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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

A.cvık bulunan İçişleri Bakanlığına Bayın
dırlık Bakanı Ilyas Seçkin'in ve Bayındırlık 
Bakanlığına da Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat'in tâyin edildiklerine ve 

Y'azife ile yurt diışına gidecek ulan Millî 
Savunma Bakanı İllıam.i Sanear'a dönü'şlüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı 
Hasan Diııçer'in vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edi
nildi. 

Türkiye i-iadyo - Tel o vizyon Kurumu kanu

nu tasarısının 'maddeleri üzerinde bir «lire gö
rüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan, 24 Ekim 
1!)G3 Benşembe g-ünü saat 14 te toplanılinak 
üzere'birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Ata?ay 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamcttin özyiil 

Başkan 
[Baışkamvekili 

İhsan Hamit Tigrcl 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm 

cezasının müebbet hapse çevrilmesine dair ka
nun teklifinin Mille't Meclisince kabul olunan 
'metni ve Cırmıhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Konıisytonıı raporu (M. Meclisi 3/56, 
0. Senatosu 2/91) (S.'Sayısı : 325) 

'2. — Mehmet ('Mustafa) Yeğenoğlu hakkın
daki tfliiın cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 'olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raptoru (M. Meclisi 
3/510, C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı : 326) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), A. Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorıum. 

Ekseriyet olmadığı görülmektedir. Bir saat 
sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,02 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili thsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), A. Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm Mil
lî Eğitim Bakanının eğitim kurallarına riayet 
ve tarafsız hareket etmediği hakkında demeci. 

SADIÎK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Gündem 
dışı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
SADIK ABTUKMAÇ (Davaimla) — Bakan

ların ziyaret ve kafbul şekilleri hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun öf endim. 
SADIK AKTUMAÇ (Yozgat) — 'Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 'her senatör ve mil
letvekili ; ilgili Ibakanla, memleket meseleleri 
've kamu hizmetlerinin işleyişi ve görülüş tarzı 
••hakkında konuşmak ve ondan (bilgi almak 'hak
kına sahiptir. Bakanın ise, 'bu hakka hünmet-
kâr ıolması ve Parlâmento üyeleri aracında hiç
bir suretle tefrik ve tercih yapmaması başta 
'gelen vazifesidir. 

12 Ekim 1963 Cumartesi günü, Millî Eği
tim Bakanı Sayın öktem' i ; liselere öğrenci 
kaydı hakkında almış oldukları tedbirler üze
rinde konuşmak ve fikir teatisinde bulunmak 
maksadiyle, makamında ziyarete gittim. Hu

susi Kalem Müdürü, ziyaret 'talebimi kendile
rine haber verdi. Kendileri makam 'odasında 
'bir heyet ile meşgul idiler. Yirmi dakika ka
dar bekledim. Bu sırada Niğde Milletvekili 
Sayın Asım Eren de ziyarete geldi. Bakan, bu 
ziyaretten de, ımûtat veejhile, haberdar edildi. 
Sayın Asım Eren'le de beş on dakika (beraber 
ibekledikten sonra, aneşigale mevzuu sona ermiş 
olacak ki, Sayın Bakan Husulsi Kalem odasına 
geldi. İntizar müddetimizi ve müracaattaki 
tekaddüım hakkımızı nazara almadan, oraya 
benden sonra gelmiş olan Sayın Asım Eren'i 
makam odasına bizzat davet etti. 

Bu durunu mıuvacelhesinde, Hususi Kaleni 
Müdüründen, ziyaret talebimi Vekile bildirip 
'bildirmediğini tekrar sormak icalbetti. Sor
dum. Müdür, bildirdiğini teyit ve ifade eyle
di. Bunun üzerine, orayı terk etmek suretiyle, 
bana düşeni yaptım. 

Eğitim Bakanının, eğitim kurallarına ve ta
rafsız 'harekete ne dereceye kadar 'hürmetkar 
olduğunu sizlere arz etmek ve bu suretle key
fiyetin mulhasebesini vicdanlarınıza terk eyle
mek için huzurlarınızı iş'gal ettim. 

Hürmetlerimle. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanun tasarı ve teklifle

rinin sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN —• Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanunların görüşülmesine başlıyoruz. 

1. — Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki Ölüm 
cezasının müebbet hapse çevrilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunmı 
metni ve Cumhuriyet Senatosu. Anayasa ve 
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C. Senatosu B : 123 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/56, 
C. Senatosu 2/91) (S. Sayısı : 325) (1) 

BAŞKAN - - Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm ce

zasının müebbet ağır hapse çevrilmesine dair 
kanun teklifi hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonunca hazırlanan raporda da ifade olun
duğu üzere, mezkûr kanun teklifinin Cumhuri
yet Senatosundaki görüşme süresinin nihaye
te ermesine, 24 Ekim 1963 tarihi dâhil, ancak, 
G gün kalmış bulunmaktadır. 

Bu hususun Genel Kurulun tasviplerine su
nulmasına delâletleri arz ve rica olunur. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN —• Kanunun 1 nci müzakeresi 
yapılmıştır. İkinci müzakeresi için.. («Hayır 
hiç yapılmadı» daha birinci müzakeresidir, ses
leri) 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosundaki müddeti bitmek 

üzere bulunan ve aşağıya ismi çıkarılan (325) 
sıra sayılı kanun teklifi tabedilip sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Aydın 
Fikret Tıırlıangi! 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm ce
zasının müebbet ağır hapse çevrilmesine dair 
kanun. 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle müzakeresini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) -~ 

Konuşulan kanunlara tekaddüm etmemesi şar-
tiyle... 

BAŞKAN — Bugün kabul veya reddetmez
sek otomatikman idam edilecektir. (Daha altı 
gün var sesleri) altı gün içinde Senato toplana
nı ıyacak ki.. 

Elendim, müsaade buyurun, mesele mühim 
olduğu için - bir adamın hayatı mevzuııbalılstir 
- gerekçeyi okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yiiksek Başka n 11 ğa 
27 . 4 . 1950 tarihinde MehiııH Baki T ürk

me'nin taaiumüt ve katı gütme saikı ile. öldür
mekten sanık* ve nüfus sicilinde Gaziantep ili
nin Nizip ilçesine bağlı Acemi köyü 16 hane, 
21/1 cilt ve 173 sayfada kayıtlı Melımetoğlu 
Safiya'dan doğma 1931 doğumlu rençbcr, bekâr 
cahil, sabıkasız Ömer Aslan (Arslan) m hareketi
ne uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 4 ve 10 ncıı fıkraları gereğince ölüm cezası ile 
mahkûmiyetine dair Gaziantep Ağır Ceza Mah
kemesinin 28 . 11 . 1960 tarihli esas 959/22H, 
karar 960/295 sayılı hüküm Temyiz Mahkeme
si 1 nci Ceza Dairesinin 5 . 12 . 1961 tarihli 
ve esas 961/1975 karar 3339 sayılı ilânın ile ke
sinleşmiş bulunduğundan bahisle Millet Mecli
si Genel Kurulunun 13, 27 Haziran 1963 tarih
li 95 ve 1.03 ncü birleşimlerinde Millet Meclisi-
si Adalet Komisyonunca kabul edilen kanun 
metni aynen kabul edilmiş bulunmakla Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığının 1 Temmuz 1963 
günlü havalesi üzerine? komisyonumuzda yukar
da bahsi geçen mhaıkıımiyet tasdik kararları 
ile ilişikleri Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu ve Genel Kurulun kabul ettiği kanun 
metni tetkik ve müzakere olundu : 

Ömer Aslan'ın öz kardeşi Kadri Arslan'm 
Halis Türkmen ve Mehmet Baki Tükrmen 'i öldür 
inek ve öldürmeye azmettirmek fiil ve -hareketle
ri kan gütme ve fiilin ika edildiği mahal ve 
şartlar taamın üt olarak kabul edildiği komisyo
numuzca tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, kararın idama müncer olan kan gül
me mucip sebebiyle birlikte öldürme fiilinin 
dkaî şekli komisyonca taajıımüdolarak kabul olun
madığı cihetle, ölüm cezasının müebbet ağır hap
se çavrilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve 

(1) 325 S. Sayılı basmayan tutanağın so-
nundadır. 
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C. Senatosu 
Millet Meclisi (lencl Kurulunca kabul 'edilmiş 
olunan ölüm cezasının yerine getirilmesine mü
tedair kararı kapsıvan kanun teklifinin 1 nci 
maddesi bu esasa uygun değiştirilmiştir. 

Bu kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşme süresinin nihayete ermesine rapo
run yazıldığı 22 Ekim 1963 tarihi 'dâhil ancak 
8 gün kalmıştır bu hususu da dikkate alınmak su
retiyle raporun Cencl Kurulun tasviplerine su
nulmasına delâletleri ricası ile Yüksek Başkan
lığa arzı kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
Bur.s a 

S. Kava I ar 

Tabiî üye 
S. Özgür 

Aydın 
O. S. Sarıgöllü 

Ordu 
Z. Kumrutu 

imzada bul ıınamad ı. 

