mız gribi ve 'Malîm. amladiğıamız açaıdam müta
lâa ettikleri talkdirde zammediyorum bir çe-
lij-ki içimde olmıayız. 

Neden tarafsızlık konusunu ayırdık, onu 
da arz edeyim. Anayasanın 12il mıcl maddesi*; 
yönöfflmlde, ıdemeltimıde ve yönetlilm argamlajrımtöi 
•t&ikliEıiınde tajraüsaızfljğı ihlâl edici hükümleri ka
nun hlçjbir sekilide muhtevasına ajtamıaz. Bunu 
koymuş. Kamum yömieıtiımıde, dsmıefâmd'e ve yö
netim ongamlaınnım ıtıeışiM'iınde tatfatfsıızhğı Mâl 
ede'oak hükümler koy amilaz.. 

Hüklümeıt taraftır, sliyasl parifâ dle çatışnna 
halinde; HüJküm&i diyor ki, TRT tarafsızdır, 
mııihalıeıfe't düybr ki, bayır, Hükümet tarafın
dır.. 

'Hükümet taraf olduğuma göre, tarafsızlığı 
ihlâl edip etmediğimi Hükümetim takdirime bı-
raik imayı, Anayasanın! bu esprisi bakımlımdan 
doğru ve uygum görrnleıdik, yalnız bu halde, 
Anayasa ve kamumlarım TRT'mim yönati'mi ba-
kuntımdan te'sbit ettiği esprilere uygun .olup 
olmama, hallerimi ayrı bir madde halinde ted
vin ettik ve bunu da özerk kuruluş olarak 
dört üniversite rektörü, Millî Güvenlik Ku^ 
rulıı Genel Sekreterinin içinde bulunduğu ve 
Cuniihuıbafkanîmız tarafından seçilen beş kişi-
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iilk TRT Sleiç'inı Kurulunun olumlu müft'alâiaısuna, 
bınalktılk. Bu (kadar mâisum, bu kadar haklı, 
Anayasa ve kamuınilaırıa bu kadar uyguin ve 
ıtanajfsMığın enMye'ti vıe güvemi bakımamdan 
da Itoöylesüınıe hulbulk eisıpırıisdınî içıiıne alan Ibliır faal 
tarzı ile maddeyi tedviim e'tfcük. 

Şimdi, arlkadıaişınıız dii'yıor ki, «Ikaımu dü
zenli mue demektir?» 

(Değerli aıikadıaşlıarım, Anayasıaımoızıtn hemleca 
Ibemleın 15 - 20 maddesinde malî güVenlik, ka-
mıu düzemi, ülke Mtünlüğü, millî 'bütünlük 
'birer tanını olarak geçmiştir. Bümtarıın emü, 
boyu taJtlbliikatba miiisalleriyle takarrür etolüm 
İttir itradisyıoın teşekkül letımiştilr, Ibüır fauıkulkî iç
tihat teşekkül etmiştir. Kamu düzeni aslında 
objektif hukuk açısından tarif edilirse, Anaya
sa ve kanunların huzuru, selâmeti, sağlamak 
için koyduğu kaideler manzumesi kamu düzeni
ni teşkil eder. Binaenaleyh, Anayasa ve kanun
larla sınırları çizilen bir düzenin ihlâl edilmesi 
hali, kamu düzeninin ihlalidir; ancak, bu ihlâ
lin şiddet derecesi vardır, ağırlık derecesi var
dır, muayyen ölçüsü vardır. Bunun takdiri, hiç 
şüphesiz bu kanunla yalnız bir kademede, icra
da kalmıyor; Anayasanın yine 114 ncü madde
sine göre icranın eylemlerine karşı yargı yolları 
açık olduğuna göre yargı da bir takdirin içinde 
bulunmaktadır. Bir endişe yoktur. Bundan son
ra tatbikat tabiatiyle edinilen tecrübelerin ışı
ğında yürüyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında 9 ncu 
madde ile getirilmiş bir başka yeni husus yok
tur. Ham Hükümetin muayyen meseleler karşı
sında «yetkisiz kaldım, yetkim yok ne yapa
yım» gibi mazeretleri ortaya sürmesini önleye
cek, Hükümeti güçlü kılan, icrayı müessir kılan, 
her an Parlâmentoya karşı hesap vermekle so
rumlu bir heyeti yetkili kılan hükmü getiriyo
rum, muayyen sebeplere bağlıyoruz, hem de ta
rafsızlığı ihlâl halinde hiç kimsenin münakaşa 
edemiyeceği bir kuruluşun olumlu mütalâasını 
alma halini getirmekle TRT Genel Müdürüne 
Anayasanın 121 nci maddesinin derpiş etmiş ol 
duğu güvenliği, teminatı sağlamış oluyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sayın 
milletvekili var mı?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın Özdenoğlu, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
9 ncu maddenin hukuk ilkelerine uygun 

şekilde kabul edilmesi için fikirlerimizi 
enine, boyuna burada açıklamaya mec
buruz. Bir yandan kanunun çabuk 
geçmesini hegimiz arzu ediyoruz, komisyon da 
bu arzu içinde gözüküyor, fakat kabul buyu
rursunuz ki, Türkiye'nin gelecek günleri içinde 
büyük etki yapabilecek 359 sayılı TRT Kanu
nunu değiştiren bu tasarının tekrar bu Mec
lislere gelmemesi için Yüksek Meclis hukukun 
ve akim yolunda yapılması lâzımgelen her türlü 
müdahaleyi yapmayada mecburdur. Yani, şunu 
arz etmek istiyorum: Biraz da bir olup bittiye 
getirmiyelim, son derece nazik hükümler geçi
yor, hepimizin canı yanmıştır. Teminatlı mües
seseleri kurabilmek için kendi vicdanlarımıza 
aksa d* n teminat duygusunun ölçülerini de elbir
liği ile buraya getirip bu kürsüden konuşmaya 
ve sadece konuşmak değil, metinlerde bu temi
nat hükümlerinin yer almasını da yine elbirli
ği ile sağlamamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şunun için arz 
ediyorum: Şimdi, Genel Müdür nasıl almıyor, 
Genel Müdürün yeterli teminatı var mıdır? 
Bir soru bu, bir de Genel Müdürlük makamına 
ve icraatına karşı siyasi partilerin, toplumun, 
kamu kuruluşlarının ve milletin teminatı var 
mıdır? iki yönden mütalâa edeceğiz, gayet 
tabiî. 

Sayın Öztürk Arkadaşımla şurada berabe
rim: Elbette Genel Müdüre yetki tanınmalıdır, 
yetkisiz bir idare olmaz, yetkisiz bir idare de
jenere olur. Doğrudur, ama onun karşısında 
kamuya da, millete de teminat getirmeye mec
buruz, yani bunun bir balansı olmalıdır. 

Şimdi, ne görüyoruz? Maddenin dördüncü 
bendinde bir cümle var, onu okumama müsaa
denizi rica ediyorum. 

«..Genel Müdür göreviyle ilgili olarak ağır 
bir hizmet kusuru işlediği hallerde Başbaka
nın veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gru-
pu bulunan siyasi partilerden birinin yazılı ola
rak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu 
kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine Ge
nel Müdür Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
görevinden alınır.» 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, «Hizmet ku
suru» deyimi bir idare Hukuku terimidir, kısa 
tarifi hizmetin yürütülmesi sebebiyle işlenmiş 
olan kusur demektir. 

Şimdi, Genel Müdür bir hizmet kusuru işli-
yecek, - dikkatinizi rica ederim - bu hizmet 
kusarııaun takdiri önce TRT Seçim Kuruluna 
aidolacak. TRT Seçim Kurulu idari bir kuru
luştur, bir yargı kuruluşu değildir elbette. TRT 
Seçam Kurulu mahkeme inidir? Bir idari işle
min sonucunda hizmet kusuru olup olmadığı 
hususunu mahkeme takdir eder. Kurulların, ki
şilerin hizmet ifasından ımeydana gelen bir ha
tasında hizmet kusuru olup olmadığım, hele 
ağır bir hizmet kusuru olup olmadığını takdire 
yetkisi var mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi zanediyorum 
önemli bir problemle karşı karşıyayız. Meseleyi 
her tarafı.. ile konuşmak lâzımdır. Kim takdir 
edecek? Elbette TRT Yönetim Kurulunun ya 
da Genel Müdürün almış olduğu bir idari tasar
rufu denetlemekle yetkili olan organ, Danıştay 
takdir edecektir. Danıştay en yüksek idari mah
kemedir. idari mahkemeye gidilecek olursa bu 
statü içerisinde, bu prosedür içerisinde bir dâva 
iki sene devam eder, böyledir bu. Takdir bu-
yurulur ki, Genel Müdürün almış olduğu karar
da kanunlara aykırı bir hizmet kusuru niteliği
nin bulunduğunun sübutu ancak Danıştay Ha
miyle, hem de muhkem kaziye olmuş ilâmiyle 
mümkündür. Çünkü daha evvel bir şey söyliye-
mezsiniz. 

MSsal olarak arz ediyorum; Ankara'da EGO, 
elektrik telleri teknik esaslara uygun bir şekilde 
germetmiştir, döşememiştir, kaza olmuştur, va
tandaş EGO aleyhine dâva açmıştır, kararı Da
nıştay verecektir. TRT Genel Müdürü bir me
muru haksız olarak vazifeden almıştır, gayet ta
biî bir hizmet kusuru bahis konusudur; Danıştay 
bunun ağırlığını, hafifliğini, tesbiit edecektir, fa
kat her şeyden önce hizmet kusurunun mevcu-
dolup olmadığı hususunu tâyin edecektir. Şim
di, biz getiriyoruz bunu önce TRT Seçim Ku
ruluna tevdi ediyoruz, bunun ağır bir hizmet 
kusuru olup olmadığını incelesin diyoruz.. Bu 
hukukî hatadır ya da bir tutarsızlıktır. Her 
şeyden önce Anayasa ile kabul edilmiş olan ida
renin kazai denetl'mi esasına aykırı bir hüküm
dür. Bakanlar Kurulu burada mutlak bir tak
dir yetkisine sahip değildir. TRT Seçlim Kurulu 

olumlu bir karar verebilir, ama Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle görevinden alınır. Evet, 
Bakanlar Kurulunun bir takdir yetkisi yoktur, 
bütün yetki TRT Seçim Kuruluna mevdudur. 
Açık; alınabilir demiyor «alınır» diyor, öy
leyse, TRT Seçim Kurulu eğer genel müdürün 
almış olduğu idari kararda ağır hizmet kusuru 
görürse, tıpkı bir mahkeme gibi, hüküm tesis 
ediyor gibi, bir mahkemenin hüküm tesis etme
sinden farksız olarak olumlu bir mütalâa veri
yor ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle umum 
müdür alınıyor. 

Değeri arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, her 
zaman hâkim kılmaya çalıştığımız ve her vesile 
ile savaşını vermiş olduğumuz Anayasa ilkele
rinden olan idarenin kazai denetimi prensibine 
aykırıdır. Ağır hizmet kusurunun takdiri tama-
miyle idarli mahkemeye mevdu bir yetkidir; bu 
tartışılamaz bile. TRT Seçim Kurulu, ağır hiz
met kusurunu nasıl takdir edecektir, soruyorum. 
Var mı bir ölçüsü; sübjektiftir. Size göre 
ağır hizmet kusuru, benim için hiç ağır hizmet 
kusuru olmıyabilir, genel müdür çok haklı bir 
tasarrufta bulunabilir; çalışmıyan, tembel me
muru işinden alır, müracaat üzerine mesele 
TRT Seçim Kuruluna gider, TRT Seçim Ku
rulu genel müdürün bu tasarrufunu ağır hiz
met kusuru telâkki edebilir. Şimdi, görüyor 
musunuz, bir yerde genel müdür, görevinin nor
mal olarak ifasından mütevellit sorumlu duru
ma düşürülmüş oluyor ve dolayısıyıe hiçbir 
teminatı olmadan görevinden alınmış oluyor. 
Şimdi, bütün mesele, bir yandan genel müdüre 
belli yetkileri verelim diyoruz, belli bir nokta
da da kamu haklarının, kamu kuruluşlarının 
burada görmeye hakları olan teminatları da 
koymuyoruz, çok tehlikeli birtakım hukukî te
rimleri buraya yerinde olmıyarak koyuyoruz 
değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, görüşlerinizi 
bağlayınız lütfen. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

Arzım şudur değerli arkadaşlarım: Tutarlı 
bor metin getirmeye mecburuz. Yann, - tekrar 
ediyorum - hizmet kusurunun ağır hizmet ku
suru olup olmadığı hususumun incelenmesi hu
kukî problem olabilir. 359 sayılı Kanun da - ya
ni esas kanun da, bu tadil metninde değil - bu 
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konuda Danıştaya açılacak dâvalar için özel bir 
prosedür tanımıştı, müddet tanımışıtı, bunlar, 
seri muhakeme usulüne tabi tutulmuşlardı; 
bunda o yok. öyleyse, bdr yandan, Danışmaya 
gitmesi lâzımgelen bir mevzuu, hizmet kusuru
nun mevcudolup olmadığını, mevcut ise ağır 
hizmet kusurunun mevcudolup olmadığı husu
sunu saptayacak olan Danışmaya göndermek 
gibi bir Anayasal vecibe ile karşıkarşıya bulu
nuyoruz. öbür taraftan da bunu göndermiyo-
ruz, bir mahkeme olmıyan, tamaımiyle idari bir 
kuruluş olan TRT Seçim Kurulunun takdirine 
(bırakıyoruz; hukuk yönünden, hukuk düşünce
si yönünden ve Anayasa ilkeleri yönünden bir 
çelişki içine düşüyoruz. Bu itibarla bu konuda 
sayın komisyonun ve Sayın Hükümetin görüşle
rini açıklamasını, bu maddenin, bu hükmün 
önemine binaen rica ediyor, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Hasan Korkmazcan, buyurunuz. 

DEMOKRATİK PAHTİ GRUPU ADINA 
HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

TRT Kanununun tadilâtında göz önünde tu
tulan iki önemli unsur vardır: Bunlardan birin
cisi; 121 nci maddenin getirdiği tarafsızlık il
kesinin tam ve kâmil mânada kanun metnine 
aksetmesi. İkincisi de, TRT nin bundan önceki 
tatbikatta özerklik ismi altında sorumlusu bu-
lunmıyan bir müessese haline gelmiş olmasın
dan doğan şikâyetlerin giderilmesi idi. 