Bu kanunda sözcü 
Aydın 

F. Turhangil 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
E. Çağa 

imzada bulunamadı. 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Uşak 
K. Coşkunoğhı 

BAŞKAN — • Bu vurun Savın Karakurt 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, kardeşini taammüden 
öldürmekten ölüme .mahkûm edilen bu vatanda
şın, bizim komisyonumuz, ölüm. cezasının müeb
bet hapse tahvil edilmesine karar vermiş. ('Kar
deşini öldürmekten değil, öldürtmekten sesleri) 
Her neyse kardeşini öldürtmeye teşebbüs etmiş. 
Şimdi, ağır ceza mahkemesi bu hususu uzun 
uzun tetkik etmiş ve bu cinayetin bir taammüt 
neticesinde vücuda geldiğine ittifakla karar ver
miş. Yani bu şahıs, adam öldürmeye azmet
miş, bir diğer vatandaşın hayatını ifna etmek 
için bilerek, kasdederek, tedbir hazırlıyarak, 
Ibir başkasını da bu cinayeti işlemeye teşvik su
retiyle bizzat taammüdederek bu 'cinayetin iş-
lenme'sine sebebolmustur. Şimdi ağır ceza mah
kemesi fiilde taammüdolduğunu ve bu taam
ın iklü takdirle değil, delillerle tâyin ve tesbit-
etmiş ve neticede ölüm cezasına çarptırılması
na karar vermiştir. Şimdi, muhterem komisyo
numuzun azaları bu ölüm cezasının müebbet 
hapse tahvilini bizden istemektedir. Böyle bir 
karar vermeye bendenizce bizim hakkımız ol
maması gerekir. Çünkü biz bu delillerin takdir 
keyfiyetini burada tetkik ederek bir neticeye 
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bağlıyamayız. Ağır ceza mahkemesi vazifesi 
itibariyle delilleri teker teker takdir etmiş. 
Evvelâ dâvaya mahallî ağır ceza bakmış, son
ra Temyize gitmiş. Temyiz bu delilleri takdir 
etmiş ve bu cinayetin bir t a anı üt neticesi vuku-
bulduğuna karar vermiş ve o vatandaşın ölüme 
makûmiyet cezasını ta'sdik etmiş. Bu tasarru
fu ortadan kaldırmaya Büyük Millet Meclisinin 
yetkisi, delillerin takdiriyle olamaz. Anayasa
nın Büyük Millet Meclisine bir cazanm, bir 
ölüım cezasının müebbet hapse tahvili yetkisini, 
bu nevi cezalara tatbiki için vermiş değildir. 
Ancak, çjok ender zamanlarda ve mühim delil
lerin takdirinde, mühim bâzı hususların, ha
yati hususların, hayati endişeyi mucip hususla
rın mevcudolduğu anda, böyle bir karara git
mesi imkânı mevcuttur. Ama, böyle derecattan 
geçmiş, evvelâ mahallî ağır ceza .mahkemesinde 
uzun uzun muhakeme edilmiş, deliller takdir 
edilmiş, sonra Temyiz Mahkemesine gitmiş ve 
orada da deliller tetkik edilmiş, taammüdoldu-
ğuna karar verilerek mahkûmiyet tasdik edil-
m iştir. 

ıŞimdi, biz bu adamın cezasını, tutup idam
dan müebbet hapse çevireceğiz. Bu, daha zi
yade kaza yetkisiyle teşriî kazanın birbirine 
müdahalesi mahiyetinde olur ki, bizim prensip
lerimiz bunun aksinedir. Bu bakımdan komis
yon kararının tarafımızdan tamamen reddedil
mesini talebetmekteyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
üyesi olan bir arkadaşınız sıfat iyi e bu konu
da konuşmaya kendimi mecbur hissettim ve 
onun için söz aldım. Bendeniz maalesef bu ölüm 
cezasına a id olan dosyanın Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında, başka bir 
geçici komisyon da'ki görevim dolayısiyle, hazır 
bulunamadım. Arkadaşlar meseleyi 'görüşmüş
ler ve bugün yüksek huzurunuza sunulan ka
rara varmışlar. Tabiî sözcü olan arkadaşımız 
bu raporu burada açıklamak korundadır. Ne 
sebeple böyle bu ölüm cezasının müebbet ha.pse 
çevrildiğini izah etmesi ieabeder. Mamafih 
mazbatada, yazılan hususa göre iki maddeden 
dolayı ölüm cezası verilmiştir. Birisi; taammü
den katil dolayısiyle, ikincisi; kan gütme sebe
biyle cinayetin işlenmiş bulunması yüzünden. 
Biliyorsunuz arkadaşlar, bunlardan her biri 
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O. Senatosu B : 123 
ölüm cezasının verilmesi için kâfidir. Yani, 
bir adamı öldürme fiilinin taammüden işlen
miş olması, yalhut kan gütme sebebiyle işlen
miş olması failine ölüm cezasının verilmesi için 
kâfidir. Halbuki hâdisede bunların her ikisi de 
mevcuttur ve ağır ceza ma'hkemeısi delilleri 
böylece takdir etmiş, YaTlgıtay da bu şekilde 
onanı ıştır. 

Biraz evvel konuşan sayın arkadaşımın ifa
de ettikleri gibi, Yasama Meclisleri delillerin 
takdirine müdahale edemezler, kanaatinde
yim. Ancak, yapılacak şey, bâzı sebeplerle 
bir atıfet olmak üzere hususi af yetkisinin kul
lanılmamasıdır. Bendeniz şahsan hâdisede 
bir atıfet olarak hususi af yetkisinin kul
lanılmasına da mahal görmemekteyim. Hâdise, 
- eğer yanılmıyorsam - bir duruşmanın devam 
ettiği esnada mahkemede işlenmiştir ve mahke
mede fail. mağduru öldürmüştür. Kendisi, tabi-
atiyle tevkif edilmiştir. Tevkif edilip duruşma 
cereyan ettiği sırada hasımları - yani aileleri 
kan gütmekteydi - bu aileye mensubolan diğer 
iki kişiyi dışarıda öldürmüşler, tabiî onları da 
tevkif etmişler, bunlar da cezalarını görecek
lerdir. 

ilimdi komisyon bu sebeple yani kendisi fii
li işledikten sonra bu aileye mensubolan iki ki
şinin öldürülmüş olması sebebiyle ve bir atıfet 
mahiyetinde olmak üzere bu vatandaşın cezasını 
müebbet hapse çevirmektedir. Takdir buyurur
sunuz ki, bir fiilin kan gütme sebebiyle işlen
mesinden sonra failin tamamen iradesi dışında 
meydana gelen başka olayla bu fiilin takdiri ba
kımından müessir olmaması lâzımıgelir. Bu iti
barla bendeniz Millet Meclisinin mazbatasının, 
Millet Meclisi metninin görüşülmesine dair bir 
takrir vermiştim. Bu takrire oy vermenizi ve 
bu takririn görüşülmesini ve Adalet Komisyo
nunun, idam cezasının müebbet hapse çevrilme
sine dair olan raporunun iltifat görmemesini 
Yüce Heyetinizden rica edeceğim. Aksi takdir
de, cidden çok sübjektif ölçülere kaçmış olaca
ğız. Bundan evvel tasdik edilen (illim cezala-
riyle bu yan yana getirildiği zaman aynı şekil
de kan gütme ve teaınmüt gibi, Ölüm cezasını 
müstelzim iki mühim sebebe müsteniden, dere-
cattan geçmek suretiyle kesinleşmiş bir karar 
karşısında, Yüce Meclisin, atıfet muamelesine 
baş vurması, atıfet yetkisini kullanması için 
bendeniz müspet bir sebep göremiyorum. Bu 
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sebeple Millet Meclisi metninin kabulü lehinde 
oy kullanmanızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh

terem arkadaşlarım; Muhterem Anayasa ve Ada
let Komisyonunun yüzsek huzurunuza getirdiği 
mevzu, cidden Anayasa Hukuku bünyesinde 
dikkatle mütalâa edilmeye ve emsal teşkil et-
miyecek şekilde de geçmişte olduğu gibi bir ka
rara bağlamaya muhtaçtır. Bizim Anayasamı
zın 132 nci maddesi, mahkeme kararlarının hiç
bir suretle değiştirilemiyeceğini, münakaşa edi-
lemiyeceğini ve hükümlerinin infazının da ge-
ciktirilemiyeceğini âmir bulunmaktadır. 

Şimdi komisyonumuz mahkemenin kararının 
içerisine girerek ve bunu münakaşa ederek ta-
ammüt unsurunun mevcudolmadığı mucip sebe
biyle müebbet hapse tahvil gibi aeaip bir ka
rarla karşımıza geliyor. Sorarım muhterem ko
misyon azalarına hatırlatmak isterim; idamı 
icabettiren taammüt unsuru ortadan kalktığı za
man hâdise alelade bir katil vakası halini alır 
ve o zaman da adamı müebbet hapse kadar gö
türmeye kimin hakkı vardır? O zaman da bu 
adama verilecek ceza 448 nci maddeye göre 24 
seneden ibarettir. Eğer meselenin içine girmek 
caiz olsa o vakit işi başka taraftan münakaşa 
etmek lâzımgeleceMir. Biz burada mevzuun içi
ne giremeyiz. Anayasanın 64 ncü maddesi T. B. 
M. M. nin kesinleşen ölüm cezalarının yerline 
getirilmesine karar vermek gibi bir durum için
de bulunduğunu sarih olarak belirtmiştir. Eski 
Anayasada tebdil, tağyir v. s. gibi hususları 
açıklıyan bir mâna saklı idi. Bu sefer bu Ana
yasa hazırlanırken bir taraftan, «Mahkeme ka
rarları münakaşa edilemez.», diye bdr hüküm. 
vazedildi. Ona zıt bir vaziyet meydana gelme
sin teşriî erkân kaza organına müdahale etmesin 
diye. Yalnız cezanın infazı üzerinde meclislerin 
karar verme yetkisi bahis mevzuu oldu. Ve bu 
esas içinde 64 ncü madde tedvin edildi. Şimdi, 
Muhterem Komisyon, bu görüşün dışına çıkmak
ladır. Bil- defa mahkemenin, kararını sureti kati-
yede münakaşa edemeyiz. Mahkeme kararını mü
nakaşa ettiğimiz farz olunsa müdâhale edeme
yiz. Zaten, Komisyon, kendi kendini, cerh eden 
bir görüş içerisindedir. O takdirde, müebbet ha
pis cezasının ortaya çıkmasına da imkân yoktur. 
(Jün'kii vaka, âdi katil vakası halini alır. Ama 
bizim bunu yapmaya hakkımız yoktur. Şimdi 
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kalıyor, böyle bir adamın cezasının infaz edilsin 
ıııi, edilmesin mi meselesi. Bu münakaşa edile
bilir. Ama, eğer bu yola gidersek, bu şekilde bir 
taraftan taammüden katil hâdisesi suçunu, bir 
taraftan kan gütme saikıyle suç işlemiş bir kim
senin durumunu böylece ele alırsak, ben şuna I 
kaaniim ki, bugüne kadar tasdik etmiş olduğu
muz idam cezalarından asılan insanların ruhu, 
bizleri muazzebedecektir. Bu bakımdan teklifin 
reddi icaibeder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özgüneg. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Sayın aıkadaşlarım; benim söyliyecek-
lerimin mühim bir kısmını arkadaşlarım söyle
diler. Fakat birkaç noktanın daha tekrarında I 
fayda olduğu kanaatindeyim. Mahkeme delilleri 
tartıyor, şahitleri dinliyor. Yerinde, gerekirse 
keşif yapıyor. Her türlü salâhiyetlerini kullanı- I 
yor, madem ki, taammüt vardır, idam diyor. I 
Yargıtaya geliyor, aynı şekilde Türk hâkimi vie- I 
danmda delilleri tetkik ediyor idam diyor. On- I 
dan sonra bizim Komisyon şahit dinleme salâhi- I 
yeti yok, yerinde keşif yapma salâhiyeti yok, sa- I 
deee evrak üzerinde yaptığı bir tetkikle taam- I 
müt yok diyor. Buna imkân yok. Ben hukukçu I 
değilim ama, bunu görebilmek için kanaatimce I 
hukukçu olmaya lüzum yok. Taammüdü kaldır- I 
dığımız takdirde - Sayın Alpaslan çok güzel be- I 
lirttiler - o zaman biz bu adamın müebbet hap- I 
so mahkûm olacağını nereden biliyoruz? Zulmet- I 
miş olmaz mıyız? Taammüt yok, belki durum I 
daha aşağıdır. Delilleri takdir hakkına mâlik I 
değiliz. Bizim yapabileceğimiz sadece şurada bir I 
şahıs, adam öldürmüştür. Ama bunu son derece I 
mukaddes tanınan mevzulara tecasüz sebebiyle I 
öldürmüştür. Meselâ Türk bayrağına hakaret I 
ederken görmüştür, tehevvüre kapılıp öldürmüş- I 
tür. O zaman biz diyeceğiz ki, Türk hâkiminin I 
dediği gibi, «İdam edilmelidir, ama mukaddes 
bir varlık uğruna bunu tehevvürle yapmıştır. I 
Türk bayrağının, hakaret görmesi karşısında, 
kendini tutamamıştır. Öyleyse biz bunu tutalım I 
atıfeten müebbet hapse çevirelim diyebiliriz. I 
Ama diyemeyiz ki; efendim, içinde taammüt I 
yoktur. Filân şahidin ifadesi böyledir, ötekisi
nin ki, şöyledir, diye meselenin içine girip onu I 
bir hâkim gibi didik didik edip ondan sonra bir 
hüküm veremeyiz. Kanaatimce, yanlış bir tea- I 
mül teessüs eder. Ben de, benden evvel konuşan I 
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arkadaşlarımın görüşlerine uyarak bunun redde
dilmesi kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, efendim mevcut mazbatayı ihzar 
eden komisyonda bendeniz de üyeyim. Fakat bu 
müzakerede hazır bulunmamış olduğumu arz ve 
aynı zamanda mezkûr mazbatanın Anayasanın 
esasına mugayir bulunduğunu da dermoyan et
meyi bir vazife olarak yerinde buluyorum. Tef
riki kuvva esasına dayanan yeni Anayasamız T. 
B. M. Meclisine mahkeme kararlarını tetkik hak
kım vermemiştir. Eğer, her hangi bir ölüm ce
zası karşısında bir atıfet mevzuubahsolursa bu, 
yeni Anayasamıza göre ancak hususi veya umu
mi af kanunu getirmekle olur, yoksa müebbet 
hapse tahvil gibi bir yetkiyi Meclise verilmemiş 
olduğunu da istitraden arz ederim, saygıla
rımla. 

BAŞKA X — Sayın Ata I ay. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Anayasanın 04 

ncü maddesi, ölüm cezalarının yetine getirilip 
getirilmemesi hususunda Yüksek Heyetin bir 
kanun hükmünü icra etmesini temin etmektedir. 
Bu, eskiden, tek Meclis devrinde kararla olur
du, bir kanun mevzuu değildi. Bir kararla 
mümkün idi. 64 ncü madde şekli mânada ; bir 
kanun gibi, ölüm cezalarının yerine getirilip 
getirilmiyeceğine dair Yüksek Meclisin karar 
verme hususudur. Yüksek Heyetiniz ancak 
ölüm cezalarının yerine getirilip getirilmemesi
ne karar verecek. Ama komisyonun getirdiği 
metinde idam cezası müebbet hapse çevrilmek
tedir. Parlâmentoya ilk defa bu yolda bir ka
rar geliyor. Bir rapor geliyor. Onunla karşı 
karşıyayız. Şimdi mühim olan, eski Anayasanın 
26 ve mütaakıp maddelerinde, Meclisin, mahke
me kararlarını, veya verilmiş olan diğer ceza
ları değiştirme yetkisi vardı. Yeni Anayasada 
ise; sadece yerine getirilip getirilmemesi husu
sunda izin verilecektir. Şimdi, acaba, mümkün 
olabilir mi? Getirildiği takdirde ne olacaktır? 
Getirilmediği takdirde ne olacaktır? Yüksek 
Heyetiniz şeklî mânada olan bu kanunda reyini 
izhar edip ölüm cezasının yerine getirilmesine 
izin vermemiş olsa ne olacaktır?.. Komisyonun 
getirdiği şekilde müebbet hapse tahvil yetkisi 
Parlâmentoda var mıdır? Yoksa, bunu bir özel 
af kanunu şeklinde çıkarmak yoluna da mı Ko-
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misyon Parlâmentoyu icbar edecektir?.. Bu yol
da ne Anayasa gerekçesinde ve ne de İçtüzükle
rimizde her hangi bir hüküm bahis mevzuu de
ğildir. Bu hususta Yüksek Heyetin vereceği ka
rar bundan sonrakilere de bir örnek ve emsal 
olacaktır. Cidden çözülmesi gerekli mühim bir 
mesele ile karşı karşıyayız. Bir ölüm cezasının 
yerine getirilmesine izin verilmediği takdirde 
komisyon bunu müebbet hapse tahvil yetkisine 
sahibolacak mıdır? Yoksa yerine getirmemeye 
karar verildiği takdirde derhal bir özel af ka
nunu cihetine gidilecek midir? özel bir af ka
nunu cihetine gidildiği takdirde, bunun önceden 
çıkacağı belli olmadığına göre, komisyon böyle 
bir metni hazırlayıp Meclise getirdiği takdirde 
kabul edilmese ne olacaktır? Bütün bu ihtimal
leri düşünmek mecburiyetindeyiz, özel kanun 
geldi kabul edilmedi. O halde ne 'olacaktır? 
Boşlukta kalacaktır. İdam cezasının infazını 
Yüksek Heyet kabul etmedi, idam edilmiyecek 
ne olacaktır? özel bir af kanunu cihetine gitti. 
Bir Meclis kabul etti. Diğer Meclis kabul etme
di. Ne olaeaktır?.. Bu cihetleri, komisyonun 
açıklaması lâzım. Yani, basit bir mesele ile kar
şı karşıya değiliz. Gerçekten yetkimiz var mı
dır? Bu hususta ben, sarih bir fikir sahibi de
ğilim. 

tzin verilmediği takdirde bunun da büyük 
müşkülleri vardır. Bu bakımdan meselenin, ar
kadaşlarımızın dediği gibi, öyle, anlaşılmış piş
miş bir durumu yoktur. 

Şimdi, arkadaşlarımızın ölüm cezasının yerine 
getirilmemesini istiyen raporlarına geliyorum. 
Bu hususta öyle zannediyorum ki, Komisyon, 
raporu da bizi aydınlatmış değildir, ölüm ce
zalarının yerine getirilip getirilmemesmde biz 
Sayın Artus ve Sayın özgüneş'in de ifade ettik
leri gibi mahkeme kararlarının tahliline ve on
ların takdirine değinecek değiliz. Burada ye
rine getirilmemesinin ancak iki sebebi olabilir. 
Birincisi mutlak surette bir imkânsızlık mevcut
sa, yani ölüm cezasının yerine getirilmesine mâ
ni büyük bir imkânsızlık sonradan meydana gel
miş ise veyahut Büyük Meclisin semahat, şefkat 
ve atıfet duygusu galip gelir ve bunun için 
de ciddî sebepler mevcut ise. Bu iki hususta 
komisyon bize bir sebep göstermiyor. Yalnız ta-
ammüt ve kan gütme hususlarını bir gerekçe 
olarak alıyorlar. Bu, zannediyorum ki, isabetli 
bir görüş ve isabetli bir husus değildir. Mahke-
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me kararlarını tahvil edemeyiz. Bu sebeple kan. 
gütme vardı, taammüt vardı veya yoktu diyeme
yiz. Semahat, şefkat ve atıfet duygusunu ge
rektiren hususlar var mı gerekçede? Yok. Ge
rekçeye koymadıklarına göre komisyondan izah 
etmesini istiyoruz. Gerçekten Yüksek Heyetin 
semahat, şefkat ve atıfet duygularını harekete 
geçirecek hususlar var mıdır? Yok mudur? Bu
nu izah etsinler. Yahut idam cezasının yerine 
getirilmemesini icabettiren maddi hususlar var 
mı?.. Bir şahıs diğerinin yerine idam edilecek
miş gibi... Gayet vahîm maddi imkânsızlıklarla, 
cidden semahat duygusunu harekete getiren, 
hususların ancak tahlilidir ki, bize cezanın ye
rine getirilmemesini hissettirebilir. Bize iki me
sele kalıyor. Birincisi; evvelâ bir sebep var 
mıdır? Sebebi varsa, bunun yolu yerine getir
meye izin vermemektir? Yoksa, idam cezasının 
müebbet hapse tahviline yetkili olunmadığı hu
susudur. 