Tarafsızlık hükmü, 9 ncu maddenin, genel 
müdürün görevden alınması ile ilgili sebepleri 
ikiye ayırmasiyle sağlanmıştır. Genel Müdür, 
bâzı konularda bâzı hususlar tekevvün ettiğin
de Hükümet kararnamesiyle doğrudan doğru
ya alınabilecek, bu takdirde Anayasanın 114 
ncü maddesinin koymuş olduğu idari yargı yo* 
luna başvurmak suretiyle yine Anayasanın ge
tirdiği genel teminat altında kalacaktır. An
cak, Anayasanın 121 nci maddesi, TRT nin yö
netiminde ve denetiminde tarafsızlığı açıkça 
öngördüğüne göre, bu tarafsızlığı münakaşa ko
nusu olmaktan çıkarmak için, bâzı hallerde Hü
kümetin takdir yetkisi yanında TRT Seçim Ku
rulunun onaylı mütalâasının alınması uygun 
görülmüştür. 
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Şimdi, birinci safhada, yani Hükümetin 
doğrudan doğruya genel müdürü işbaşından 
uzaklaştırabileceği haller için arkadaşlarımızın 
yaptıkları münakaşaları ele alacağını. 

ıSayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları
mız, kamu düzeni gerekçesinin, TRT Genel Mü
dürünün başında Demoklesin kılıcı gibi bulu
nacağı iddiasını ortaya koydular. Halbuki, ka
mu düzeni, arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi 
karanlık, içine her şeyin sokulabileceği bir mef
hum değildir. Hukukta bunun ölçüleri gayet 
net bir şekilde çizilmiştir. Esasen bizim öner
gemizde, üç grupun müştereken vermiş olduğu
muz önergede «gerekçe açıkça yazılacak» hük
mü bulunmaktadır. «Bir hükümetin, kamu dü
zenine uygun hareket etmediği için genel mü
dürü vazifesinden alıyorum» demesi mümkün 
değildir. Kamu düzenini hangi hâdise ile, han
gi müşahhas olayla ihlâl ettiğini, gerekçeli ola
rak kararnamede belirtmesi gerekmektedir. Şu 
hale göre, esasen 359 sayılı Kanunun, yani Ana
yasada özerk bir kuruluş olarak TRT nin tav
sif edildiği devrelerde yürürlükte kalan kanu
nun hükümleri arasında bulunan hükme, bu
gün bir ilâve yapılmış ise o ilâve teminatı artı
rıcı yönde olmuştur; gerekçenin açıkça yazıl
ması hususu ilâve edilmiştir. Bugün, özerkliği 
ihlâl edilmemiş olan, Anayasa değişikliklerinde 
özerk olarak muhafaza edilmiş olan üniversite
lerimiz için dahi öğretimin tehlikeye girmesi ha
linde, yani üniversitenin iç düzeninin tehlikeye 
düşmesi halinde Hükümetin üniversiteye el ko
yabilmesini Yüce Meclisiniz kabul etmiştir; bu 
bir Anayasa hükmüdür. O zaman,, hem üniver
site özerktir, hem de bâzı hallerde üniversite
nin üzerinde bir Demoklesin kılıcı vardır de
mek durumunda olurduk ki, o değişiklikte Sa
yın Cumhuriyet Halk Partililerin iştiraki, oyu 
vardır ve bu Anayasa hükmü halindedir. Şayet 
kanun iyi işlemezse bunu değiştirebilme yolla
rı çok daha kolaydır. Halbuki Anayasamızın 
metnine, kamu düzenine uygun bir mefhumu, 
üniversiteler mevzuunda koymuşuz, üniversite
ler özerk olarak bırakıldığı halde. Bu bakım
dan, «Kamu düzeninin» yerli - yersiz kullanı
labileceği yolundaki endişelere katılmak imkâ
nını bulamıyorum. 

Son konuşan Şinasi Bey arkadaşımız, «hiz
met kusuru ağır bir hizmet kusuru mudur, 
yoksa başka cinsten bir hizmet kusuru mudur 
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bunun taikdirini ancak yargı organları yapabil 
lir» buyurdular. Burada, TRT Seçim Kurulunun 
yapacağı taifedir, TRT Seçim Kurulunun, Hükü
metin veyahut da siyasi partilerin müracaatı 
üzerine ağır bir hizmet kusuru işlenilmiştdr tar
zındaki hükmü kazai bir hüküm değil. Bu, ida
ri işlemin bir safhasını teşkil ediyor. 

Normal hallerde, istisna olmıyan hallerde, 
yani, kamu düzeninin, Devletin dış güvenliğinin 
ihlâl edildiği hallerde bunların ihlâl edilip 
edilmediği hakkında hükümetler bir takdir yet
kisine sahiptirler. Bu takdir yetkisi nasıl idari 
işlemin bir safhasını teşkil ediyorsa, bu nite
liğiyle Anayasanın 114 ncü maddesindeki ge
nel teminatın dışında bırakmıyorsa genel mü
dürü, beriki safhada, yani tarafsızlığın müna
kaşa konusu olduğu yerlerde, TRT Seçim Ku
rulunun genel müdür ağır bir hizmet kusuru 
işlemiştir yahut genel müdür tarafsızlıktan 
ayrılmıştır şeklindeki mütalâası da bir kaziye-i 
muhkeme değildir. Bu kararı veren organ yar
gı organı olmadığı için ve yine Anayasanın 
114 ncü maddesinin çizdiği hudutlar içerisinde 
genel müdürün yaJhutta bu mütalâayı tatmin
kâr bulmıyan müracaat sahibinin Danıştaya git
me yetkisi vardır. Şu hale göre, idari işlemi 
yerine getirecek olan organlar, idari işlemin 
bir safhası olarak bu kararı vermektedirler. 
Hükümet, kamu düzeninin ihlâlinde, dış geven
liğin ihlâlinde, her hangi bir şartla bağlı olma
dan kararname yapıyor, tarafsızlığın ihlâlinde 
veya ağır hizmet kusuru işlendiği hallerde 
TRT Seçim Kurulunun mütalâasını almak du
rumunda kalıyor. Bu, yeni bir teminat getir
mektedir duruma. Danıştaya müracaat yolunun 
açık olması şeklindeki genel teminata mun-
ızam bir teminat getirmektedir. Yoksa iş bu 
safhaya geldikten sonra artık Danıştaya gidi
lemez ğiibi bir hüküm getirilmemektedir; esasen 
Anayasa muvacehesinde buna imkân yoktur. 
TaJbiatiyle, idari işlem yapma yetkisine sahip 
olan organların, o idari işlemi yaparken bir 
takdir yetkileri vardır. Ancak, bu takdir yetki
si de kanunlar çerçevesi içerisinde kullanılacak
tır. 

Benim arz edeceğim hususlar bunlardan iba
rettir. Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Takrirler vardır, 
okutuyorum. 

14 . 1 . 1972 0 : 1 
Sayın öztürk, bir münferit takririniz var. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Geri alı

yorum. 
Sayın Başer, sizin bir takririniz var. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 

alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Pekiyi efendim. Sayın İlyas 

Kılıç'm bir takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin 11 nci satırı sonundaki 

«uzaklaştırılır» teriminin «alınır» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 

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

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

r edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Korkmazcan, sizin de daha evvel ve
rilmiş bir takririniz var, siz de geriye ahyor-
musunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner'dn üç 
tane takriri vardır, - kendileri olmadığı için 
geri alıp almadıklarını soramıyoruz - okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 9 ncu maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyorum. 
Önergemi sözlü olarak da açıklayacağım. 

Saygılar sunarım. 
İçel Milletvekili 

Turhan özgüner 

«Madde 9 . - 2 nci fıkra : TRT nin, Anaya
sanın ve bu kanunun öngördüğü esaslara aykı
rı yayın yaptığı» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon KaraJhisar) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

HÜKÜMET ADINA TRT GENEL MÜDÜRÜ 
3MOTA ÖĞÜN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmem'iştir. 

Sayın özgüner'in ikinci takririni okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 9 ncu maddesinin «gtenıel mü

dür ve yardımcıları» matlabı yerine, «'Genel 
müdür ve yardımcısı» matlaJbınm konulmasını 
öneriyorum. 

önergemi isozlü olarak da açıklıyacağım. 
Saygılar sunarım. 

içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BiAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

HÜKÜMET ADINA TRT GENEL MÜDÜ
RÜ MUSA ÖĞÜN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın özgüner'in üçüncü önergösini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 9 ncu maddesinin son fıkrası 

olan «genel müdür yardımcılarından birinin 
yüksek elektrik veya yüksek elektronik mü
hendisi olması şarttır» biçimindeki fıkranın ta
sandan tamamen çıkarılmasını öneriyorum. 

Önergemi sözlü olarak da açıklıyacağım. 
(Saygılar sunarım. 

içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) .— Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUıSA ÖĞÜN — 
IKatılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Grup başkaniVekilleri tarafından verilmiş 
takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Müdürün görevden alınması konusun

da, kamu düzeninin, millî güvenliğin, Devletin dış 
ilişkilerinin sağlamlığının korunması ve TRT nin 
Anayasa ve kanunlar sınırları içinde yayın yap
ması, tarafsızlıktan ayrılmaması gibi esasların 
en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amaciyle 9 ncu 
maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz : 

Madde 9. — Genel Müdür ve Yardımcıları : 
Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Kararname

siyle atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu

nur ve yönetilir. 

Millî güvenliğin, kamu düzeninin veya Dev
letin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya Dev
let memuru olma niteliğini yitirdiği hallerde, 
Genel Müdür, gerekçesi açıkça gösterilerek, Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle görevinden alı
nıl'. 

TRT nin, Anayasanın ve bu kanunun öngör
düğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsız
lık ilkesinden uzaklaştığı veya Genel Müdürün 
görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet kusuru iş
lediği hallerde de, Başbakanın veya T. B. M. M. 
de grupu bulunan siyasi partilerden birinin ya
zılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve 
bu Kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, 
Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
görevinden alınır. 

Genel Müdür ve Yardımcısı olabilmek için 
gerekli şartlar şunlardır : 

Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, bil

gi ve tecrübe sahibi olmak, 

Devlet memuru olmaya kanuni engeli bulun
mamak, 
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Genel Müdür Yardımcılarından birinin yük
sek elektrik veya Yüksek Elektronik Mühendisi 
olması şarttır. 

A. P. Grupu adına Demokratik Parti Grupu 
Ali Naili Erdem adına 

Hasan Korkmazcan 
Millî Güven Partisi Grupu adına 

M. Nebil Oktay 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Bundan 
evvelki madde dolayısiyle tarih ve numarasını 
arz ettiğim Geçici Komisyon kararma istinaden 
Komisyonun katıldığını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan bu takrire 
Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 ncu maddeye geçiyoruz. 
10 ncu madde müzakereye vaz'edilmiş, üze

rinde görüşmeler yapılmıştır. 10 ncu madde 
üzerinde başkaca görüşmek istiyen sayın millet
vekili var mı?.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben gö
rüşmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
Madde daha evvel okunmuş, üzerinde üç kişi 

konuşmuştur. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu geç saatte, 10 ncu madde üzerindeki gö

rüşlerimi ve dileklerimi kısaca arz edeceğim. 
Bu metinle bir genel Danışma Kurulu getiri

liyor. önce sormak istiyorum. Bu Genel Danışma 
Kurulu hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Yani ciddi, 
zaruri bir ihtiyaçtan doğuyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, birçok meslek kurulu
şundan, seçimle 29 kişilik bir Danışma Kurulu 
kuruyorsunuz. Görevi nedir, ne olacaktır?.. Mad
deye göre, radyo ve televizyon yayınları hakkın
da kamuoyunun düşünce ve dileklerini tesbit et

mek ve sonuçlarını TRT Yönetim Kuruluna bil
dirmek. 

Şimdi, TRT hakkında kamuoyunun düşünce 
ve dileklerini tesbit etmek için koskocaman ve 
büyük, ağır külfet teşkil edecek nitelikte bir 
kurul teşkil etmek zorımluğu var mıdır değerli 
arkadaşlarım? Evvelâ buna bir cevap bulmaya 
mecburuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu olan 
siyasi partilerden 4 temsilci, içişleri, Millî Eği
tim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştır
ma, Köy işleri, Gençlik ve Spor ve Kültür Ba
kanlıklarından 7 kişi, Diyanet İşleri, Devlet Ti
yatrosu Genel Müdürlüğü, Opera Bale Genel 
Müdürlüğünden 2 kişi ve toplam olarak 29 kişi
lik bir Kurul seçilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, tecrübe göstermiştir 
ki, Türkiye'de kalabalık kurullar çalışamamak
tadır ve verimli çalışma yapamamaktadır. Bu 
bir gerçektir. Şimdi, nereden gelecek bunlar?.. 
Muhtelif kuruluşlardan seçimle geleceklerdir, 
zıt fikir kutupları olarak birtakım fikirler geti
receklerdir. Bu toplantılar, bu zıt kutupların 
çarpışma arenası haline gitmekten öteye gidemi-
yecektir. Şahsi inancım budur. 

Şimdi, nedir bütün bunlardan sağlanmak is
tenen fayda?. Kamuoyunun, TRT hakkındaki 
görüşü. 

Değerli arkadaşlarım, TRT, eğer kendisi 
hakkında kamuoyunun görüşünü tesbit etmek is
terse, anket yaptırır. Gönderir memurlarını 
halkla, her sınıfla, her meslek mensubuyla, ge
niş halk kütleleri arasında anket yaptırır, tes
bit eder. 

Bunun için, çok rica ederim, uzun maceralar
dan geçecek, milletin birbirini önseçim arenasın
da yediği yetmiyormuş gibi, - çok samimî konu
şuyorum, beni anlıyacağmızı umarak konuşuyo
rum, yani bölünmüş olan Türkiye'nin daha çok 
bölünmesine içi sızlıyan bir arkadaşınız olarak 
konuşuyorum - bir zaruret yokken tutuyorsunuz, 
koskocaman 29 kişiden kurulu bir heyet seçiyor
sunuz. Fonksiyonu da yok. Ayrıca, çalışma usul
leri, bir ayrı yönetmelikle tesbit edilecektir. El
bette bunlara harcırah vereceksiniz, hakkı hu
zur vereceksiniz, dünya kadar masraf edeceksi
niz. Ne yapacaktır?.. Kamuoyunun dileğini tes
hir edecektir. 

— 281 — 



M. Mecflisâ !B : 28 14 . 1 . 1972 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümle getirilmiş 
olan Kurulun, ciddî bir Kurul olduğu inancını 
asla taşımıyorum. Huzurunuzda, ciddî bir Kurul 
olduğu görüşünü asla taşımıyorum. Zannediyo
rum, bu konu Komisyonda da ittifakla çıkmış ve 
Komisyon tarafından benimsenmiş bir kuruluş 
değildir. 