Bu hususta daha rahatlıkla konuşabilmek 
için Komisyonun bize idam yerine müebbet ağır 
hapsi gerektiren hususları izah etmesi lâzım ki, 
hakikaten varsa rahatlıkla yerine getirmeme hu
susunda kendilerine iltihak edelim. Çünkü, ra
por gayet kısa ve mühim iki hususa dayanıyor. 
Bunlardan birisi kan gütme diğeri ise taammüd. 
Bunlar sebep değildir. Bu sebeple reyimizle 
komisyonun yanyana olması imkânı ydktur. Ama 
bilmıödiğimiz hususlar varsa izah etsinler. 

Bundan beş sene evvel bir er bir onbaşıyı öl
dürmüştü. Ben esasen ölüm cezalarına taraftar 
olmıyan bir insanım. Biraz önce Mehmet Ünal-
dı burada idi, bunun münakaşasını yapmıştık. 
Bir er bir onbaşıyı sebep yük iken, hattâ arala
rında bir kavga, bir geçimsizlik yok iken akşam 
üstü, yatağına yattığı sırada, ranzanın üst ka
tında öldürmüştü. Maktulün onbaşı olması se
bebiyle idam cezası verilmişti. Ben iki celse mü
temadiyen ölüm cezasının müebbet hapse tahvili 
için, 1957 veya 1958 yılında bayrama yakın bir 
yaz ayı idi, iki celse üst üste komisyonla şiddetli 
mücadeleye girdim. Saatlerce kurtarmaya çalış
tım. Fakat ölen sadece bir onbaşı olması sebe
biyle erin elinden bütün müdafaa imkânları 
alınmıştı. Erde, akli maluliyet vardır, diye As
kerî Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonuna 
dahi kılınmamıştır. Hiçbir avukat kendisini tem
sil etmemekte olup, hattâ müdafaası da alınma
mıştır. Akli muvazenesi de hiçbir müşahedeye 
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tabi tutulmamıştır. Yani, akli muvazenesinin 
tamamen bozuk olduğu dosyada belirtilmesine 
rağmen, öldürdüğü bir onbaşı olduğu için bu 
cezaya çarptırılmıştır. Gece yatakta elbisesi ol
madığı halde, taammüden öldürüp öldüremediği 
bilinmediği halde onbaşı, üst olduğu için ere bu 
ceza verilmişti. Bu aynen vâki oldu. Bunun uzun 
uzun müdafaasını yapmıştım, fakat o zaman bun
da bir netice temin edememiştik. Şunu anlatmak 
isterim. Ölüm cezalarının aleyhinde olan bir in
sanım. Fakat burada ölüm cezasının yerine ge
tirilmemesi hususunda Komisyon, Yargıtaym ve 
mahallî mahkemenin safhalarından geçmiş ve 
bir kaziyei muhkeme haline gelmiş bir durumu 
değiştirmek için bize hangi semahatten dolayı 
hangi rahmet, hangi şefkat, hangi âtıfetden do
layı geliyor. Bunu bildirmesi lâzımgelir. Mahke
menin takdirine ilişkin kan dâvası ile taammüt-
ten dolayı gelmesinin karşısındayız, bu müm
kün değildir. Bu doğrudan doğruya kuvvetler 
ayrılığı prensibine ve mahkemelerin takdirine 
varıncaya kadar müdahale ilişkin bir durum olur 
ki, bu yola saparsak artık bundan sonra kolay 
kolay idam cezaları Parlâmentodan geçemez. 
Her aklımıza geldiği yerde, bir mahkeme kara
rında ufak bir hata bulabiliriz. Bu sebeple Par
lâmento, yani teşriî organ, mahkemenin selâmet
le karar verme işinde, bir heyula olarak, De-
mokles'in kılıcı gibi başı üstünde asılı bulundu
rulur ki, bununla kaza organının yetkisine mü
dahale edilmiş olur. Bundan sakınmak mecbu
riyetindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI ŞEREF KAYALAR (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz bun
dan bir süre önce, hattâ uzunca bir zaman ön
ce, bu ölüm cezası mevzuunu görüşerek o gün 
mevcudolan üyelerin ittifakı ile atıfet kararma 
varmıştır. Ama dikkat buyurun, sadece atıfet 
kararma varmıştır. Şimdi görüyoruz ki, mesele 
Komisyonda dosyayı tetkik eden raportör arka
daşımızın, sözcümüzün kendisiyle bir müddet 
temas etmek imkânını bulamadığından dolayı, 
Komisyonumuzun atıfet olarak ileri sürdüğü, 
kabul ettiği hâdise, gerekçede başka türlü ifade 
edilmek suretiyle yüksek huzurunuza getirilmiş 
bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlarım burada fi
kirlerini beyan ettiler. Komisyonumuz bundan 
istifade etti. Eğer izin verirseniz bunun daha 

ziyade görüşülmesine meydan vermiyelim vakti
nizi israf etmiyelim. Komisyonumuz hemen şim
di bu görüşmelerin ışığı altında kendi gerekçe
sini daha esaslı tesbit etmek üzere geriye alsın, 
yarın gelsin. O itibarla Komisyon gerekçesini ge
riye almaktadır. Tekrar toplanıp yarın huzuru
nuza getirecektir. (Soldan gerekçesini geriye ala
maz, sesleri) Komisyon dosyayı geriye alacak ya
rın getirecek. 

BAŞKAN — Yarma yetiştirmek üzere Komis
yon geri istemektedir. (Niçin, olmaz sesleri, sol
dan yarın tatil olursa sesleri) Komisyon içtüzük 
mucibince dosyayı geriye istemektedir. Dosya 
geıüverilmiştir. 

Diğer bir idam kararı- vardır, ikinci müzake
resi. Onu da okutuyorum. Birinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, ekseriyet varken teb
liğ edeyim, müsaadenizle yarm da toplanmak 
mecburiyetini hissetmekteyiz. Bu hususu reyini
ze arz ediyorum... (Saat kaçta, sesleri) Saat 14 
te. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. (10 da 10 da sesleri) 

Haber aldığımıza göre yarm sabah grupların 
toplantıları varmış, ekseriyet temin edemeyiz, 
onun için öğleden sonra saat 14 te toplanaca
ğız. 

2. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. 31celisi: 2/206, C. Senato
su 2/89) (S. Sayısı: 311) (1) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 . 1 . 1962 tarihli ve esas 1961/3250, ka
rar 1962/238 sayılı ilâmiyle kesinleşen, İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 22 . 8 . 
1961 tarihli ve esas 961/141, karar 961/193 sa
yılı hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/9 
ncu maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, Üsküdar Ümraniye köyü He-

(1) 311 S. Sayıh basmayazı 15 . 10 . 1963 
tarihli 121 nci Birle§im tutanağı sonundadır. 
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kimbaşı Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zey
nep'ten doğma 1931 - Filibe doğumlu, Bulgar 
uyruklu olup, Türk mülteci Hasan Kâhyaoğlu 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 
• BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türlüye Radyo - Televizyon Karumu 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 
1/307) (S. Sayısı: 323) (1) 

BAŞKAN — 13 neü madde hakkında veril
miş takrirler vardır, onları okutacağım. Komis
yon istemişti, bir fıkra ilâvesiyle gelmiştir. Oku
yoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyonca geri alman 13 neü maddenin ye

ni şeMino ekli olarak sunulduğunu sunarım. 
Madde B) Kurum Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Birleşik Toplantısı C. Senatosu ve M. 
Meclisi genel kurullarının görüşmelerini yayın
lamak için bunların toplantı günlerinde en uy
gun dinleme saatlerinde yirmi dakikadan az ol
mamak üzere bir yayın süresi ayırır. Bu yayın
lar Başkanlık Divanlarının gözetimi altında ha
zırlanır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Bu husustaki önergeleri oku
yoruz. 

(1) 323 S. Sayılı basmayazı 22 . 10 . 1963 
tarihli 122 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
13 neü maddede tâyin edilen 20 dakikalık 

yayında 10 dakikanın Hükümet sözcüsünün ve 
geri kalan zamanın muhalefet sözcülerinin söz
lerinin yayınlaması hususunun maddeye ilâvesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Niyazi Ağırnash Rifat Etker 

Başkanlığa 
Maddedeki, «az olmamak», kelimelerinden 

sonra, «ve leh ve aleyhteki fikirleri ve mucip 
sebeplerini özetlemek» kelimelerinin eklenmesini 
arz yo teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

C. Senatosu Başkanlığına 
13 neü maddeye Hükümet tasarısında geçen 

aşağıdaki fıkranın eklenmesi arz olunur. 
«Bu yayınların metinleri C. Senatosu ve Mil

let Meclisi Başkanlıklarınca hazırlanıp Türkiye 
Radyo - Te^ izyon Kurumuna yazı ile gönderi
lir ve günü gününe yayınlanır.» 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Elâzığ Milletvekili 

Nurettin Ardıçoğlu 

Senato Başkanlığına 
13 neü maddenin aşağıda gösterildiği şekilde 

değiştirilmesini arz ederim. 
Samsun 

Cahit Tokgöz 

Madde 13. — Kurum, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Genel Kurullarının görüş
melerini, Senato ve Millet Meclisi Başkanlık Di-
vanlarmca hazırlanmış metinler halinde yayın
lamak için, toplantı günlerinde, uygun dinleme 
saatlerinde 20 dakikadan az olmamak üzere bir 
yayın süresi ayırır. Bu sürede Hükümete ayrı
lan zaman kadar muhalefete de zaman ayrılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hu tak
rirleri reyinize sunmadan evvel arz edeyim ki, 
komisyon takrirleri istemiş ve maddenin yeni
den tedvin edileceğini bildirmiş idi. Komisyon 
takrirleri aldı ve yalnız içlerinden Sayın Ba
kanın teklifini, sanki Heyetinizce kaibul edil
miş gibi, nazarı itibara alınmış gibi, fıkraya 
ilâve edilmek suretiyle huızurunuza getirmiş 
bulunuyor. Halbuki (bu takrirlerin ayrı ayrı 
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reye konması icabetler. Birimcisi Rifa't Öztürk-
çine'nin takriridir. 13 neti maddede tâyin edi
len 20 dakikalık yayından 10 dakikası Hükü
met sözcüsüne geri kalan zamanda muhalefet 
sözcüsünün «özlerinin yayınlaruma'sı hususunun 
maddeye ilâvesi derpiş olunmaktadır. Bunun 
bu madde ile alâkası olmamak lâzım-gelir. Ama 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ıMiRBMET HAZER (Kars) — Komisyonun 
son getirdiği metni müzakereye esas alalım. 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, İ 3 n«ü madde üzerinde türlü görüş
ler oldu. Biz bunları inceledik. Ve 'bir komis
yon görüşü olarak teklifiımizi Başkanlığa sun
duk. Kanaatimizce maddenin sonuna eklene
cek bir cümle kaçınılması arzu edilen mahzur
ları önliyecektir. Bütün madde olduğu gibi 
kaldıktan sonra sonuna şöyle bir ifade konu
lacak. Bunun gerekçesini evvelâ okuyayım, 
stonra arz edeyim. 

«•Bu yayınlar Başkanlık Divanının gözeti
mi altında hazırlanır.» Şimdi burada evvelâ 
iki görüş vardı. Birincisi; Başkanlık Divanı
nın 'bunları hazırlaması, diğer görüş te; Baş
kanlık Divanı değil, tamamiyle radyo idareci
lerinin insiyatiifi altında bunların bazırlanma-
sıydı. Biz kanaatimizce bu iki görüşü teklif 
eden bir fıkra ilâve etmiş oluyoruz. EVvela, 
Başkanlık Divanına, bu yayınlara müdahale 
etme hak ve ödevini vermiş bir fıkradır. Sonra, 
hazırlanjmada «Başkanlık Divanının gözetimi 
altında» nezareti altında demek suretiyle bu ne
zareti yapmak hususunda tam bir serbesti ver
miş bulunuyor. Ya bunu hazırhyan timi, gö
revlileri çağırır talimat verir, hazırladıktan 
sonra göreyim diyebilir. Her türlü insiyatifini 
kullanmak sure'tiyle şikâyetlere Başkanlık Di
vanı mulhatabolmuş olur. Meclis üyelerine ımı-
hataboldıığu için dinlediklerine göre bu göze
timini düzenler ve daha olumlu bir şekilde ya
pılmasını sağlar. Bu suretle demek isterim k i ; 
(Başkanlık Divanı hem bu yayının iyi yapıl
masına müdahale ediyor ve hanı de gözetim 
ödevini almış 'bulunuyor. Arz ettiğim gibi 
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- kışlaca bir daha arz edeyim - bu yaylıların de
vamı süresinde görülecek aksaklıklara göre 
Genel Kurulun görüşüne uyarak gözetimini dü
zenler. Tam bir şerh es tî içinde hazırlamakla va
zifesini yapabilir. Bir time emir de verebilir. 
Timin yaptıklarını da konttfol edebilir. Gözetim 
yetkisi ile görevli olduğu için sanıyoruz ki, 
Meclisin, devanı edecek şikâyetleri veya görece
ği eksiklikleri düzenlemek suretiyle Başkanlık 
Divanının olumlu bir yayın yapması sağlanmış 
lolacak. Kanaatimizce bu en güzel peşin, de
ğiştirilmesi güç hüküm yerine, Başkanlığı, 
Genel Kurulun arzularına göre, gözetimi 
olumlu şekilde yapacak bir ödevle ödevlendire-
ceği cihetle uygun bir 'görüştür. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Mehmet Hazcı*. 
MEHMET HAZ ER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, muhtar bir idare teşkili maksadiyle bir 
kanun hazırlanıyor. Bu kanunla bir yeni organ 
teşkil olunuyor ve ona birtakım ödevler, görevler 
veriliyor. Bizim Anayasamız evvelâ kuvvetler ay
rılığını esas prensi]! olarak almıştır. İcranın bir 
hizmetini teşriî organın bir heyeti ile müştereken 
ifa etmesi arz ettiğim Anayasa prensibi bakımın
dan kabili müdafaa olmadığı gibi tecviz olunacak 
bir usul de değildir. Aranan ve günlerden beri 
yapılan konuşmalarda arkadaşlarımın üzerinde 
ittifak ettikleri öyle bir tarz bulalım ki; tarafsız 
bir neşriyat yapılsın iktidar ve muhalefetin gö
rüşleri bir esas ölçü içerisinde verilsin. Bunu bir 
kanun maddesinde formüle etmek mümkündür. 
Fakat gözetim, denetim gibi bâzı mülayim ifade
lerle bu iki organ arasında çatışmayı icabettirecek 
bir tarzda kanun sevk edlmesi; ihtilâfların, kanu
nun çıktığı günden itibaren Mecliste devamının 
kabul edilmesi demektir. Tamamiyle radyo idare
sine vazife veriyoruz. Ona diyeceğiz ki, bu vazife
yi tarafsız yapacaksın, muhalefet ve iktidar görü
şünü bir muayyen ölçü içerisinde kullanacaksın, 
şayet bu vazifeyi radyo idaresi iyi kullanmaz kö
tüye kullanırsa, böyle olduğu görülürse, Meclisin 
vazifesi o zaman başlar. O zaman murakabe eder, 
o zaman sual sorar, Hükümet de bunun tashihi
ni istiyebilir. Binaenaleyh, bu iki organı birbirine 
karıştırmak maksada uymaz, vazife ihtilâfları do
ğunu' ve şimdiye kadar arkadaşların dikkatle üze
rinde durduğu, maksadı da sağlıyamaz. O halde 
Komisyonun getirdiği ve şimdi Komisyon Sözcü
sü arkadaşımızın burada okuduğu metni hiçbir 
suretle tecviz etmek tasvibetmek mümkün değil-
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diı*. Bu fıkra hakkında bir takrir takdim, etmiyo
rum, bu fıkrayı arz ettiğim esaslar dairesinde 
yani tarafsızlığı imkân dahiline sokacak, iktidar 
ve muhalefetin noktai nazarını aksettirecek geniş
liği ve imkânı verecek bir tarzda tanzim etmek ye
ter ve bunun ötesini istemek', teferruata girmek 
asla mümkün değildir ve hakikatte de kabili tat
bik değildir. Bu itibarla Komisyondaki arkadaş
lar lütfetsin, meselâ demin bir takrir okundu. Bu 
takrir istikametinde bu madde tasrih edilirse o 
zaman şöyle bir netice olarak Hükümet konuşa
cak o ölçüde muhalefet de konuşacak, onun da 
noktai nazarı verilecek. Ama iktidara mensup mil
letvekilleri veya muhalefete mensup diğer millet
vekillerinin noktai nazarları asla. o neşriyatta, o 
bültende yer bulamıyacaktır. Maksadımız bu de
ğildir. Maksadımız söylenmiş fikirlerin tarafsız, 
âdil bir ölçü içinde verilmesidir. Komisyon bunu 
temin edecek bir formülü getirirse bendeniz müs
pet rey veririm. Fakat bu şekliyle müspet rey ver
mek imkânını göremiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Saym Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NU.KKT-

TÎN ARDIOOfîLU (Elâzığ Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, gecen toplantıda bu madde üze
rindeki müzakereler sonunda bendenizin Hükü
met tasarısındaki fıkrayı tasarıya ilâve etmek su
retiyle vermiş olduğum takrir üzerine Sayın Ko
misyon Başkanı ve Komisyon Sözcüsü benimle 
birlikte olduklarını ifade ettiler ve Hükümet gö
rüşüne iltihak ettiklerini de beyan ettiler. Bunun 
üzerine bu yolda bir tashihat yapmak üzere mad
deyi geri aldılar. Bugün görüyoruz ki, o gün var
mış olduğumuz mutabakat başka şekilde tecelli 
ederek karşımıza çıkıyor. (İçtirmiş oldukları fıkra 
veyahut cümle bizim bugün razı olmadığımız, ta
sarıdaki şekilden daha kötü bir şekil getirmek
tedir. Yani muhabirler gelecekler Meclis Başka
nının odasında toplanacaklar, radyo muhabirleri 
onun gözetimi altında bu havadisleri hazııiıya-
caklar gibi bir iş birliği sistemi kuruluyor. Bu 
hiçbir zaman için - realiteden ayrılmıyalım - yü
rüyecek, tatbik edilecek bir şey değildir. Yürümez 
ve bugünkü şeklinden daha kötü olur. Bizim ileri 
sürdüğümüz, Hükümetin ileri sürdüğü ve maale
sef komisyonlarda çıkarılmış olan şekli ile bu işin 
esas itibariyle, Meclis tutanakları nasıl yayınlanı
yor ise ve bu iş, İçtüzüklerde gösterilen ahkâm 
altında ve içtüzüğün ahkâmı olarak Başkanlık 
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Divanının vazifesi ise bunların da hülâsa halin
de radyoya verilmesi Başkanlığın vazifeleri nıe-
yanında sayılması icabeder. Hükümet de bunu 
!m esbabı mucibe ile getirmiştir. 