İşin selâmeti için, meseleleri uzatmamak için, 
hızla çözüm yoluna bağlıyabilmek için lütfedin, 
bu Kurulu olduğu gibi metinden çıkaralım. Çün
kü, daha girmeden ölü doğmuş bir kuruldur, bu 
Kurul. 

Arz ettiğim gibi, Danışma Kurulunun yapa
cağı iş, TRT nin, kamuoyundaki etkisini tesbit 
etmektir. Bunu, pekâlâ anket suretiyle, geniş 
halk yığmlariyle temas etmek suretiyle, TRT nin 
görevlendireceği memurlar da yapabilir. Zaten 
basında aksediyor. TRT, bütün bu temayülleri 
alıyor ve zaten açık oturumda tesbit ediyor. Za
ten halkın arasına da giriyor ve daha ziyade, da
ha müessir şekilde girdiği takdirde de halkın, 
TRT hakkındaki görüş ve kanaatlerini tesbit et
memesi için, sadakatla gerçek şekilde tesbit et
memesi için hiçbir sebep yoktur. 

Lütfedin, bu derece külfetli, kulisler yarata
cak, insanların, vatandaşların, kamu kuruluşla
rının birbirini yemesine sebebiyet verecek bu 
tarz lüzumsuz bir kuruluşu lütfen kabul etme
yin. Masraflı bir kuruluştur, zaman geçecektir, 
zamandan da kazanmış olalım. 

10 ncu maddenin tasarıdan çıkarılması için 
ben bir önerge takdim ediyorum. Lütfedin, ilti
fat gösterin ve bu, daha doğmadan ölmüş olan, 
ölü gördüğüm bu kuruluşu, hiçbir faydası olmı-
yacak olan bu kuruluşu tasarıdan çıkaralım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu, Danışma Kurulu maddesi ve Danışma 
Kurulu, yeniden getirilmiş bir müessese değildir. 
359 sayılı Kanunda Danışma Kurulu vardır ve 
Komisyonumuzda da, Sayın Şinasi Beyefendinin 
buyurduğu gibi uzun tartışmalar olmuş, bu mad

denin kâfi olacağı ve bununla istenildiği zaman 
Danışma Kurulu kurulabileceği tezi kadar, ay
rıca bilhassa, Danışma Kuruluna davet edilecek 
müesseselerin de buraya kanuni bir mecburiyet 
olarak gelmelerini temin için, madde Komisyon
da bilâhara, aynen Yüksek Heyetinize dağıtıldı
ğı şekilde kabulünün sizlerden rica edilmesine 
karar verilmiştir. 

Maddenin metninde, «Senede iki defa» ola
rak gösterilmiştir. Bu nevi miktara, kemiyete, 
ve saireye taallûk eden hususlar, elbetteki Yük
sek Heyetinizin takdiridir. «Bir» olduğu gibi iki 
de olur, üç de olur. Komisyon olarak bu hususu 
biz sadece takdirlerinize arz ediyor; fakat mad
denin esasını, Komisyondan geldiği şekilde ka
bulünü arz ve rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Takrirler vardır efendim, oku
tacağım. 

Sayın Hüsamettin Başer'in takriri vardır... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Fuat Avcı ve Sayın Şinasi Özdenoğlu'-

nun takrirleri aynı mealdedir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
10 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını tek

lif ederim. 
Denizli 

Fuat Avcı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettliğim nedenler dikkate alınarak 

10 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu burada olduğu 
cihetle onun takririni muameleye koyuyorum. 

Metinden çıkarılması hakkındaki bu teklife 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılyor mu efendim? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA Ö&ÜN— 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. Takririn dikkate alınıp, alınmama 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate âlın-
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masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Fuat Avcı'mü takriri de aynı mealde olduğu 
için oya arz etmiyorum. 

Sayın Hasan Karkmazcan ve Nebil Oktay'ın 
bir takriri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
10 ncu maddenin, sondan ikinci cümlesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesinli arz ve teklif 
ederiz. 

«Danışma kurulu, Genel Müdürün çağırışı 
üzerine yılda bir kere toplanır.» 

Demokratik Parti Millî Güven Partisi 
Grupu adına Grupu adına 

Hasan Korkmazcan1 Nebil Oktay 

BAŞKAN — Bu takrire Komisyon katlıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efen
dim, bu tamamen Meclisin yüksek takdirine bağ
lıdır. Biz «Bir» veya «iki» olmasında ısrar et
miyoruz. Ne şekilde tecelli ederse, iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılyor mu efendim? 
HRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp, alınma

ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural ve Hilmi iş-
güzar'ın bir takriri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
359 sayılı Radyo - Televizyon Kurumu Kanu

nunun bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu 
kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkındaki 
kanun tasarısının 10 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Madde 10. — 3 ncü fıkra; seçime girme ye
teneği haiz parti temsilcileri. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Takririn dikkate alınıp, alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Asutay'ın bir takriri vardır, okutuyo
rum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yusuf Ziya Yağcı'nm bir takriri var

dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 10 ncu madde

sinde sayılan Danışma Kurulunun teşekkülünde, 
«Halkevleri temsilcisi..» nden sonra, «Türkiye 
IBtoolar Birliği temslillcd» cümlesinin de ilâvesini 
arz ve teklif eder!i!m. 

Anlkaıra 
YusfUlf Ziya Yağcı 

IRŞKAN — Komisyon katılıyor ,mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet 'katılıyor mu? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

KatılîiDiyoruız. 

'BAŞKAN — Takrire Koimiısyton ve Hükümet 
katılmıyor. Takririn dikkate alınıp, alınmla-
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate .alınmasını kabul edenler... Kalbul etmijyen-
ler... Kasbul edilmlemfetiır. 

'Sayın özgüner'in ilki takriri vardır, oku
tuyorum. 

Mills t Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Tasarının 10 ncu mıaddesimıdeki fıkralardan, 

«Ankara, İstanlbul ve izmir'ide en çok sarı ba
sın kart ı sahübi ii'yesd bulunan gazeteci der
nekler imce ayrı, .ayrı seçjilecek birer temsilci...» 
ibiçiimiindeki fıkranın, aşağıdaki biçimde değif-
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rtÜTÜImıeisiiırLi öneriyorum. önaırgeımii sözlü olaralk 
da açı'klııyaoaşğim, 

'Saygılar sunarım. 
İçel 

Turftıan özgüner 

«Anfkara, istamlbul vîe izmir "de 212 sayılı 
Kanun kaipsaimına girıen gazeteci sendikalla
rımdan, ıem çok üyeye salhibolan sendikaların 
giemel 'kurullarınca ayrı, ayrı ıseç e çekileri bi-
tfeır tamisildi» 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ıGKBÇStCa KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Aflyion KaraMsar) — Katıl-
ımıyoruız. 

IBAŞKAN — Hükümjeit katılıyor mu? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUİSA ÖĞÜN — 

Kaltılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Tateröre Komiisylon ve Hiüikü-

imleit Ikaitllfrnîiyor Takririn dikkate latoıp, alım-
fmlaınnaisı hususunu oyilarınıza arz edilyorulm. Dılk-
(kaltle aliKnımaısııııı kaJbul edenler... Kalbul eibmü-
yenkır,., KaJbul edilniemlişlJir. 

ISayın özlgüıner'in ilkinlcti takririmi! okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkiaınlığnia 
•Tasarımın 10 ncu mıaddeısindla, Danışma Ku

rulunu meydana getiren temsilcilikler arasına, 
Türikliıye Barolar Birliği temsilcisinin de katıl
ımlasın! ve bunun «Hallkeivleri tenUsilcisii» dleyiı-
ımıind'en soınım sıraya konulmasını öneriyorum. 
ömezıgıemi isöizlü olaralk ıda açîfklıyacağıım. 

ıSaylgıfllair sunarım. 
SflçcOİ 

Turlham Ölümler 

IBAŞKAN — ıSaym Yağcı 'um takr i r in in ay
ını ımialhiyetitla olması hjalsielbiiyle »oylarınıza arz et-
fmliyorum. 

GCEÇiüi KOMİSYON BAŞKANI M E H M E T 
RIZA ÇERÇEL (Afyon KaraMisar) — iSayın 
IBaişkan, bir nok ta var, izah ebmıemi© miütoaadie 
(buyurur musunuz? 

IBAŞKAN — iBulyurıınUz. 
•CHBıÇİCa KOMİSYON IBAŞKANI M E H M E T 

RIZA ÇERÇEL (Afyoın Kar ihaâar) — Sayam 
!EaJ|kan, b i r nokJta var, izah leıtaıfâme müsaade 
Ibulyurur ımlulsunulz? 

(BAŞKAN — Buyurunu*!. 
GÜEÇİÜİ KOMİSYON B A Ş K A N I M E H M E T 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karaflüsar) — Şımdfr 
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efendim, k a n u n .tasarısı basılıp dajğıitaldığı za
m a n Kül tü r Baikanlığı vardı . Ş u anda Kü l tü r 
IBaikanlığı o lmadığına göre, mieltiimidletei Ibaikami-
lıiklar sıayllurıken, «Ulaştırma, !Köy İşleri,, 
'GıenlçMlk S^or» dan ıstora geleni «KÜMır Bakan
lığı» mm kaldıralmıası zarure t in i MecMtn yüfo. 
tsıelk talkıdMlerine iarz ediyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, Kü l tü r Baakmılığınım 
ikaldırıülmıiş olması hiaısejblüyle Komisyon Baş* 
Ikanı şifalhein, bu Bakanl ığın mitimden çafk-
ması lâJztümigteMiğıi Ihulsusunu ifade buyurdu la r . 
Bu hususu oylarınıza anız ediylortm. Kalbi eden
ler... Kalbi letdnüjyemler...,. Kaıbul edi lmi | t i r . 

«Yılda iki kere toplaımr» ibaresi, «yılda 
(biır kere toplanır» (şeklinde t a k r i r loylamlmafk su
ret iy le kalbul edildi. Talkrir olmıamiaMa Iberaiber, 
ibilr Balkanlığın ım/eıvcudlol'mıamıası, mleltnin has ı r 
landığında miövoudollmalsı ve filhal meivouldol-
maımia'sı söbelteyle loylıanma^tır. B u sekiliyle tmıaıd-
dey1! oylarınıza arz edİLyorıuim. Kalbul eıdleinler,,.. 
Kslbull eitımiyeınler... Kalbul e!dillmliş.tAr. 

28 ncıi mıaldde u^eriınidı.3 gfrrülşmieik islteysın sa
yın mlillleltivekli v a r mi? Yok. B u ımiaddle ile 
iligli Saiyıın öa^üınlerlim Ibüır talkrffirii (var, okuitui-
yorum. 

Milleıt Meclisi Sayın BıaçkamılığMiıa 
'Tasarının 28 micS miaıddesinıin aşağıdaki bi-

'çümde ıdeğiştiniilmesinli öneriyorum,, 'önıergemli 
dö^lü olaralk da aigılklıyiacağım. 

iSaiyigılar mıınıaınm. 
içel 

Turihamı özî üiner 
«̂ Madde 28. — Kuırumıun G'eınlell Mü'dürlükıçıe 

hıazırlanan yılklk foültçiesi ve yııllılk yatunum ve 
fimanisımıan prioıgramı, Devlet Plânliamıa Teş
kilâtı ve Maliye Bakanlığının görüşü alındık
tan iöonra, yiönelfcilm kuruluatııun omıa'ylaimıa kaj-
r aniyle (keıgiınileış'iır.» 

BAŞKAN — 28 mci mladde Grenlel Kurulda 
dkunmjüş, lüaeırinlde giörüişmeler yapümuışitır. 
önergece Kom'isyion ve Hükümet Ikatolıjyorlar 
mı efıendlilmı? 

OBÇİCİ KOMİSYON IBAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon KaraJhisar) — Katıl-
mıjylarıuiz. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUİSA ÖĞÜN — 
KaitıDımyoruz. 

IBAŞKAN — lönıergeniüı ıdilkkate alaınıp alın* 
(maimiası hususunu oyllarınıiza iarz ©diytoraim,. Difc 
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kate alınımaısınsı kalbul edenler... Kabul eföni-
yaııler... Kabul edilmıeımliglfâr. 

28 mcd maddeyi oylarınıza aırz edıiŷ oriMi. 
Kabul ödemler... Kalbul etmdy enler... Kaıbul 
edMimlştütr. 

31 ncil madde, Koi-misyomıoa yaniüdıen. tedain 
-edilMiş ve Başkanlığa tevdi ed'ilmlrştâr. Mad
deyi 'ökuitiTip, 'müzakereyi yenliden tedlv'in •öclllocı 
•bu madtdle üacTÜmlde aşacağım. 

Yötoslk IBaıfiSamüıiığa 
Verffiıeta önergelerin ırsığı altımda, tasarımım 

31 mel maddesi! araağıld?.kl şeMıld© yemciden tan
zim ecll'lmüigıtür. 

Tar."fe ve rutalE'yektr : 
'Miadio 31. — Kuırurm ve orferMaTrmrjn yapa-

cağı iş ve hkm<&tlıe<r karşılığımda, â m&culk üc-
Tifîft1 ı©r ile, alıısı vs vsrOcli ıradyo vs 'tısiaıV'lzyicn ccı-
ıh?j$nırındafli alımaıcaik rrjĥ tmıanmıe ferişrlılkliaTi. 
t̂ nüı̂ kırİD^bellıi edMr. is ve Miıamstim öıaslllğ' 
Ibıkı^-mda» tariifeys ibağlanaımıyasalk ün-biTî iar-
dıa, ÖZ3İ 'Sö'zH&Timıs'ller yapmaya ve ücreıtılstr tsslbi-
tıime Kurum ydtki'lidiır. 

Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe bel
li edilir, ve Yönetim Kurulunca onaylanıp ya
yınlandıktan sonra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıklariyle ilgili tarife, ko-
'nutlardaki radyolar için yılda en az 10, en çok 
100, televizyonlar için yılda en az 100, en çok 
500 lira, bunun dışında kalan yerlerdeki alıcılar 
için ise, yukarda belirtilen miktarların beş ka
tını geçmemek kaydlyle, 

YöneEim Kurulunun görüşünü alarak tesbi-
te, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Başkam SözÇü 
Afyon MillsSvekOli Adana Milletvekili 

Rıza Çerçel Selâlhatıtıin Kılıç 
Kâtip 

Denizli Mcllstveıkili Bdhı Milletvekili 
Fuat Avcı Şükrü Kiykııoğllu 

Bursa Milletvekili Erzurum. Milletvekilini1 

Kasım 'ömısuiım Saibaihaititânı Araş 
Elâzığ Milla&vekili Gııa3am»bep MilîMıveikild 

ıSöz hakkım maıhf uaduır iSöz hakikim saklı 
'Sanöat Gü'doğan Şmmi Çolaiktağlu 

taıaiT Mi.r.etıvefkJM Kocaeli MiHetıvelklili 
Nıiibad Kür^ad Salbri Yahşi 

. Konya MilMvekili Muğlla Milkltıveklirii 
Yıkmaz öztuma Ahmet Buldandı 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 
Söz haJklkım s-akliıdır MuhalMüan 
Nuri Kodaıınıanoğlu Mevlüıt Ocalkçıoğlu 

ISüvas MUlelbvekilâ 
Mulhaıîifllm, ;söız tttaGakmı salkloidıır 

Ekranı Kangal 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süresinin 
dolduğu hakkında Başkanlığa bir ikaz gelmiş
tir. Başkanlık Divanımızın, Grup yetkilileriy
le yapmış olduğu toplantıda, birer saat süreyle 
önemli kanunların ve yarı kalmış kanunların ik
mali hususu kararlaştırılmış ve Grup reisleri 
ds 'buma mıuıvıafaıkaJt etmişlerdir; anz ederim. 

31 nci madde üzerinde görüşmek isteyen sa
yım ımJiletveklM? Yok. 

GEÇİCİ KOMÎSYON ADINA SALÂHAT-
TİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, bir 
noktayı tashih etmeme müsaade buyurur musu
nuz? 

BAŞKAN — Efendim buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMÎSYON ADINA SALÂHAT-

TİN KILIÇ (Adana) — Gerek yazılı metinde, 
gerekse Komisyonun ikinci değiştirgesinde, 
«Kurum ve ortaklarının» diye yazılıdır. «Ku-
ıım ve ortaklıklarının» şeklinde olacaktır. Bura-
la bir redaksiyon hatası vardır. Tashih edil

mesini riea ediyoruz. 

BAŞKAN — «Kurum ve ortaklıklarının» şek
linde olacak; bu şekilde tashih edilecektir. 

Efendim, daha evvel bu madde üzerinde za
ten 10 küsur kişi konuşmuş, kifayeti müzakere 
takrirleri verilmiş, fakat oya arz edilmemiş bu
lunmaktadır. Birinci müzakeresi safhasında 
esasen yeterli müzakere olmuştur. Komisyon 
takrirleri geri almış, görüşmelerin ve takrirle
rin ışığı altında maddeyi yeniden tedvin etmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, 31 nci maddenin 
uzun sahafat geçiren bir müzakeresi olduğunu, 
Başkanlık olarak ifade etmek isterim; o safa
hattan gelmiş geçmiş, şu anâ gelmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi, yeni tedvin edilmiş, madde üzerinde 
görüşmek istiyen sayın milletvekili var mı? 
Yok. Takrirleri okutacağım. 

Sayın Hüsamettin Başer, yeni tedvin edilen 
madde okundu. Bir takririniz var. (A. P. sıra
larımdan «Geri al, geri al» sesleri). 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Efendim, benim önergemi hiç nazarı itibara al-
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mamışlar. Biz önergemizi milletin nâmına veri
yoruz. Onların ki, TRT nammadır. Ben önerge
min muameleye konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergenizin muameleye ko
nulmasını istiyorsunuz, peki efendim. 

Sayın Akova, sizin bir takririniz var. 
ENVER AEOVA (Sivas) — Takririmi geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Akova, takririni geri 

aldılar. 
Sayın Öztürk, zatıâlinizin bir takriri var. 
SEYFi ÖZTÜRK (Eskişehir) — Geri aldım. 
BAŞKAN — Sayın.'Öztürk takririni geri al

dılar. 
Sayın Asutay, zatıâlinizin bir takriri var. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Tak

ririmde ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, muameleye ko

nulacaktır. 
Sayın Bahri Karakeçili, sizin de bir takriri

niz var. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Geri alı

yorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Karakeçili takririni ge

ri abdılar. 
Takrirleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT kanun tasarısının 31 nci maddesinin 

son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Madde 31. — Ruhsatname karşılıklariyle 
ilgili tarife, konutlardaki radyolar için yılda 
en az 10, en çok 50; televizyonlar için yılda en 
az 100, en çok 250 lira; bunun dışındaki kalan 
yerlerdeki alıcılar için ise, yukarıda belirtilen 
miktarların iki katını geçmemek kaydiyle, Yö
netim Kurulunca kabul edildikten sonra Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile alınır.» 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, TRT 
adına değil, Yüce Meclise niyabeten katılmı
yoruz. (Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Evet. Sayın Komisyon Baş
kanı, kendisinin Millet Meclisi adına hizmet 
gördüğünü ve geçici bir komisyonun başkanı 

olduğunu; bu sebeple TRT adına değil, Komis
yon adına katılmadıklarını ifade ettiler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. RIZA 
ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bu takrire katılıyor 
mu? 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınma-
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'in takriri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 31 nci madde-

Dİnlin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririm. 

Adıyaman 
Yusuf Zliya Yılmaz 

« . . . Ruhsatname karşılıklariyle ilgili tarife, 
konutlardaki radyolar için yılda en az 10, en çok 
50; televizyonlar için yılda en az 100, en çok 
250 lira alınır. Bunun dışında kalan yerlerde 
kullanılan radyo ve televizyonlar için, yukar-
daki miktarın iki misli alınır.» 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Asutay'm takdirini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan TRT Kanununun 31 nci 

maddesinin üçüncü bendine «Hastane, okul, 
hayır kurumları hariç» kelimelerinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başer'in takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
TRT kanun tasarısının 31 nci maddesi üçün

cü fıkrasındaki, 100 liranın 50 lira, televizyon 
için en çok 500 liranın 250 liraya, yukarda be
lirtilen miktarların 5 katının yarine 3 katını 
geçmemek kaydiyle, seklinde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Takrire Komisyon katılıyor mu 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. Bu vesile ile bir noktayı arz edeyim 
efendim. Tenzilâtlı tarifeler Hükümetçe tes-
bit edilmiş ve 23 Mayıs 1971 tarih, 13848 sayılı 
Resmî Gazete ile neşredilmiştir. Bunu Komisyon 
kâfi görmüştür. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Hükümet katılıyor 
mu? 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyorlar. Kom'iısyon Başkanı, tenzilâtlı 
tarifeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilmiştir, 
diryor. 

Sayın Başer, takririnizi izah etmek üzere bu
yurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biz elbetteki burada Millet adına mı, yoksa 
TRT adına mı çalıştığımızı ayırt etmemiz lâzım
dır. Elbetteki bütün Parlâmento olarak evvelâ 
Milleti, sonra TRT yi düşünmek mecburiyetin
deyiz. 

1 Bugün TRT, radyo ve televizyon vasıtasiyle 
reklâm yaparak büyük gelir sağlıyabilir. Fa
kat maalesef bu reklâmların ücretini yüksek tut
tuğu içim, birçok kimseler reklâm yaptırmaktan 
kaçınıyorlar. Ücretin miktarını azaltıp, sürüm
den kazansınlar. Bütçe darlığından kendilerini 
;3Û bakımdan kurtarabilirler. 

Saniyen, biz zanediyoruz ki, köye, kasabaya, 
şehre ucuz hizmet götürelim, diyoruz. Burada 
ise geniş yetki veriyoruz. Sorarım size, bir sene 
evvel 20 liralık olan Radyo Ruhsatiyesi 40 li
raya çıktığı zaman, Ankara'da Türkiye'nin 
her tarafında huzursuzluk sesleri yükseldi mi, 

- yükselmedd mi Peki şimdi biz, Hükümetle yet
ki vermediğimiz zaman ve 10 lira üle 100 lira 
arası dediğimiz zaman; 3 - 5 - 6 ay sonra da 
Hükümete yaranalım diye, radyo vergisi 75 li
raya çıkacak; televizyon bugün 500 liraya çıka
caktır. 

«İşyerleri» deniyor, arkadaşlar. Bir otel, 
bir bakkaliye açılmış ise bunlar milyon kazan
mıyorlar. Bunun 5 mislini vermek, ne demek
tir? 

Bu bakımdan, «3 misli» kâfidir. Buradaki 
miktarlarda, 100 lira 50 liraya insin; 500 lira 
olan televizyon ücretli 250 liraya insin ve 3 katı 
olarak düzenlensin, istiyoruz. Takdir Meclisin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın takrir sahibi takririni 

izah ettiler. Takrire Sayın Koimsyon ve Hükü
met katılmıyorlar. Takririn dikkate alınıp, alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Turhan özgüher'in 3 tane takriri var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Tasarının 31 nci maddesinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyo
rum. önergemi sözlü olarak da laçıkhyacağım. 

Saygılar sunarım. 
İçel 

Turhan özgüner 

«Madde 31. — Ruhsatname karşılıklariyle 
ilgili tarife, konutlardafci radyolar için yılda 
en az 10, en çok 100; televizyonlar için yılda 
en az 100, en çok 500 ura olarak ve bunun dı-

I şında kalan yerlerdeki alıcılar için ise, yukarda) 

- 287 — 



M. (IVboIM (B : 28 14 . 1 . 1972 O : 1 

belirtilen miktarların 5 katını geçmeımek üzere 
tesbii't olunur ve yönetim kurulunca kabul edil
dikten sonra, Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Takrire Sayın Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Takririn dikkat© alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Aşutay, sizin takririnizde «hastane» 
mi idi, «okul» mu idi? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) «Okul 
ve hastane» tabtirleri takririmde var. 

BAŞKAN — Sayın Özküner'in takririni oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 31 nci maddesinin son fıkrasından 

sonra, yeni bir fıkra olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini dilerim. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan Özgüner 

«Okul, hastane ve benzeri kuruluşlar ile ha
yır kurumları yukardaki fıkra dışındadır.» 

BAŞKAN — Kotmlisyon ve Hükümet bu tak
rire katılıyor musunuz ef endiım ?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂH ATTİN 
KILIÇ (Adana) Katılmıyoruz efendim. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılT 
madıklarını beyan ettiler, Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın özgüner'in son takririni okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 31 ncli maddesinin sonuna aşağıda

ki fıkranın eklenmesini dilerim. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan özgüner 

«TRT nin televizyon yayınlarını ulaştıraıma-
dığı bölgelerde televizyon ruhsatiye ücreti alın
maz.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SELÂHATTİN 
KILIÇ (Adana) — Katılmıyoruz. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — Ka-
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
madıklarını beyan ettiler. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

31 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Personelle ilgili hükümler : 
Madde 46. — Kurumun sürekli kadroların

da çalışanların üniversite ve yüksek okullarda 
öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev 
almalarına, her derecedeki resmî öğretim ku
rumlarında öğretmenlik yapmalarına, esas gö
revlerini aksatmamak şartiyle Genel Müdürün 
teklifi üzerine Yönetim Kurulunca izin verilebi
lir. Bu görevlilerin, Yönetim Kurulu karariyle 
kurumun ortaklıklarında görevlendirilmeleri 
de mümkündür. 

Kurum görevlilerinin görevleri dışında Ku
ruma 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 testoit edilir. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kurum 
personelinin özlük hakları saklı kalmak şar
tiyle 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 Perso
nel Yönetmeliği ile düzenlenir. 
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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 yükümlü
dürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Buyurun Sayın Başer. 
Sizin 1 nci fıkra ile ilgili bir de takririniz bu
lunmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, Ko
misyon adına bizim bir mâruzâtımız var, Sayın 
Başer konuştuktan sonra arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kurumun sürekli kadrolarında çalışan üye

ler, üniversitelerde, yüksek okullarda ek ders 
alabilecekler. Biz diyoruz ki, TRT de yetişmiş 
bir kadro bulunsun. Gözü sağda solda olan, işi
ni aksatan bir kadronun hem kendi müessesesi
ne, hem de kendisine faydası olmaz. Bunu, git
tiğiniz umum müdürlüklerde görüyorsunuz, 
kaymakamlıklarda görüyorsunuz. Vatandaş 
kaymakama gidiyor, «Kaymakam filân okulda 
derste deniyor. Vatandaş sızlanıyor. Bir de bu
nu buraya soktuğumuz zaman hem memurlar 
arasına ikilik sokacağız, hem de müesseseye 
faydalı eleman yetiştiremiyeceğiz. Üniversitede 
kadro bulamıyan insanlar gelip buraya sığına
caklar; ayakları burada, kazançları orada ola
caktır. Ben bunu yalnız kurumun menfaati için 
burada savunuyorum. Eğer bunları mutlaka 
tatmin etmek istiyorsak, verelim tatmin edelim, 
gözlerini dışardan alalım. Benim teklifim bu 
meyandadır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Çer-
çel, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER
ÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, maddenin 
okunduğunda da görüldüğü veçhile, idare per
sonelinden Yönetim Kuruluna iştiraki esas alan 
şekilde bir hüküm eskiden tedvin edilmişti. Fa
kat bugün Yüksek Mecliste kabul edilen me
tinde, idare bünyesinden Yönetim Kuruluna 
her hangi bir kimsenin girmesi kabul edilmedi
ğinden, bunun neticesi olarak maddenin yöne-
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tim kurulu ile ilgili olan 3 ve 4 ncü fıkraları
nın metinden çıkarılması Yüksek Meclisin ka
bul ettiği esasa uygun düşmektedir. 

İkincisi; ders verme prensibi, 440 sayılı Ka
nunun bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri için 
kaibul ettiği bir esastır. Daha evvelki madde
lerde, TRT idaresinin de umumi bünyesinin 440 
sayılı Kanunun umumi hükümleri muvacehe
sinde düşünüldüğünden, Komisyon olarak, bü
tün İktisadi Devlet Teselsüllerinde kabul edi
len bir prensibin - tekrar ediyorum - kabul 
edilmesini ve bu şekilde Yönetim Kurulu üye
liğine seçilecek idare personeliyle ilgili 2 nci 
fıkranın çıkarılarak maddenin aynen kabulü
nü Komisyon olarak teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Kaçıncı fıkra efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

EIZA ÇERÇEL (Devamla) — Efendim, 27 nci 
sayfanın başında, «Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilen kurum personelinin özlük haklan saklı 
kalmak şartiyle görevi ile ilgisi bu süre için 
kesilir. 

Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçile-
raiyen veya istifa eden kurum personelinin, 
ikfcisabettiği derece ve kademeye eşit bir kad
roya tâyini yapılır.» şeklindeki fıkralara daha 
evvel kabul edilen «Yönetim Kurulunun tarzı 
teşekküllü» itibariyle lüzum kalmamıştır. 

iBAŞKAN — Yani «Haşiv» hale gelmiştir di
yorsunuz .. 

GEÇİGÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Devamla) — Eskiden değildi, 
bu şekilde kaibul edilince haşiv hale gelmiştir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, mad
denin 3 ncü ve 4 ncü fıkralarının maddeden çı
karılmasını zapta da geçmek suretiyle beyan 
ettiler. Bu fıkralar şudur: «Yönetim Kurulu üye
liğine seçilen kurum personelinin özlük hak
ları saklı kalmak şartiyle, göreviyle ilgili bu 
süre için kesilir. 

v Yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçile-
miyen veya istifa eden kurum personelinin, 
İkbiısalbettiği derece ve kademeye eşit bir kad
roya tâyini yapılır.» 

Daha evvel kaibul edilen maddeler sebebiy
le bu iki fıkranın maddede lüzumsuz hale gel
diğini ifade ederler ve bunların çıkarılması 
teklifinde bulunurlar. Bu teklifleri şifahi olu-
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yor. Kendileri çok meşgul oldukları ve çok 
yoruldukları için hazırlıyamamışlar ve daha ev
vel de ,maddelerin ne şekilde kabul edilecekle
rini de bilemedikleri cihetle ve ani olarak ha
zırlık yapamamış durumda bulunduklarından, 
ıbu ilki fıkranın maddeden çıkarılması hususu
nu teklif ediyorlar. 

ıSaym Hükümet bu teklife katılıyor mu efen
dim?. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet bu teklife katıldı
ğını beyan etti. Teklifi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ISaym Komisyon ve Hükümet, Sayın Başer'in 
teklifine katılıyor musunuz?.. 

GEÇÎGÎ KOMİSYON ADINA SELÂHAT-
TlN KILIÇ (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 

TRT GENEL MÜDÜRÜ MUISA ÖĞÜN — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Teklifin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. . 

ISayın özdenoğlu'nun bir teklifi vardı, fa
kat Komisyon tekabbül ettiği için oya arzıma 
lüzum kalmamıştır. 

IKaibul buyurduğunuz, 2 nci fıkranın çıkma
sından sonra, geri kalan şekliyle maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... KaJbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ge

çici maddeler İlâvesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 18, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 46 ve 47 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ek madde 1 i okutuyorum. 
TRT Seçim Kurulu : 
Ek madde 1. — TRT Seçim Kurulu aşağıda

ki şekilde kurulur : 

Yargıtay Başkanı, 
Danıştay Başkanı, 
Sayıştay Başkanı, 
Askerî Yargıtay Başkanı, 
Ankara Üniversitesi Rektörünün çağırışı 

üzerine, Ankara'da toplanacak üniversiteler 
rektörleri tarafından toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile seçilecek üç üniversitenin 
rektörü, 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, 
Kurulun Başkanı, Yargıtay Başkanıdır. Ku

rul kendisine ayrıca bir başkanvekili seçer. 
Kurul, bu Kanunda öngörülen işler için, 

Kurul Başkanının çağrısı üzerine Ankara'da 
toplanır. 

Yukarda belirtilem makamların vekâlet su
retiyle yürütülmesi halinde toplantılara vekâ
let eden katılır. 

Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve üye tamsayısımın salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

TRT Seçim Kurulunun büro ve yazışma iş
lemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
Kurul toplantılarına katılan üyelerin yolluk
ları. Harcırah Kanunu hükümlerine, huzur hak
ları hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre 
Kurumca karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gidişmek is-
tiyen sayın üye var mı efendim?... 

BURHANETTıN ASUTAY (izmir) — Sa
yım Başkan, müsaade ederseniz bir noktaya işa
ret edeyim. 

Geçen oturumda komisyon 1 nci maddeyi 
geri aldığı için, mütaakıp maddelere geçidi 
1 nci madde demek suretiyle müzakere etmiş
tik. Komisyon tarafından geriye alınan madde
nin, müzakerenin hitamında yeni bir numara 
almasına Başkanlık Divanı işaret etmişti. Bu 
noktayı işaret ediyorum ve ayrıca madde üzerin
de de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ek madde 1 in metinden çık
ması mümkün olduğu ifade edilmiş, bu söbeple 
bunu takilbedeın diğer ek maddelerin şartlı ola
rak numaralan üzerinde gerekli oylama yapıl
mıştır. Sonunda, eğer ek madde 1 i kabul buyur
duğunuz takdirde, diğer maddelerde çıkması 
.'İhtimalinle binaen, yapılmış bulunan madde nu
marası tashfihaiını oylarınıza arz ederek mese
leyi tashih edeceğiz. 
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Buyurum Sayın Çolakoğlu. 
ŞiNASt ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
TRT Seçim Kurulu ile ilgili olan bu madde, 

tarafsızlığı esas oilan kurumun, bu tarafsızlığını 
sağlıyaoak kilit maddelerimden birisidir. 

Hükümet tasarısındaki metin Geçici Komis
yonda uzun görüşmelerden ve tartışmalardan 
sonra geliştirilmiş ve olgunlaştırılımş biçimde 
huzurunuza gıelmiş idi. Fakat sonradan, biraz 
önce üzerinde konuştuğumuz ve karşı olduğu
muzu bildirdiğimiz maddelerle birlikte yeni bir 
beşime sokularak getirilmiştir. 

Şiımdi, ©ski metin şöyle idi: 
«TRT Seçim Kurulu aşağıdaki şekilde kuru

lur: 

Yargıtay Başkanı, 
Danıştay Başkanı, 
Sayıştay Başkanı, 
Askerî Yargıtay Başkanı. 
Ankara üniversitesi Rektörünün çağrısı üze

rine, Ankara'da toplanacak üniversiteler rek
törleri tarafından toplantıya katılanlarım salt 
çoğunluğu ila seçilecek üç üniversitenin rektö
rü, 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Yüks'ek Hâkimler Kurulu Başkanı.» 
Kurulun Başkanlığını yapacak kimseyi de 

kanun tâyin ettikten sonra maddeyi bağlıyor 
idi. 

Değerli arkadaşlarını, burada Anayasanın 
121 nci maddesinde sağlanmak istemen; kuruluş
ta, yönetimde, denetimde tarafsızlık ilkesini ze-
deliyeeek; Anayasaya ters düşürecek hliçbir de
yim, hiçbir kanun hükmü yer almamış idi. Yal
nız, Sayın A. P. sözcüsü, hâkimlerin, yüksek hâ
kimlerin bu kuruMa, Seçici Kurulda görev al
malarının kendilerini belki de siyasi tartışma
lar içeriisine çekebileceği sakıncasından söz et
tiler ve hatırladığıma göre, komisyon da görüş
lerini belirtirken de hâkimlerin Yömtetim Ku-
rdkma seçecekleri kimseleri gereği ölçüde, ge
reken ölçüde tanıyamıyacakiarı ve bilemiyecek-
leri noktası üzerinde durdular. Bir de Anaya
saya göm hâkimlerin böyle bir özel kanunla 
kemiiler'mıe görev verilemiyecieğinden bahset-
mişıti. 

Anayasamızın 134 ncü maddesinin son fık
rasında açık seçik; hâkimlerin kanunda göste

rilenden başka görev alamıyacakları hükmü 
vardır. Görev verilemiyeöeğiıniden söz edilemi
yor Anayasada, görev alamıyacaklarınıdan; ka
nunda yazılmamışsa, verilmemişse kendiliklerin
den görev alamıyacakları yasağı konulmuştur, 
ama hâkimlere yasama organlarınca, kanunla 
göriev verilemez diye bir hüküm yok. Bina
enaleyh, bu nokta bir kere baştan Anayasaya 
uygun idi, ters değil idi; hâkimlerin TRT Se
çim Kurulunda görev almaları. 

Beki, siyasi tartışma ortamına çekilirler mi 
idi, çekilemezler mi idi? Bumu, kanunun tümü 
VJZoriinde yaptığımız konuşmada da belirtmiş
tik, Değil hâkimler, bu tasarının esası olan 359 
sayılı Kanunda, Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu 
dahi uzun uygulamalardan sonra görülmüştür 
ki, siyasi tartışmalar içine, itilmemiştir; uygu
lamada bu olmamıştır. Hele hâkimler için hiç 
olmaz, deneibilir. Eğer olsa, asıl siyasi çekiş
melerin plâtformu olan seçimler sırasında, yüfe-
t«slk dereceli hâkimler, hattâ illerde görevli olan, 
lilçıelertle görevli olan hâkimler geniş ölçüde, 
fonksiyon, görev ve yetki sahipleri; hiçbir za
man böylle bir tartışmanın içine itilmemiştir. 

Şimdi, hâkimlerin seçecekleri Yönetim Ku
rulu üyelerini tanıyamıyacakiarı hususuna ge
lince; bunlar bir Önseçim Kurulumldan geçiyor; 
uzman kurullardır, kendi içlerinden adayları se
çiyorlar. Binaenaleyh, o adaylar arasından da 
hâkimler, 3 veya 5 aday arasından Yönetim Ku
rulu üyelerini seçecekler idi; eğer eski metin 
kalsa idi. Peki, bunun hangi sakıncasından söz 
edilebilir? 

Hatırıma geldi, bir de Sayın Sözcü, hâkimle
rin, meselâ Danıştaydaki hâkimlerin, kendileri
ne, yürütmenin bir tasarrufu dâva şeklinde yan
sırsa, bunda Seçici Kurul olarak verdikleri kara
rı, hâkim ve yargı organları olarak denetleme
de ve karara bağlamada bir ters görünüm içeri
sine düşeceklerinden söz etmişti. Bu da olay
lara uygun değil. Çünkü, Danıştaym bir daire
si Hükümetin damşma organı durumundadır; 
danışma mercii durumundadır. Orada danışılır; 
fakat o danışmaya uygun veya ayları biçimde 
Hükümet tasarrufu olduğu zaman, bundan zarar 
gören kişi, Devlete karşı, Hükümete karşı idari 
mahkemeye gider ve hüküm alır idi; almıştır. 
Ama, hiç kimse çıkıp da, «Sen bunda danışma 
organı idin, orada böyle söyledin, sonradan da 
hâkim sıfatiyle yargıladın.» dememiştir. 
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Binaenaleyh, bu balomdan da, Geçici Komis
yondan Meclise sevk edilmiş olan tasarı uygun
du; Anayasaya da uygundu, olaylara da uygun
du. Tarafsızlık ilkesini de bozmuyor, aksine pe
kiştiriyordu; tam bir teminat niteliğinde idi. 
Çünkü, mülkün temeli adalet, adaletin temeli de 
hâkimlerdir. Hâkimlerimize millet adına karar 
verme yetkisini veriyoruz; kararlarının başında, 
«Türk Milleti adına karar vermeye yetkili mah
keme» diye başlar. Peki, TRT gibi çok etken, 
çok yaygın, hayati Önemde görev gören bir ku
ruluşun yönetiminin basma getirilecek kimseleri 
seçmede hâkimler için, Anayasa açısından, Tür
kiye'deki uygulama ve olaylar açısından ne gibi 
sakınca ileri sürülebilir? Sürülememigtir.' Ben 
bunun cevabını alamadım. 

OBUAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Anayasaya aykırı onun için. 

ŞİNA31 ÇOLAKOĞLU (İtevamilla) — Anaya
saya aykırı değil Sayın Fersoy. Bana madde 
göstermelisiniz, aykırı diye. Ben 134 ncü mad
deyi sise okudum; son fıkrasını okudum, ters 
değil. 

Şimdi, arkadaşlar, Anayasanm TET ye verdi
ği önemi bir kere daha huzurunuzda açıklı yarak 
başka bir bölümüne geçeceğim, bu konunun. 

Anayasanın 121 nci maddesinde TET Kuru
munun tarafsızlığını, «kuruluş, yönetim ve dene
tim» diyerek altım çizdiği gibi, bir de ikinci fık
rasında, uzun uzan hangi konularda, nasıl yayın
lar yapılacağını ve bunun temellerini belirtmiş; 
fakat Devletin yardım ettiği ajanslara geldiği 
zaman, bunların sadece tarafsızlığının esas oldu
ğunu söylemekle yetinmiştir. Şu halde, Anayasa 
TET nin tarafsızlığına büyük oranda önem ver
miştir. E... Büyük oranda önem verilen bu ta
rafsızlığın teminatı, o halde büyük oranda olma
lıdır. Dört üniversite rektörünü Cumhurbaşka
nı seçecek, Millî Güvenlik Kurulunun Genel Sek
reteri de buna katılacak; bir TRT Seçim Kuru
lu olacak. Ben değerli arkadaşım oztürk'ün bir 
sözü ile bunu karşılamak istiyorum. «Seçilen na
sıl seçenin tarafsızlığı, seçen de seçilenin taraf
sız olacağı anlamına gelmezse» bu getirilen me
tinde de TRT Seçilim Kuruluna işenilecek dört 
üniversite rektörünü seçecek makam, Cumhur
başkanı; eğer seçilenler tarafsız olmazlar ve 
TRT nin ileride, gelecekte alacağı uygulamada 
olacak birtakım ters görünüşler, davranışlar içi
ne düştüğü zaman tarafsız dediğimiz makam... 
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BZ/.ŞKAN — Sonuçlandırmanızı rica edece
ğim Sayın Çolakoğlu. 

îjiiJ'ASi ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan ten grup adma konuşuyorum, zannede
rim ki, grup adına 20 dakika olarak konuşmalar 
sınırlandırılmıştı. 

BAŞKAN — Gruplar 15 dakika efendim, is
terseniz takrir var, okuyayım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bağlı
yacağım Sayın Başkanım, lütfederseniz bağlıyo
rum. 

Arkadaşlar, Cumhurbaşkanına geleceğim,-za
man kısa, Cumhurbaşkanı, madde 97; Anayasa
dan okuyorum. 

«Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, 
Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini tem
sil eder. 

Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar 
Kuruluna Başkanlık eder; yabancı Devletlere 
Türk Devletinin temsilcilerini gönderir ve Tür
kiye'ye gönderilen yabancı Devlet temsilcilerini 
kabul eder; milletlerarası andlaşmaları onay
lar ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık ve 
kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını ha
fifletebilir veva kaldırabilir.» 

işte Cumhurbaşkanının Anayaöa 'bakımın
dan görevleri ve Cumhurbaşkanının niteliği; 
tarafsızdır, milletin birliğini temsil eder, 
Devletin başıdır ve görevleri de ikinci fıkrada 
sınırlı olarak sayılmıştır. 