İçtüzüğe göre, zabıtlar, Meclis müzakereleri 
neşredilir. Kim neşreder?. Başkanlık neşreder. 
Radyoda verilecek hülâsaların da o ölçü ve man
tık silsilesine göre Başkanlığın vazifesi moyanm-
da telâkki edilmesi icabeder. (Jünkü geçen celse
de Sayın Başkanla aramızda bir muhavere geçti; 
kendileri Tüzükte böyle bir şey olmadığını söyle
diler. Halbuki mesele budur. İçtüzük; zabıtların 
neşrini Başkanlık Divanına vermiştir. Başkanlı
ğın vazifeleri mcyanındadır, bu da aynı mahiyet
tedir. Hülâsa olarak yayma, verilmesi demektir. 
Binaenaleyh, onlar tarafından hazırlanması lâzım
dır. Bu İçtüzüğün koymuş olduğu espri bakımın
dan da. doğrudur. 

İkinci husus da, diyorduk ki; bu çok mühim 
bir meseledir hakikaten böyle mühim bir mesele
de dikkatli olmak lâzımdır. Netice itibariyle rad
yo tarafsızdır, teşkilâtı vardır, redaksiyon heye
ti vardır, susu veya. busu vardır, ama netice 
itibariyle mesele bir hulâsa yapmaktan ibaret
tir. Bu hulâsayı biz Mecliste, Parlâmentonun 
radyo muhabirlerine vazife olarak vermişiz. 
Binnetiee bunlar nasıl yazıldı ise yine öyle •ola
caktır. Müsaade buyurursanız bu kadar ehem
miyetli ibir şeyi de iki muhabir arkadaşın tak
dirine bırakmıyahm. Birisi gelir bunu <bu şekil
de hulâsa eder, öbürü gelir şu şekilde hulâsa 
eder ve bu noktada münakaşa bitmez. Bunun 
en iyi şekli; Hükümetin evvelce getirmiş oldu
ğu gibi yayınlanacak olan hulâsası metninin 
Başkanlık Divanı tarafından yapılmasını ve 
ayrılmış olan müddet zarfında radyoya yazı 
ile verilip yayınlanmasını temin etmektir. 

Şimdi Sayın. Komisyon hem Hükümet tasa
rısını, hem de takririmizi telif eder mahiyette 
bir şey getirmeye çalışıyor. Bir telifi beyne 
gayret etmektedir. Haddi zatında bu telifi beyn 
gayreti iyi netlice venmiyecektir. Yaui Komis
yonun bu teklifi ka'buO edilecek ve-benim gö
rüşüme göre -bizim takririmiz reddedilecekse 
eski şeklin muhafazası daha evlâdır. 

Mâruzâtım, bizim takririmizin yeniden oku
narak oya konması ve kabullünü istirham et
mekten ibarettir. Hakikaten radyoyu ilerde ıbü-
yük bir müşkülden - çünkü içindeyiz, bunu çeken 
bilir-'kurtarmış olacaksınız. Bu bakımdan ta;k-
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lirimizin kabulünü rica ediyoruz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, Komisyon olarak 13 neü maddeye ufak 
bir fıkranın eklenmesini şu bakımdan muvafık 
ibulduk. Geçen müzakerelerde radyoda yapılacak 
olan Meclis müzakerelerine ait yayınların dozu 
ne olacak, nasıl tanzim edilecek ve ne şekilde 
ve ne tarz altında yayınlanacak, bunun üzerinde 
uzun uzun tartışmalar yapıldı. Ancak bu nok
tayı açıklamaya .girmeden .muhterem arkada
şım J Lazer "in işte efendim, eğer radyoda o'kıı-
nacak olan bir -metnin hazırlanması mevzuu 
Başkanlık Divanları uca gözetilirse; teşriî vazife 
ile, icrai vazife biribirine karışır ve böylece de 
iki müessese biribirine karıştırılmış olur. İşin 
içinden çıkılamaz gibi ibir mütalâa 'beyan etti
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, meydana getirece
ğimiz kurum muhtar bir kurum olacak. Her 
şeyden önce (bilhassa siyasetle iştigal eder hiç
bir tarafı bulunnııyacak. Anca;k bu müessese
de yanlı radyolarda muayyen kanunlar nisbetin-
de ve dozunda, siyasi yayın yapılabilecektir. Bu
nun dışında ne Hükümet ne Parlâmento arzu 
ettiği tarzda ve dilediği şekilde radyoyu kulla-
namıyae aktır. Zaten Anayasaya da bu maksat
la 'böyle bir madde -konulmuştur. Bunun için 
radyoların tarafsızlığını sağlamak bakımından, 
radyoların siyasi bir yayın hüviyetinde olan 
Büyük Müllet Meclisi müzakerelerinin nakli 
meselesinde veyahut Büyük Millet Meclisi mü
zakerelerinden alman notlardan meydana geti
rilecek metinlerin okunması esnasında tarafsız 
•kalabilmesinin temini, bizzat müessesenin ;mu-
rakabesi ile değil, Parlâmentonun murakabesiin-
de bulunursa 'bu işin daha tarafsız olacağı ka
naatindeyim.... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Uıfa) — 
Birbirimize gireriz.... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Biribirimize gir
meyiz. Şöyle İdi, bu hazırlanacak olan metinleri 
hazııiıyacak olan kişiler yine radyolardan ge
lecek. Yani radyonun veya radyolaraın, bu 
mevzuda mütehassıs olan kişileri gelip müza
kereleri lakihedeceklerdir ve çalışma yapacaklar
dır. Ancak Başkanlık Divanları hu müzakerele

rin radyodan verilecek tarzda özetlenmesi için 
çalışan elemanların çalışmalarında icabederse 
onlara yol gösterecek <ve onlara «bâzı hususlarda 
direktif ve talimat verici vaziyette olacaklardır, 
Bu, müesseseyi her 'hangi bir .müdahale değil
dir. Çünkü yapılan iş müesseselerin bizatihi 
kendi işi değildir. Parlâmentoya ait bir iştir. 
-Siyasi .bir mevzudur. Zaten müessese siyasi 
mevzularda, radyodan yapılacak neşriyat karsı
sında sorumlu değildir. Kanunların tesbit ettiği 
miktar ve derecede sorumlu olan makamlar baş
ka makamlardır. Bu bakımdan Parlâmentonun 
kendisine aidolan bir hususu, adeta radyoyu 
kiraladığı bir saatte, arzusuna uygun bir şekilde 
yayın! ıyaeakt ir. Müessese ile Parlâmento arasın
da her hangi bir şekilde anlaşmazlık, uyuşmazlı
ğa gidilecek hiçbir nokta yoktur. Burada ıbizian 
telif etmeye çalıştığımız nokta şudur: Biz şunu 
ortadan kaldırmaya çalıştık; bâzı arkadaşları
mız, meselâ hu. mesele üzerinde takrirler ver
mişlerdir. Diyoıiarki; Hükümet 10 dakika ko
nuşsun, muhalefet 10 dakika konuşsun. Muhte
rem arkadaşlarım, Parlâmentoda, Mecliste ve 
'Senatoda yapılan müzakereler tek hat üzerinde 

ıbir müzakere değildir. Çeşitli meseleler, çeşitli 
şekilde müzakere edilmektedir. Öyle zaman olur 
ki, Hükümet hiç konuşmayabilir. Onun için Hü
kümete şu kadar zaman ayrılsın, muhalefete şu 
kadar zaman ayrılsın, filân konuşsun, filân ko
nuşmasın şeklinde kanuna bir madde konulması
na imkân ve ihtimal yoktur. Bu böyle olamaz. 
Çünkü (müzakerenin ne tarzda ve ne şekilde ce
reyan edeceği ve ne üzerine olacağını peşinen 
tesbit etmiye ve ,bir kanun maddesi halinde 
toplamıya imkân yoktur. Ancak arzu edilen şu
dur ki; Parlâmentoda ister Mecliste olsun, ister 
Senatoda, yapılan müzakerelerde söz sahibi olan 
üyelerin konuşmalarının hiç olmazsa özü radyo
dan aksettirilebilsin. Arzu edilen budur. Bunu 
10 dakika Hükümete, beş dakika filân muhale
fete, beş dakika filâna ayırmamıza imkân ola
maz. Bu bakımdan müzakerelerde neticenin bir 
hulâsa halinde radyodan 'aksettirilebitmesi için 
bunu en iyi yine murakabe edecek, Büyük Mil
let Meclisinin bizzat kendisidir. 'Büyük Millet 
Meclisi 'İni işi nihayet umumi heyetleriyle yap-
mıyaeağına göre ıbunun da yeri (Başkanlık Diva
nıdır. Başkanlık Divanı müzakerelerin radyodan 
neşri meselesine biraz hizmet 'buyurur da dik
katle takibeder veva ettirirse, vapılacak hata-

437 



C. Senatosu B : 123 
lar üzerinde arkadaş]arımız gelip, umumi heyet
te -olsun, hususi olarak olsun, bir dilekleri olur
sa veya bir arzuları olursa, bunun üzerimde, bu 
temenniler üzerinde, bu istekler üzerindeki gö
rüşleri pekâlâ bu •konuşmaları hazırlayan kişile
re 'verilecek direktifle düzeltme yoluna gidilebi
lir ve böylece, burada, radyodan yapılan bir 
yayın üzerine, doğrudan doğruya müessese ten-
kidedilir vaziyete gelmez. (Bizim arzu ettiğimiz \ 
husus; müessesenin, siyasi bir ımcvzudan ötürü 
tenkid edilir duruma düşmemesidir. İstediğimiz 
budur. Bu bakımdan böyle bir fıkranın ilâvesini 
düşündük. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydın er 
HİDAYET AYDIER (Cumlhuıfeaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, atalarımız'çjok realist adanı-
kırmış. Onların hissi selimlerine 'hayret edi'yıo-
rum. «Çatal kazık yere batmaz» demişler. Şim
di bizim komisyon çatal bir iş getirdi. 

Bir muhtar idare kuruyoruz. Bir taraftan j 
da Meclis idare .edecek. Bu bir çatal kazıktır. j 
Yere batmaz ve bu iş yürümez. Meclisin keıı- • 
di hareketidir, kendi fonksiyonudur, Bunu | 
hulâsa etsin. Yani muhtar idare memur tâyin ; 
edeceğine Meclis bir mefmur tâyin eder. O. hu- | 
lâsayı da yapar, ücretli 'veya ücretsiz bir ilân j 
verir gibi radyto idaresine tevdi eder, radyo i 
idaresi bunu yayınlar. Yoksa bu böyle çatal 
işlerle olmaz. 

'Sonra 'mesai tarzı da buna müsait değildir, j 
Malûmuâliniz biz burada saat 8 lere kadar uğ- i 

ı 
raşııyoruz. Bazan daha fazla. Bunu radyo \ 
memuru hulâsa edecek. Meclis Riyaset Diiva- ; 
nı Radyo İdaresini 'bilmem kontrol edecek, bu- j 
na imkân yok, Ibu 'gayri kabili tatbik bir şey- i 
dir. Diğer taraftan 'böyle kanma, meclburi bir I 
sistem getirilmesi tamamen yanlış ıolur. E'ğer | 
komisyonun cesareti varsa bunu tamamen ba
kanın buyurdukları gibi idaresini üzerine alır. 
radyo idaresi ınearür tâyin edeceğine hulâsayı 
yapacak memuru burası tâyin eder. Kendi 'me
murunun murakabesini de kendisi yapar. En 
sâlüm yol bu. İşin doğrusu da, normali de bu
dur. Ama, Meclis nedense bu husustan çekini
yor. 

Şiinıdi efendim, arkadaşlarımıiz öyle teklif 
yapıyorlar ki insan hayret ediyor. Muhalefet 
10 dakika konuşsun da, mu'vafık 20 dakika ko
nuşsun da, bilmem Hükümet şu kadar konuş
sun. Bendeniz ne muhalifim, ne de muvafık. 
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Demek benim sözüm abes. Muhalefet icabın
da bir kelimde söylememiş, liüküdnet konuş
mamış 'olabilir. Binaenaleyh, niçin böyle ollmı-
yaeak şeylerle uğraşıyoruz, tabiri caizse doğ
mamış çocuğa don 'biçiyoruz. 

Efendim, benim takririmin, - demin arz et
tim - üç kelimesi tamamen bunu temin edecek 
'vaziyette. Ben ne dedim; «az olmamak» ke
limesinden sionra ve ldh 've aleylhteki fikirleri 
ve mucip sebeplerini 'özetlemek kâfi gelecek
tir. Binaenaleyh, muhalefet lolsun, muivaffkat 
'olsun, Hükümet mlsun bir münakaşa mevzuun
da kim s'ö'z almışsa, 'bunun sözünün hulâsasını 
ve serdettiği mucip sebebi belirtmek lâzımdır. 
Binaenaleyh bu böyle 10 dakika falana. 20 da
kika filâna, şöyle lolsun, böyle olsun demekle 
olmaz. Bunlar doğrana doğrana ufalıp kaptan 
düşmektir. Ne muhalefet konuşabilir ve ne 
de bitaraflar. Bitaraflara da bir hak •verme
mek mânâsız olur. Binaenaleyh, g-erek Hükü
met gerek Meclis bu işi ele alsın veya radyo 
Ibu işi ele alsın, ıhendenizee maddenin çtok nok
sanı vardır. Demin arz ettiği'm gibi leh ve 
aleyhte fikirleri ve mucip sebepleri hulâsa et
im ek lâzımdır. Böylesi, ancak doğru bir yol
dur. Eğer 'benim bu dört kelimelik teklifi'mi 
kabul ederseniz, muhalefetten gelsin, muva-
fakattan gelsin, 'bitaraf olsun, ne 'olursa olsun 
bir müzakere mevzuunda teklif edenin teklifi
ni, konuşanın konuşmasını ve mucip sebepleri
ni hulâsa edecek, o kadar. Falan zat şunu 
söylemiş ve su sebeple buna istinadetmişitir 
diyeeelc, bu kadar. Binaenaleyh, bendeniz ev
velâ komiyionun bu karına sistemi getiren tek
lifinin reddini istiyorum. Sonra lütfen, ve 
zannediyorum ki, benim teklifim öyle dakika
ları bölmeye, bilmem muhalefeti, muvafıkatı 
cebren, sözü olmadan söyleimeye icbar eden 
malhfi hükümleri -getirten bir teklif değildir. 
Kimden gelirse gelsin serd edilen fikirlerin ve 
mucip sebeplerinin 'hulâsa edilmesi kâfi gele-
'cektir. Encümenin teklifinin reddini İstiyo
rum, kendi teklifim 4 kelimeden ibarettir, 
kabulünü rica. ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sö'z mü istiyor
sunuz? Buyurun. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI NURET
TİN ARDIOOĞLU (Elâzığ Milleti vekili) — 
Muhterem arkadaşlar, sayın komisyon başka
nının burada 'verdiği izahat, ki zabıtlara geçti, 
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mesele tamemen anlaşılmış oldu ve ilerdeki 
tatbikatın nasıl işliyeeeği, zabıtlara baş vuru
larak tesis edilecek. Deniyor ki, radyodan, 
mesela bugün olduğu gibi, nıaulıaibir gelecek, 
iki tane Senatoya, iki tane Millet Meclisine, ve
ya üç tane Senatoya, üç tane Millet Meclisine. 
Bunlar, Başkanlık Divanı 'tarafından tâyin 
edilmiş olan bir memurun murakabesi altında 
çalışacak. Biz de diyoruz ki, mademki siz 
'bunları murakabe edecek bir gözetim kuru
yorsunuz, müsaade buyurursanız bu göndere
ceğimiz dört memur sizin memurunuz olsun. 
Baştan sonuna kadar bu metni .hazırlarken, o 
gözetimin altında yapsınlar ve bize versinler. 
Hayır, memur sizden olacak, idarecisi bizden 
olacak. Bu, karışık 've işlemez bir sistemdir. 
Hakikaten Sayın Aydıner arkadaşımızın da 
buyurduğu gibi bu, iki başlı bir ışe(y olur Yani 
nevama mulhtar dediğimiz idarenin neşriyatı
nın üzerinde bir de Meclisin murakabesini te
sis etmiş oluyoruz. Bu olmaz. Öyle ise bu hak
kı Hükümete de verelim. O da kendin,' malh-
süs haberleri vermek ilcin memur ayırsın. Onun 
gözJetimi altında göndersin. Bu hakkı Hükü
metten neden alalım. Bu kapıyı açarsak hep
sine aynı hakkı ve relim. Ve o zaman bir im
tiyaz teşkil eder ki, bu, kurmak istediğimiz 
imüessese\ıin tarafsızlığıyle, bağıimisızlığıyle ka-
'bili telif olmaz. Bu bakımdan koimisyonun bu 
telifi-beyn sadedinde getirmek istediği bir sis
temdir, fakat bu sistem bu müeJsscsyi işlemez 
'bir hale (getirir. Bu selbeple buna iştirak etmi
yoruz, çünkü bu, çfok karışık bir sis'töm mey
dana getirecektir. Madom ki bu iş Meclis ta
rafından yapılacaktır, geriye 4 memur kalıyor. 
Bu dört memur benim kadnouıi'dan olacağına 
Meclisin kadrosundan olacaktır. Bu dnemur-
ları tâ'yin «derler, ımaa'şlarmı 'Verirler Dört 
•tane memurun yapacağı bir iştir bu. Bunlara 
verilecek para 1 500 er liradan 6 000 lira eder, 
bunu ben vereceğime Meclis -verir, verirler 
'memurlarını tâyin ederler. 