Cumhurbaşkanına bir özel kanunla siz bu
da görev veremezsiniz arkadaşlar. Bu gftrev, 
Anayasanın bu açık hükmüne ters düşer. Binae
naleyh, Cumhurbaşkanına vereceğiniz görevi 
millet adına yargı yetkisini kullanan hâkimle
re verelim. Ne sakınca vardır? Anayasa açısın
dan yok, olaylar bakımından yok, İşin gelişi 
•bakımından yok. Binaenaleyh, Cumhurbaşka
nını getirip, TRT Seçim Kurulunu seçecek ma
kam olarak tâyin etmekte, ben ilerde çıkacak 
siyasal tartılmalar bakımından, çok sakınca 
görürüm ve size saygı ile arz ederim, Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun. Şah
sınız adma?... 

A. P. GRFPU ADINA SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Grup a'dına efendim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
maddenin geçirmiş olduğu safahat hakkında 
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tasa bîr tarihçe yapacak değilim. Vaktiyle ne 
dedik, ne dendi, ne denildi, ne denecek, ne de
nebilir gibi fikrî münakaşalara da girrmiyece-
ğim. Bunların hiç bir faydası yoktur; şunu de
dim, bunu dedin. Mesele fikirleri olgunlaştır
mak, en iyiyi, en doğruyu, en güzeli bulmak. 
Biz bu tekamülün içerisinde, A. P. Grupu ola
rak, meseleye olumlu bir çare bulmak için an
layışla yaklaşmışızdır ve en uygun çareyi de 
bu tarz ile bulmuşuzdur. 

ıŞimdl, sayın arkadaşım 0. H. P. Grupu adı
na konuştu. Vaktiyle hazırlanmış olan metin
deki unsurların müdafaasını yaptı ve bizim gö
rüşlerimizi eleştirdi, ama bir şeyi söylemedi. 
Anayasaya göre özerk üniversitlerin dört rek
törünün iç/inde bulunduğu bir kurulun bu Ana
yasaya göre tarafsız olup olmadığı hakkında 
bir şey söylemedi. Endişe ettim, acaba özerk 
üniversite rektörlerinden şüpheleri mi var? 
Bunların tarafsızlığından şüpheleri <mi var? 
Kim seçiyor burnu? Cumhurbaşkanı Danışta-
yın Başkanı teminattır da, Devletin başı temi
nat değil midir, muhterem arkadaşlarım? 

Meselelere biraz peşin hükümlerden, ön yar
gılardan; vaktiyle savunduğumuz fikirlerde 
ısrar ederek, devamlı aynı fikri tekrar ederek 
bu kürsülerde bir vaziyet alırsak, partilerarası 
mutabakatı sağlamak mümkün olmaz. İşte ba
şından beri burada söylediğimiz bu. C. H. P. bir 
katı fikirle çıktı; bir adım, bir santim belli bir 
noktaya getiremedik. Bu bîr komprimidir, bir 
hal tarzıdır; sayın Pak'süt ifade ettiler. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ko-
misyanffiarda günlerde çalıştık. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, şu 
mahzuru söylüyebilir mi sayın C. H. P. Sözcü
sü; rektörler tarafsız değildir? Özerk üniver
site bizim için teminat değildir. Cumhurbaşka
nı teminat değildir; biz yalnız hâkimleri te
minat görüyoruz. Böyle diyorlarsa, bunun ce
vabı var. Yeniden münakaşayı oralara götür
mek istemiyorum. Cumhurbaşkanı 95 nci mad
deye göre tarafsızdır. Anayasa Cumhurbaşka
nının tarafsızlığı ile ilgili hükümder koymuş
tur. Hangi hizmetleri ifa edeceğine dair de bel
li noktaları işaret etmiştir. Cumhurbaşkanının 
yapamıyacağı işleri, yasak olan işleri, yapma
ması lâzım gelen işleri hükme bağlamamıştır. 
Binaenaleyh, Anayasada men edici bir hüküm 
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var mı? Yok. Men edici bir hüküm olmadığına 
göre,, millî güvenliğin başı olan, Anayasanın 
111 nçi maddesine göre, Devletin başı mevkiin
deki Cumhurbaşkanının sorumluluk taşıdığı, 
vazife gördüğü, Güvenlik Kurulunda bas ola
rak bir takım görevlerin ifasında zaten kendi
si belli hizmetin içine girdiğine göre, o hizme
tin hemen yanında, bir devlet müessesesinin, 
Anayasa ile özel bir yeri olan bir Devlet mües
sesesinin kuruluşlunda böyle bir vaziyet alma
sı, seçim işlemini icra etmesi, hâkimlerin ileri 
sürülen mahzunlarından çok az mahzur taşıyan 
bir husustur. Hâkimlerin kurulda vazife alma
sının mahzurları o kadar çok ki; bir defa Da
nıştayın Başkanı, Yargıtayın Başkanı, Askerî 
Yargıtayın Başkanı, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun Başkanı, Sayıştayın Başkanı karar vere
cek; olumlu mütalâa verecek, Genel Müdürü 
alın diyecek; Hükümet alacak; Danıştayın bir 
dairesi hayır diyecek. Ekseriyetini, yargı baş
larının, güce yargı başlarının teşkil ettiği bir 
heyetin olumlu mütalâasına, ^ Danıştayın beş 
üyeli bir dairesi diyecek ki, «hayır, yan
lış yapmışsınız» Bakınız dengesizliğe. Ne 
hale getiriyoruz. «Yanlış yapmışsınız, , ta
sarrufu iptal ettim.» iptal ettiği tasarru
fun içinde, daire kararı; tasarrufu yapan işle
min içinde, Yargıtayın Başkanı, Danıştayın 
Başkanı, Sayıştayın Başkanı, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun Başkanı.. Devlet hayatında bu den
gesizlik değil mi? istedik M, yargı organlarını 
buna katmıyalım. Bağımsız orgam, üzerinde 
münakaşa yapılacak sahalara çekmiyelim. 
Çünkü yargı, bizim hukuk devletimizin son 
teminatıdır. Hepimiz için son teminattır. Fert 
için de, müessese için de son teminattır. Bu son 
teminatı ilk muameleye soktuğunuz, zaman me
sele başından alabora olur. 

Bunu teferruatı ile söyledik, tekrar etmiyo
ruz. Yarın TRT bünyesindeki dâvaları rüyet 
edecek mahkemedir, reddi hâkim sebebidir. 
Yargıtayın Başkanı sadece isim olarak bulun
muyor. Şahsiyeti hükmîyeyi, mânevi şahsiyeti 
temsil ettiği için oraya geliyor. Bu işler birbi
rine bağlıdır. Onun için hukukçu arkadaşım 
zannediyorum bunlarda bir çelişki, bir tenakuz 
görmiyeceklerdir. 

Bir hal tarzı bulunmuştur; özerk üniversi
tenin 4 rektörü ve Cumhurbaşkanımızın nasbi 
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meselesi, seçme meselesi, Millî Güvenlik Genel 
Sekreterinin de burada vazife görmesi meselesi. 
Bu, Anayasanın 121 nci maddesine güre isteni
len teminatı evleviyetle vermektedir. Bunun 
aksine bir fikir savunulmamış/tır, maddenin ay
nen bu şekli ile kabul edilmesini arz ve rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) . 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Va

kit geç biliyorum, ama 5 - 10 dakikamız var. 
Bunun için evvelâ Başkana saygı, değerli mil
letvekillerine de sevgilerimi arz ederim. 

Bir noktaya işaret ediyorum: Yine 2 aziz 
dostun sözlerine ilişerek konuşmaya başlıya-
cağım. 

Sayın Paksüt, «1961 Anayasası yapıldığı 
zaman çok mücadele ettik, müzakere ettik, 
Anayasanın altında benim de imzam vardır. 
Bu müzakerelerden sonra tatbikatta 1961 Ana
yasasının birçok aksaklıkları tesîbit edildi ve 
onun için de yeni Anayasamızı tâdil ettik» di-
'yor. 

O halde yapılmış olan, ortaya konularak mü
zakeresi yapılan ve sonuca bağlanan kanunlar 
tüm kâmil halde çıkmıyor, tatbikatta aksaklık
ları beliriyor. 

Şimdi bizim endişemiz şu: Reisicumhur ta
rafsızdır; Anayasa ile tescil ve teslbit edilmiştir. 
Bugünkü seçimle Anayasada Reisicumhur ta
rafsızdır, ama yarın bir reisicumhur seçimi ol
duğu zaman çoğunluk partisi arasından bir 
reisicumhur seçilirse... (A. P. sıralarından «in
şallah» sesleri) inşallah.. Bu, tahakkuk ettik
ten sonra «inşallah» ı destekliyen arkadaşla
rımızın reisicumhuru, TRT üzerindeki baskısını 
kuvvetli bir hale getirmek niyetinde ve kara
rında ise, istediği 4 tane rektörü vazife başına 
getirir ve muhtelif kurumlardan getirilmiş ve 
öne sürülmüş olan kişilerin arasından istedikle
rimizi bu kurul seçer... 

SEYFi ÖZTÜRK (Eskişehir) — 8 tane 
rektörü nereden bulacağız? 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Şimdi burada bir tarafsızlık mevzuu vardı, 
iSaym öztürk işaret ettiler; «özerk üniversite 
rektörleri tarafsız değildir gibi geliyor Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsünün görüşüne g"öre. 
Acaba bundan mı endişe etti» dediler. 

Kanunda - bırakın Yargıtay, Denıştay, Sa
yıştay, Askerî Yargıtay Başkanı meselesini, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bunu etraf
lı olarak arz ve ifade etti - hiç olmazsa 3 parti 
bu mesele üzerinde karar verirken bu 5 satırı 
çıkarırlardı da, «Ankara üniversitesi Rektörü
nün çağrısı üzerine, Ankara'da toplanacak 
üniversiteler rektörleri tarafından toplantıya 
katılacak» tâbirini Türkiye'deki bütün üniver
sitelere teşmil ederler ve hiç olmazsa üniversi
telerin kendi temsilcilerini kendilerinin seçme
sini sağlıyabilirlerdi. 

Yarın tarafsız bir reisicumhur - tarafsız gö
rünür giibi olmakla beraber - vazife başına ge
lirse bundan kim dert çeker, «inşallah» diyen
ler mi, «Allah göstermesin» diyenler mi onu 
bilemem, ama Allah bu memleketi dertten ve 
sakıncadan her zaman korusun. 

BAŞKAN — Ek Madde 1 üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen sayın milletvekili? Yok. 

Takrirler vardır, okutuyorum. 
Sayın Korkmazcan, bir takririniz var, geri 

alıyor musunuz? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Es

kiden verilmiş bir takrir mi? 

BAŞKAN — Evet. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Onu 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in takrirlerini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının Ek Madde 1 inde sıralanan ve 

TRT Seçim Kurulunu meydana getiren üyeler 
arasına Türkiye Barolar Birliği Başkanının 
da katılmasını ve bunun, maddede Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanından sonra sıraya ko
nulmasını öneriyorum. 

önergemi sözlü olarak da açıklayacağım. 
Saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

iKatılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kalbul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

ıSayın özgüner'in 2 nci takririni okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının Ek Madde 1'inde, yukarda belir

tilen makamların vekâlet suretiyle yürütülmesi 
halinde «Toplantılara vekâlet eden katılır» de
yiminin çıkarılmasını öneriyorum. 

Önergemi sözlü olarak da açıklayacağım. 
Saygılar sunarım. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

3 parti grup başkanvekillerinin verdiği 
takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek Madde (1) in aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz: 
TRT Seçim Kurulu : 
«Ek Madde 1. — TRT Seçim Kurulu, Üni

versite Rektörleri arasından Cumhurbaşkanın
ca seçilecek 4 rektör ile Millî G-üvenlik Kurulu 
Genel Sekreterinden kuruludur. 

Kurul, ilk toplantısını, seçimini takibeden 
lö gün içinde yapar ve üyeleri arasından bir 
(başkan ve bir başkanvekili seçer. 

Kurul bu kanunda öngörülen işler için Baş-
(bakanın çağrısı üzerine Ankara'da toplanır. 

Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı, üye 
tam sayısının salt çoğunluğudur. 

Rektörlük görevi sıona eren veya kurulun 
üst üste 3 toplantısına özürsüz olarak katılmı-
yan üyenin yerine Cumhuribaşkamnca Rektör
ler arasından yeni bir üye seçilir. 

TRT Seçim Kurulunun bür'o ve yazışma iş
lemleri TRT Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
Kurul toplantılarına katılan üyelerin yollukla
rı Harcırah Kanunu hükümlerine, huzur hak
ları hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre 
Kurumca karşılanır.» 

A. P. Grupu adına D. P. Grupu adına 
izmir Milletvekili Denizli Milletvekili 
Ali Naili Erdem Hasan Korkmazcan 

M. G. P. Grupu adına 
iSiirt Milletvekili 

Mehmet Nebil Oktay 

BAŞKAN — Komisyon? 

', GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Geçici 
Komisyonun 14 . 1 . 1972 tarih, 1/537 sayılı Ka
rarına istinaden katıldığımızı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

maktadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Tâdil şekli ile maddeyi. 
BURHANETTİN ASÜTAY (izmir) — 

Efendim, önergeyi kabul etmiyen biziz; ara sıra 
ıbize de bakın. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Bakıyorum efendim, merak et
meyin. Lâzımgeldiği zaman tek tek sayıyorum. 

Tâdil şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Evvelce Ek Madde 1 in metinden çıkması 
ihtimaline binaen metinde yazılı Ek Madde 2 
«1» olarak, Ek Madde 3 «2» olarak ve Ek Mad
de 4 «3» olarak tedvin edilmişti. Ek Madde 1 
kabul edilmiş olması hasebiyle ilk metinde ya
zılı olduğu veçhile Ek Madde 2, Ek Madde 3 
ve Ek Madde 4 olarak numaralanması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. KaJbul buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 2. — TRT Genel Müdür
lüğünün başvurması üzerine 4 ncü maddedeki 
(Seçici Kurullar, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu 
üye adaylarını seçmek ve Kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. TRT Seçim Kurulu, Genel Mü
dürlüğün bu adayları kendisine bildirmesinden 
itibaren en çok bir ay içerisinde Yönetim Ku-
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rulu üyelerini seçer. Hükümetçe atanacak üye
lerin atanma işlemleri bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. 

Grup başkanvekilleri tarafından verilmiş 
ibir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
TRT Kanun tasarısının ek geçici 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz: 

Ek Geçici Madde 2. — Dördüncü maddeye 
iğöre Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmekle 
görevlendirilen organ ve kurullar, TRT Genel 
Müdürlüğünün başvurması üzerine bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde 
Yönetim Kurulu üye adaylarını seçmek ve Ku
ruma bildirmekle yükümlüdürler. TRT Seçim 
Kurulu, Genel Müdürlüğün bu adayları kendi
ne bildirmesinden itibaren en çok bir ay içeri
sinde Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Hükü
metçe atanacak üyelerin atanma .işlemleri bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki 
ay içinde tamamlanır. 

A. P. Grupu adına D. P. Grupu adına 
Eskişehir Milletvekili Denizli Milletvekili 

Seyfi öztürk Hasan Korkmazcan 
Millî Güven Partisi Grupu adına 

Ankara Milletvekili 
Emin Paksüt 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

R I M ÇERÇEL (Afyon Karalhisar) — Meclis
çe kabul edilen maddelerin taibiî bir neticesidir; 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
flDuyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — 359 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler ve ek geçici maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili? Yok.. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok.. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Şinasi öz-
denoğlu, buyurun. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 

Bu ilerlemiş saatte, büyük önemle takip bu
yurduğumla TRT tasarısı üzerinde bâzı gerçek
lerin zabıtlara tescili bakımından son sözü al
mış bulunuyorum. Peşinen özür diliyerek ve 
müsamahanıza sığınarak sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 359 sayılı TRT Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren tasarıyı Yüce 
Meclis şu anda kabul etmiş bulunuyor. Tasarı
nın tünü üzerindeki görüşlerimizi açıklarken bu 
değişikliği, genel prensipleri ve felsefesi ile 
olumlu karşıladığımızı arz etmiş, ancak bu ge
nel prensipler yanında en az onlar kadar önemli 
birkaç unsur üzerinde taviz verilmemesi gerek
tiğini de bu yüce kürsüden açıkça belirtmiştik. 

Bu unsurlar nelerdir? 
1. ünce, tarafsızlık ilkesi üzerinde en ufak 

bir tavizin TRT yi yeni ve daha büyük buna
lımlara götüreceğini savunduk; tarafsızlık il
kesinde en ufak bir gerilemenin karşısında ola
cağımızı açıkladık. 

2. üzerinde titrediğimiz tarafsızlık ilkesinin 
sorumsuzluk haline getirilmemesini temin ede
cek hükümlerin tasjarı metninde yer almasını 
savunduk ve bu arada TRT hesaplarının en et
kili ve ciddî şekilde denetlenmesini sağlıyacak 
otomatik bir kontrol s'iısteminin bu tasan ile 
mutlaka getirilmedi görüşünde ısrar ettik. 

Nihayet TRT mensuplarının özlük hakları 
konusunda bir imtiyazı önliyecek, ama hak et
tiklerini mutlaka verecek ve hele Devlet perso-
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nel sistemin'İEtı bütünlüğü ile çelişmiyecek bir 
statünün kabulü doğrultusunda görüşlerimizi 
ve önerilerim'izi yine bu kürsüden arz ettik. 

Değerli arkadaşlarım, hemen şurasını belirt
mek isterim ki, tasarının görüşülmesi sırasında 
savunduğumuz kişisel görüşlerimiz, vatan ve 
millet yararlarını her şeyin üstünde tutan bir 
felsefeye dayanmıştır. Gerçekten TRT nin elin
deki imkânlarla geniş halk kütleleri üzerinde 
en etkili! bir silâh olduğundan şüphe yoktur. Bu 
silâhın geri tepmemesi, hedefine varması şarttır. 
Bunun için da aklın, dürüstlüğün, faziletin vs 
adaletin ölçülerinden şaşılmaması da şarttır ve 
esastır. 

işte bu ulusal zorunlulukladır ki, tarafsızlık 
kadar önemli bir ikiinci ilke yine Anayasanın 
121 nci maddesinde yerini almıştır. Bu ikinci 
ilke" Devlet tekelidir. Radyo ve televizyon istas
yonlarının Devlet eliyle kurulması bir Anayasa 
emri olduğu kadar, miillî güvenliğin ve millî 
bütünlüğün vazgeçilmez bir gereğidir. Bu tekel 
yalnız Türkiye'de *değil Batı Almanya, İtalya, 
Fransa ve ingiltere gibi ileri ve hür batı ülkele
rinde de mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis dünyanın 
en ileri hukuk ilkelerini en uygun kanunlarla 
çıkarsa da, bütün mesele uygulamaya gelip da
yanmaktadır. özerklik de, tarafsızlık da kanun 
koyucusundan çok uygulayıcının vicdanındadır, 
Yüce Meclis tarafsızlık üzerinde bu derece çır
pınmış, titizlikle durmuştur. Yarın bu kanun 
uygulanmaya başladığı zaman elbette hepimiz 
izliyeceğiz. Programlarda mutlak tarafsızlık 
sağlanacak mıdır, televizyon ekranları, radyo 
mikrofonları eşin dostun, belli kiklerin buluş
ma yeri olmaktan kurtarılacak mıdır ve nihayet 
TRT yi halk ve ydııı kütle gözünde mahkûm 
edenler ciddî şekilde hesap verebilecek midirler? 
Şüphesiz, bütün bunları Meclis görecek ve izli-
yecektir. 

Bu kanunun uygulanmasında TRT yönetimi
ne yardımcı olmak, bu Kurumu başarılı bir 
çalışmaya sevk etmek bizler için elbette zevkli 
bir görevdir. Bu konuda faydalı olacak bir re
çetenin esaslarını bu kürsüden verip tutanaklara 
geçirmek de gelecek günler için bir zorunluk-
tur, elbette. 

Değerli arlradaşlarım, reçetemiz kısaca şu
dur : 

ı Verimli, yaratıcı bir yönetim yetki ve sorumlu-
j lukların açıkça belli olması demektir, öteden be

ri şu inançta olmuşuzdur, idareye iş gördürmek 
istiyorsanız ona yetki vermelisiniz, çünkü gü
nümüzde idareci birçok sosyal ve ekonomik so
runlarla boğuşan; fakat her şeyden önce insan
larla armoni kurmaya çalışan kişidir. Bütün 
bunlar yetkisiz olur mu? Yetkide nasıl kıskanç 
davranmıyacaksıanız, sorumlulukta da aynı 
oranda cömert davranmaya mecbursunuz. So
rumluluk, gayet ağır ve çabucak sonuca varıla
cak nitelikte olmalıdır. 

Ben, bu açıdan bakıldığı takdirde dörtbaşı 
mamur bir kanun yaptığımız kanısında değilim. 
10 ncu maddeyle, görüldüğü gibi, bir Danışma 

I Kurulu getirilmiştir. Burada da arz ettiğim 
üzere, fazla lüzumsuz bir kuruluştur, geçmiş
tir. Bu haliyle hepimiz saygı duymaya meebu-

I ruz; ama yarın çok temenni ediyorum-gerçek
ler, hâdiseler beni yanıltsın. Biz birtakım ha
şiv olan hükümler ve müesseseler getirdiğimiz 
kanısındayım. 

Ek 1 nci maddeyi tartışmayı, lüzumlu gör
müyorum; ama orada da bir hatalı hüküm ge
tirdiğimiz kanısındayız. Çünkü üniversitenin 
çoğunluğunu tenzih etmekle beraber ifade et
meliyim ki, değerli arkadaşlarım, bugün Siyasi 
Partiler Kanununa göre, üniversite öğretim 
üyeleri siyasi partilerde görev alabilmektedir 
ve yer yer esefle görüyoruz ki, gene çoğu bir 
siyasi partiye, bir inancın içerisine girmiş; bu 
inancı da kolay kolay insanlara terk ettirmenin 
mümkün olacağı kanısında değilim. Üniversite
lerde de yer yer rastladığımız kulisler hepimizi 
de üzmektedir. 

Bu itibarla çok temenni ederdik M, ek ge
çici maddede gerçekten TRT Seçim Kurulunun 
tarafsızlığını yüzde yüz temin edecek bir hü
küm getirelim. Getirdiğimiz kanısında değilim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi TRT yönetimi
nin elinde bir şans vardır. Kanunun getireme
diğini yönetmeliklerle getirmeye çalışmak. Ta
sarının 4 noü maddesine göre, Yönetim Kurulu 
çalışma esaslarını bir yönetmelikle düzenliye-
cektir. 

Tasarının 10 ncu maddesine göre, Genel Da-
| nışma Kurulu çalışma usullerini bir yönetme-
| likle düzenliyecektir. 
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Ek geçici 2 nci maddeye göre, Koordinas
yon Kurulunun kuruluş şekli ve görevleri gene 
bir yönetmelikle saptanacaktır. 

Nihayet, 46 ve 47 nci maddelere göre, TRT 
personeline yapılacak ödemeler de yönetmelik
lerle tesbit edilecektir. 

İşte biz, daha şimdiden bu yönetmelikler 
üzerinde ilgililerin dikkatini ciddî suretle çek
mek, bu yönetmelikler yapılırken kanun koyu
cunun maksadının ve iradesinin aşılmaması 
şartiyle, yetki ve sorumluluklarında açık ve se
çik şekilde tesbitini istiyoruz. Nihayet, bu yö
netmelikler yapılırken şu kürsüden söylenip 
tarihe geçmiş olan fikirlerin dikkate alınmasını 
istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biz kanun koyucu
nun aklından geçmemiş imtiyazları Devlet ke
sesinden cömertçe peşkeş çeken, adam kayırma
nın gizli usullerini ve formüllerini sistemleşti-
ren nice yönetmelikler görmüşüzdür. 

işte bütün bu acı tecrübelerden sonra TRT 
ce yapılacak yönetmeliklerin, her şeyden önce, 
bû kanunun felsefesine uygun, yetkileri ve so
rumlulukları açıkça belirten ve hele tarafsız
lık ilkesine zerrece gölge düşürmiyen bir nite
likte olmasını beklemek hakkımızdır. 

Buradaki tekliflerimize bir başka önerimizi 
ide katmak istiyoruz. Acaba, TRT ingiltere'de 
BBC nin yaptığı gibi yayınlarını kendi içinde 
bir organa tenkid ettiremez mi? Kendikendini 
ıtenkid, hem yayınlarda kalite ve seviyeyi sağ
layacak, hem de tarafsızlık ilkesinin yapıcı bir 
garantisi olacaktır. Koordinasyon kurulu yö
netmeliği hazırlanırken bu konu üzerinde du
rulmasını tavsiye ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sözlerimi topar
lıyorum. Türk kamuoyunun dikkatiyle birlikte 
şimşekleri de üzerine çeken TRT en kısa za
manda kendisine çeki düzen vermelidir. TRT 
nin kısa sürede uzun ve acı bir macerası var
dır, görülecek hesabı vardır. Bu hesap, Yüksek 
Denetleme Kurulunun dosyalarından ve kurul
duğundan bugüne kadarki saf evrakından geç
mektedir. Mecliste hesapların ibra edilmesi si
yasi bir kontroldür, cezanın ibrası anlamını ta
şımaz. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum. Evet, 
TRT en kısa zamanda her türlü sahibenin altın
dan kalkmalıdır ve biz Parlâmento olarak bu
nun yardımcısı olmahyız. 
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I TRT; olayları, kişileri, sorunları değerlendi
rirken idealimizdeki hâkim kadar âdil ve taraf
sız olmalı, Sezar'm hakkını Sezar'a vermelidir. 
Esefle ifade etmeliyim ki, TRT bu konuda sa
yısız kötü örnekler vermiş, belli bir kliğin ha
yat sahası haline gelmiş, ekranlarını ve mikro
fonlarını dost kayırma yeri haline getirmiş; 
bütün bu haksızlıklar ise, şiddetli reaksiyonları 
yaratmıştır. 

Bu yüce kürsüden bir kez daha ifade ediyo
rum, TRT de kötü sınav vermiş duygusal kadro 
tasfiye edilmeli, yıpranmamış tarafsız bir kadro 
yerini almalıdır. 

Değerli milletvekilleri, TRT nin siyasal par
tilerin emrinde olmaması ne kadar «artsa, dü
rüst ve yapıcı bütün fikir kavgalarının, sosyal 
ve siyasal hareketlerin yüzde yüz tarafsız bi
çimde TRT ekranlarına ve mikrofonlarına yan
sıtılması da o derece şarttır. Ne yazık ki, TRT 
bugüne kadar kendisine yönelen tenkitleri tmk-
rofonlorından millete duyuracak açık yürekli
liği göstermemiştir. Bundan böyle kendi ken
dini tenkid gibi cesur bir geleneğin TRT de ku
rulmasını gönülden arzuluyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanunla TRT de yeni 
ve verimli bir hizmet döneminin başlıyacağına 
inanmak istiyorum. 12 Martın hedeflerine, kök
lü reformlara, inançlı, yüzde yüz tarafsız Ata
türkçü felsefede hiçbir suretle tâviz vermiyecek 
bir TRT bizim övüncümüz olacaktır. İtibari ser
mayesini 1 milyar liraya yükselterek imkânla
rını artırdığımız ve bilhassa tarafsızlık ilkesi 
üzerinde çırpındığımız bir TRT, her halde 
umutlarımızı boşa çıfcarmıyacaktır. Siyasal ça
tışmaların ve mezhep kavgalarının böldüğü bü
yük Türk ulusunu birleştirecek, insanlarımızı) 
birbirine sevdirecek, Türk toplumunu güçlendi
recek, uyutulmuş Türk Milletini uyandırıp, uzay 
çağının hamlelerine itecek kemalist, devrimci ve 
milliyetçi bir TRT bizim övüncümüz olacaktır. 

Kabul buyurduğunuz bu tasarıyı işte böyle
sine bir inanç ve umut içimde olumlu karşıladı
ğımızı arz öder, TRT ye bundan sonraki çalış
malarında başarılar diler, Yüce Meclisinizi de
rin saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — TRT kanun tasarısı üzerindeki 
müzakereler bitmiştir; açık oylarınıza arz edil
mesi gerekmektedir, ancak vaktin çok geç ol
muş bulunması hasebiyle açık oy işlemi gelecek 

I birleşim yapılacaktır. 

• 
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Sayın TRT Genel Müdürü öğün, buyurun. 
TRT GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÖĞÜN — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ciddî ve yorucu bir mesai sonunda TRT Ka
nununu çıkarmış bulunuyorsunuz. Bu suretle 
TRT ye, milletine daha çok, daha iyi hizmet 
imkanlarını bahşetmiş bulunuyorsunuz. Bu ka
nun sayesinde TRT Türk Devletinin sesini yurt
ta ve yurt dışında en iyi şekilde duyurma im
kânlarının yanında, ayrıca Türk Milletinin eği
tim, milî kültür, haber ve eğlendirme hizmet
lerini de en iyi şekilde yapma imkânlarına ka
vuşmuş bulunmaktadır. 

TRT ye bu hizmetleri yapmada bahşetmiş 
olduğunuz bu imkânlardan dolayı Hükümet 
adına şükranlarımı arz ederken, hepinize say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz 
ediyorum : 

Nüfus kanun tasarısının açık oylamasına 244 
sayın milletvekili katılmış, 237 kabul, 2 ret, 5 
çekinser, yeterli sayı sağlanmış Meclisimizce ta
san kabul edilmiştir. 
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| Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kânununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına 211 sayın üye katılmış, 207 kabul, 1 ret, 
3 çekinser, yeterli sayı sağlanamamıştır, gele
cek birleşim tekrar açık oylarınıza arz edile
cektir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı 'cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 202 sayın üye katılmış, 199 kabul, 
1 ret, 2 ıçekinser, yeterli sayı sağlanamamıştır, 
gelecek birleşim tekrar açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ıhakkın'daki kanun tasarı
sının açık oylamasına 200 sayın millet vekili ka
tılmış, 197 kabul, 1 ret, 2 çekinser, yeterli sayı 
sağlanamamıştır, gelecek birleşim tekrar açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

17 . 1 . 1972 Pazartesi £*ünü saat 15 00 te • 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

i Kapanma saati : 20,15 
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Nüfus kanunu tasarısının açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 244 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 5 
Oya katılım yanlar : 198 

Açık üyelikler : 8 • 

ADANA 
Fazıl Güleç " 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
Ali Îhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay cim 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemini Ataman 
Orhan Birgit 
Musa Kâzını Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özden oğlu 
Emin PaJksüt 
H. Turgut Tokör 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 
Abidin İnan GaydaOı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çilo-ğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sfîdrettin Ganga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım Önadını 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye. Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
îhsan Tombuş 
Arslan Topçübaşı 

DENİZLÎ 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Gev at Sayın 

ELÂZTtt 
Sam et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Oztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi. Çolakoğlu 
Erdeni Ooak 
Muhittin Sayın' 

GÎRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm on 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saalçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah CilU 
M. Sait Rnşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir ^Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
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Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orknnt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Akgüm Sildvrîli 
îsanail Haûcka Tekiaıel 
Naime İkbal Tökgöz 
SSefamıek Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsau 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osuna 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdofanlı 
Orhan Denk 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzuliah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ertgıın 
İhsan Kabadayı 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmam öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğruİ Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâımil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

Abdulkadir özmen 
MUĞLA 

Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlıı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avnr Kavurmacı oğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlût Oeaöcçıoğlu 

ORDU 
Hamdi Madden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlü 
Kadri Eroğan 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Örhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslanfcürk 
Ahmet İhsan Birdnci'oğiu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenoıv 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
KARS 

Musa Doğan 
MARAŞ 

M. Zekeriya Kürşad 

BALIKESİR 

M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

[Çekinserler] 
GAZİANTEP 

Mehmet Lûtfi Söylemez 
İSTANBUL 

Lebit Yurd-oğlu 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi ( 

AMASYA 
Vavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçp.rimez 
OsTYian Soğukpmar 
(î.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali (Tülcam 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkam) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztür'k 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

[Oya kahlmtyanlar] 
1. Hüseyin încioğlu 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

ÎSTANBUL 
îbrahim Abak ' 
îsmamil Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
îlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
A. Turgut Topalfoğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

ÎZMÎK 
Mustafa Akan 
Talât Orflıon 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkü Üner 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrnhman Güler 
Ali Naki Ulu soy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkahn 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet AvtuŞ 

ERZİNCAN 
fandık PeriTiçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinislî 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Gögüş (B.) 

KARS 
Veyis Koçuîu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Haa&n Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şervket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoaikan 
(I.) 
Mustafa Kubilay tmer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Mehımeıt özdal ı 
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MAEDÎN 
Şevki Altındağ 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
AH Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar özailıp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Oengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Açık ü% 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

(t) 
TOKAT 

Reşit önder 
TRABZON 

Necati Çakıroğlıı 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

f elikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
i 

s 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Baihra Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. A.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

YOZGAT 
Îsmaiil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka:nmuna bağlı cetvellerde 
hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 211 

Kabul edenler : 207 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 231 

Agik üyelikler : 8 

değişiklik yapılması 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza GiLL'lüoğlu 
M. Salâhattım Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzını Uysal 

AMASYA 
Salih Ayg-ün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Oüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçulıoğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Oilhat Bilgeflıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâeım 

[Kabul 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

•Abidin İnan Gaydalı 
BOLU * . 

Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A.. Mukadder Çiloğlıı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrııl Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

edenler] 
Kemal Demirer 
ihsan Tom/buş 

DENİZLİ 
Hasan Korkınazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
İlVami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samjet Gûldoğan 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan NaipoğJu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz. 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Isımail Bafkkı Telkine! 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Tür kay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali NaM Üner 
Cbş/kun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
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Turgut Ariaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSEEİ 
Hayrettin Nakibağlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet At&gün 
Feyzullalh Çarıkçı 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaş 
Offom Ofcay 
Tahsin Yılmaz östturs 
Muştala Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

ISTA 
Lebit YUTİ 

Ali Erbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orlıen Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil1 Şahhuoğlu 
önol Şökar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet' Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Meviüt Ooakcıoğlti 

ORDU 
Haandi Mağden 

[Reddi 

A R T 
Abdullah N< 

[Çekim 
NBUL | SAM 
oğlu J Bahattin U 

[Açık Ü% 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin. Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Badcı 
İsmail Hakkı Birler \ 
Mehmet Kazova ; 

TRABZON \ 
Mehmet Arslantürk 

'Âen] 

ıci Budak 

serler] 
SUN 1 ZONGI 
zunoğlu | Ahmet GÜD 

t elikler] 

Kocaeli l 
Malatya 1 
NevştİLİr 1 

— 
Yekûn 8 

Ahmet ihsan BİTİncioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali GaMü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turanı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmettr Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fıraıt 

Cahit Kauvdkaş 
8. Tekin Müf tüoğlu 
Kevni Nedimogiu 

ILDAK 
L6T 
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Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasan sına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. ıSalâhattin Kılıç 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
M. Zeöri Adıyaman 
Kâmil Kmkoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsanı Ulubahşi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zekî Al'tunıbaş 
Oihat Bilgelıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 202 

Kabul edenler : 199 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 240 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU» 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
IbraıhiJm Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI-
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
ihsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 
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DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Bahzat Egilli 
Ahdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç . 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi ' 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet îpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

6 - (8) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
ismail Haikkı Telkinel 
Naime ikbal Tökgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
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Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Oaman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Er%ek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmü Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlr 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp /, 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

[Reddeden] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 

[Çekinserler] 
GAZİANTEP İSTANBUL 

Mehmet Lütfi Söylemez Lebit Yurdoğlu 

[Açık üyelikler] 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 

r-ı 

1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
S 
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1971 yüı Büt$e Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasiikakkında kanun tasansıaın.açık 
oylamasına verilen ayların sonucu (S. Sayısı: 454) 

(;Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza G-üllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Gavit Orai 
Kemal, Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kımkoğhı 
AFYONEABAHlSİ 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali tasam Uhibahşi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusıoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altuoıbaş 
ölhat Bilgeüıan 

Üye sayısı : 460 
Oy verenler : 200i 

Kabul edenler : lWîı 
Reddedenler : Dü 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 24!2 

Açık üyelikler : 8 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal .ErVlem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BÎfTLlS 
Kenan Mümtaz Akı şık 
Abidin İman Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim ftktem '' 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Darul 
Hasan Korknmrcan 
AK Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
İlhama Ertem, 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sam>et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM . 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

ÎÇEL 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekincl 
Naime İkbal Tokgöz 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
BuıhanettJin Asutay 
Şeref Bakşık 
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(M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaea 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
"Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sadi Koç aş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek ' 

İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen-

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

- RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal emer 

SllRT 
Selâhattin Oran. 

SlNOP 
Tevfik Fikret övet 

srvAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet. Kav?ova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Reddeden] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 

[Çekinserler] 
GAZİANTEP İSTANBUL 

Mehmet Kılıç Lebit Yurdoğlu 

[Açık üyelikler] 

Alımet ihsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Başjtürk 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
•i 
X 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

28 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

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

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekil Yıknaz 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. — 24 . 12 . T963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kamununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kamun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitilin, 
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 : 
6 . 12 . 1971) 

X 3. — 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 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

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 

x 1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1936 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) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkın'da kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/580; Cum
huriyet Senatosu 1/40) (Millet Meclisi S. Sa
yısı 452; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 32) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 

X 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkınlda kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair .Cum
huriyet Senatosu ve Biütçe Kanma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi' 1/581; 
Cumhuriyet Senatosu 1/39) (Millet Meclisi S. 
İSayısı : 453; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
31) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 

X 5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkm'da kanun 



tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/572; Cumhuriyet Senatoisu 1/38) (Miileıt 
Meclisi S. Sayısı : 454; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 

6. — /T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağusıtıos 1971 ayları hesabına ait Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/18) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 
11 . 1 . 1972) 

7. •— T. B. M. M. .Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 197Ü. ayları hesa'bma ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/19) 
('S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 11.1.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadmı'm, 
çırak, kaldia ve ustalık: kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışana ve Plân 
komkyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. hı Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, 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 istanbul 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) (Biriinofı dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 4. — 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 5. — 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 işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler 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 6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
misyonlarınldan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

7. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dıair 
2 Temmuz 1951 ıtarilh ve ®805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birimci fıJkrası «K» bendimde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
(kofmisyonlan raporları. (11/366) (S. ISayısı : 417" 
ve 417 ye (biriıuci ek) (Birinci dağıitma tarihi : 
23.8.1971, ikfcıei dağıtıma tarihi : '29.11.1(971) 

8. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkaldaşıoıın, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Ümiversitesinıde kuıruil'aeaık Teknoloji ve Ev 
Efkonoımiısi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği işletmesi hakkında kainun 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;. 
19 . 8 . 1971 : 9 .12 . 1971) 



9. — 14 . 7. 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kamuınunıa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kamumla eklemem ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasıarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayım : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

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

11. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamun tasairısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 1 0 . 1 9 7 1 ; 9 . 1 2 . 1 9 7 1 ) 

12. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burfhanettin 

Asutay ve 9 arkadaşının, 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) 

X 13. — Hukuk usulüme dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun 'bulunması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/340) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1971) 

X 14. — Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Oum'buriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işler
de adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kamun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (;S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi • 
3 . 1 . 1972) 





Dönem : 3 / E l 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 D 2 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/580; C. Senatosu 1/40) 

(Not : a Senatosu IS. Sayısı : 30) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 214-1/140 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 4 . 1 . 1972 gün ve 158 sayılı yazınız : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı BütceKanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 6 . 1 . 1972 tarihli 19 ncu Bir Yeşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dos
ya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica edenim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açik: oy neticesi : (111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/580, C. S. 1/40 
Karar No. : 202 

Kabul : 110 
Ret : ,— 
Çekinser i 1 

Bütçe Karma Komisyonu 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

7.1.1972 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulumun 6 . 1 . 1972 tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyoınu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 / C O 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 d ü 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması Hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; C. Senatosu 

1/39) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 31) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.1.1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 212,1/39 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 4 . 1 . 1972 gün ve 157 sayılı yazınız : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonumca kabul olunan metni, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 1 . 1972 tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (119) 

Kabul : 118 
Ret 
Çekinser 

Bütçe Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet 3îeclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 7 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/581, G. S. 1/39 
Karar No. : 201 

MİLLET MECLİSİ'BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 1 . 1972 tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

iSöızeü. 
Ankara Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 / C / 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 D 4 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere

leri (M. Meclisi 1/572; C. Senatosu 1/38) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 32) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 213 - 1/38 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 4 . 1 . 1972 gün ve 156 sayılı yazınız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe (Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.1.1972 
tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Ariburun 

iCuımhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : (111) 

Kabul 
Bet 
Çekinjser 

: 110 
— 

: 1 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 7 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/572, C. S. 1/38 
Karar No. : 187 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 1 . 1972 tarihli 19 ncu Birleşiminde aynen kabul edi
len «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkan Y. 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 455 
T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ayları 
hesabına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /18 ) 

Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 
Karar No. : 10 

7 . 1 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

11 637 585,86 
+ 46 976 308,60 

Haziran, 1971 başında bankada mevcut para. 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

58 613 894,46 Toplam. 
52 879 914,04 Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

5 733 980,42 Eylül 1971 başında bankada mevcut para. 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 aylarına ait hesapları ince

lendi. 
Haziran 1971 de Ziraat Bankasındaki 11 637 585,86 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağus-

tis 1971 aylarında Hazineden 46 976 308,60 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın 
cem'an 58 613 894,46 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 52 879 914,04 lira tenzil edildikten sonra 
Eylül 1971 başında bankadaki kasa mevcudunun 5 733 980,42 liradan ibaret olduğu ve Sayman
lıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz elilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu Sözcü Kâtip 

Başkanı Sinop Kırklareli 
İzmir H. Biçer F. Çarıkçı 

M. Daldal 

Denetçi 
Kars 

K. Kaya 

Gümüşane 
N, özdemir 

İmzada bulunamadı 

Konya 
t. Kabadayı 

Bilecik 
M. Ergül 

İstanbul 
E. Derinçay 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
M. Özdal 

Sivas 
K. Eroğan 

Denizli 
M. E. Durul 

İstanbul 
T. Erer 

Mardin 
A. Kermooğlu 

»>«-« 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 456 
T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1971 ayları hesabına 

ait Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu (5 /19) 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 
Karar No. : 11 

7.1. 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

5 733 980,42 
+ 57 351 171,98 

Eylül 1971 başında bankada mevcut para. 
Eylül, Ekim, Kasım 1971 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

63 085 152,40 Toplam. 
39 335 519,81 Eylül, Ekim, Kasım 1971 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

23 749 632,59 Aralık 1971 başında bankada mevcut para. 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1971 aylarına ait hesaplan incelendi. 
Eylül 1971 de Ziraat Bakasmdaki 5 733 980,42 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1971 ay

larında Hazineden 57 351 171,98 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'au 
63 085 152,40 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 39 335 519,81 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1971 başında Bankadaki kasa mevcudunun 23 749 632,59 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu Sözcü Kâtip 

Başkanı Sinop Kırklareli 
İzmir H. Biçer F. Çarıkçı 

M. Daldal 

Denetçi 
Kars 

K. Kaya 

Günuüşane 
N. özdemir 

İmzada bulunamadı 

Konya 
t. Kabadayı 

Bilecik 
M. Ergül 

İstanbul 
E. Derinçay 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
M. Özdal 

Sivas 
K. Eroğan 

Denizli 
M. E. Burul 

İstanbul 
T. Erer 

Mardin 
A. Kermooğlu 

»>•« 