BAŞKAN —Buyurunuz Sayın Karakurl. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Sayın Turizm Bakanımız hakikaten 
zeki ve bu işlerden iyi anlıyan bir arkadaşı
mız. Aman, ne de güzel müdafaa ediyor şu 
radyo işini, bizim üzeremize havale etmek 
için. Oturduğum yerden dinledim da hayran ol
dum. Efendim diyor ki, nihayet dört tane ıtıc-
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m ur. Bu memurları siz tâyin ve kontrol eder
siniz, bizi de yükten kurtarırsınız. Efendim, 
dünyanın hiçbir yerinde, kendi yaptığı ese
rini, kendisinin neşrettiğini 'her hangi bir par
lâmento hayatında gösterebilir misiniz'? Bana 
bir Parlâmento gösterin ki, kendi eserlerinde 
kendisini övecek, kendi eserlerinin kötü ta
raflarını kendisi söyliyecek... Dünyada böyle 
bir Parlâmento var mıdır? Ofemaz efendim ve 
bu işin tamamen Parlâmentoya bırakılması, Ri
yaset Divanına bırakılması bizi birbirimize 
batmak demektir. Ben burada konuşacağım, 
Riyaset Divanı meseleyi tetkik edecek. Benim 
kendimce en kuvvetli tahmin ettiğim cümleleri 
çıkaracak ve yerine başka bir kötü cümle ko
yacak. Ben hemen gidip Riyaset Divanına ça
tacağım. Böyle mi takdir edersiniz siz bilgiyi, 
böyle mi neşriyat yaparsınız diyeceğim. Ve bü
tün arkadaşlar bu nevi neşriyattan tamamen 
müteessir olacaklardır. Neşriyatın idare edil
mesi, neşriyatın içinde olanları tarafından ya
pılmaz. İnsan, bir eserin için© girdiği zaman 
eserinin iyi veya kötü olup olmadığını «kendisi gö
remez. Bir mütelıassıs, onu bitaraf fakat anlı
yan bir adam iyi takdir eder, toplar ve en gü
zelini vücuda getirir. Bana benim eserimin 
yayımını yaptırmanız doğru bir hareket de
ğildir. Bu bakımdan hem siyaseten bir Par
lâmentonun kendi eserini kendisinin neşret
mesi doğru değildir, hem mantık ve hem de sa
nat bakımından doğru bir hareket değildir. Ya
ni Sayın Bakanın bütün kolaylıkları göstere
rek bu işi bize havale etmesinin sebebini anlı
yorum. Çünkü Turizm Vekâletinin en büyük 
işi budur, en büyük şikâyetler bundan olacak
tır. Ondan yakayı kurtarıp halletmek istiyor 
ve bunu bize bırakmak istiyor. Olmaz arka
daşlar. Parlâmentonun neşriyat organı vardır. 
Parlâmentonun neşriyat organı, içine virgül 
dahi ilâve etmeden zabıtları neşrettiği der
gidir. Parlâmentoda cereyan eden bütün va
kalar virgül dahi ilâve edilmeden zabıtlarla 
neşredilir. Zabıtlar üzerinde Palâmento, tran
satlantik vapuru değildir ki, yürürken, gittiği 
müddetçe bir de gazete çıkarsın... Bu itibarla 
katiyen bu gibi neşriyatın Parlâmentoya veya 
Riyaset Divanm'a ihalesi hususundaki gerek 
komisyonun gerek Muhterem Vekilin talepleri, 
kabul edilemiyeeek taleplerdir. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
Efendim, bir noktanın, anlaşılması lâzım-

geldi. Sayın Bakan geçen gün dünyanın her 
yerinde bu böyledir. Dinliler. Sayın Esat Mah
mut Karakuı-1 dft, buna dünyanın hiçbir Parlâ
mentosunda Hışlamadıklarını belirttiler. Bu 
meseleyi kendi aralarında halletmeleri gerekir. 
Kendi aralarında halletsinler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa
yın B&şkan, muhterem arkadaşlar, bu mevzu 
üzerinde söz almak arzusunda değilim. Fakat, 
Sayın Riyaset Divanı bir zühul eseri olarak 
bir takriri benim adıma okudu iseler de ben 
•böyle bir takrir vermiş değilim. 

BAŞKAN — Efendim, eğer bu husus için 
söz aldmızsa ben de şimdi bunu açıklıyacak-
tım. ('Gülüşmeler.) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu 
itibarla, madem ki, benim adım geçmiş, ben 
de bu hususta konuşmaya karar verdim. 

BAŞKAN — O zaman, başka, 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNK (Devamla) — Sr> d! 

13 ncü madde üzerinde gelmiş geçmiş tatbikatı 
tetkik edecek olursak, gerek kanunların ko
nuşulması zamanında, gerekse, sözlü sorularda 
ve gerekse bütçe müzakerelerinde yapılan ten-
kidlerde maalesef ve yine maalesef yerinde olan 
tenkidleri radyo, muhalefete dâhil milletvekille
ri ve senatörlerin konuşmalarını gayet kısa ge
çiyor. Şu, şu, şu mevzuda konuşmuşlardır, de
yip atlayıp geçiyor. Ama, Hükümet kanadın
dan bir milletvekili veya senatör- veya Bakan 
konuştuğu zaman onun konuşmasını dakikalar
ca anlatıyor. Size bir misal vermek isterim. 
Bendeniz geçen seneler içinde Maliye Vekâletin
den gider vergileri hususunda bir soru sormuş
tum. Burada yaptığımız tenkidi erin hiçbirisi 
radyo tarafından yayınlanmamış, ancak öztürk
çine ; Gelir Vergisinin zayi olduğunu beyan et
miştir, diyor ve geçiyor. Tekrar Sayın Bakanı 
konuşturuyor, Öztürkçine tezat içindedir sözü
nü tekrar ediyor, natırlarsınız ki, benim esasen 
sorduğum sözlü soru, gider vergisi üzerinde bir 
sözlü soru idi. Gelir olarak, Gelir Vergisi ola
rak kastettiğim şey, Gelir Vergisine tabi mükel
leflerin değil, gelirin zayi olduğunu ifade etmek 
istemiştim. Fakat bu ipliklere ait sözlerin, ip
likler, trikotaj, örgü sanayii hakkındaki kısım
ların hiçbirinden maalesef radyo bahsetmedi. 

24.10.1963 0 : 2 
Halbuki bütün hakikatin ana hatları bu gider 
vergilerinin gayriâdil bir sistemde olduğu, aynı 
numarada iplikten, makaradan alınırken... 

BAŞKAN — Gider vergisini müzakere etmi
yoruz efendim. Değil mi? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devanda) — Etmi
yoruz. Bunları hiç bahsetmedi. Yalnız sathi bir 
vaziyetle geçti... Eğer 13 ncü maddede hakika
ten Hükümete aidolan konuşmalardan sonra, is
ter muhalefette olsun, ister iktidarda, ister ta
biî üye olsun, ister Reisicumhur kontenjanın
dan senatör arkadaşlarımız olsun, bu hususta 
gerektiği şekilde zaman ayrılmadığı takdirde, 
bu 13 ncü maddenin, âdil işlememesi tabiîdir. 
Bu itibarla verilen önergelerin kabulünü say-
giyle istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, demin yanlışlıkla Öz-
türkçine'nin dediğim takrir, Sayın Rifat Etker 
ve Sayın Ağırnaslı'imidir. Tavzih ederim. Sayın 
tnceoğlu, buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) —• Çok muhterem arkadaşlar, Sayın 
Bakanımızın ve Sayın Hidayet Aydıner'in, gö
rüşlerine aynen iştirak ediyorum. 

Başkanlık Divanı her nedense, bu işi üzerine 
almak istemiyor. Benim kanaatime göre bun
dan hiçbir suretle kaçınmaması icabeder. Çün
kü, Başkanlık Divanı bizzat tetkik edecek, Sa
yın Başkan veya Başkanvekilleri tetkik edecek 
değillerdir. Elbette ki, onun da ona göre me
murlar], müdürleri bulunacaktır. Bugün Hükü
met, Bakan diyoruz. Bakan, bütün Umum Mü
dürlerin işlerini teferruatına kadar inceliyor 
mu? Nihayet onun da işine göre memurları var
dır. Yapar, hazırlar getirirler o da imzalar gi
der. Bunun için Yüksek Meclis Divanının bun
dan kaçınmaması icabeder. Bahusus Parlâmen
to, bugün, Hükümetin, ve bütün mercilerin üs
tünde en yüksek bir mevkii işgal ettiğine göre 
bu muhtariyetini bu suretle de göstererek Mec
liste konuşulan şeylerin her hangi bir suretle 
Hükümet tarafından - buu yapacaklarını hiçbir 
surette söylemeyiz, ama belki olabilir, - tahrif 
edilmesine müsaade etmemesi lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşımız Karakurt burada ak
si mütalâada bulundular. Eğer, Meclis bu işi 
kendi üzerine almıyacak olursa ilerde hepimiz 
teker teker kendi eserinden şikâyet eden bir 
müellife döneriz arkadaşlar. Sayın Karakurt 
şimdiye kadar yazmış olduğu eserlerin hiçbirin-
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den şikâyetçi değilse, eğer bu kanunu komis
yonun istediği şekilde kabul ettiğimiz takdirde 
buradaki söz ve eserlerinden şikâyetçi olacağını 
arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, 'buyurun. 
AKİF EY t DOĞ AN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlar, 13 ncü madde ile 
ilgili olarak, Başkanlık 'Divanına vazife tevdii 
.mevzuubahistir. Başkanlık Divanının vazifesi, 
bizim şu müzakerelerimiz zabıtlarını günü gü
nüne ve harfi harfine neşretmektir. Başkanlık 
Divanı zabıtların neşrini dahi 5 aylık «bir teeh
hürle yerine (getirebildiği, müddetinde ve mun
tazaman neşrinin hakkından gelemez iken bir de 
her gün radyo yayınlarını üzerine alıp muraka
besini yapamam efendim. Çünkü, mufassal zabıt
tan ayrı olarak muhtasar zabıt tanzimi lazım 
gelse, eski İçtüzüklere ve eski Parlâmento âdet 
ve âdabına güre, zaptı sabık hulâsası okundu 
dendiği zaman, o zaptı sabık hülâsası renksiz 
rayihasız, lezzetsiz hir özetten ibaretti. Şu tek
lif verilmiştir. Şu kadar şahıs konuşmuştur. Şu 
kadar oya karşı şu kadar o.yia şu karar .kabul 
edilmiştir der. Başka, hirşey diyemez veyahut 
reddedilmiştir, der. Veyahut Bakana şu mevzu
da bir sual sorulmuştur. Bakan tarafından ce-
vanlandı.rılnıı.ştn', der, Onun için höyle bir hü
lâsa da, Sadyo Meclis saatini dinlemekten zevk 
ve lezzet alacak kimseleri tatmin edemez, arka
daşlar. O ıba'kımdan bu mevzuda Başkanlık Di
vanına vazife verilmesine taraftar değilim. 

Hidayet Aydıner arkadaşımın maddeye bir
kaç kelime ilâvesi yolundaki teklifine taraftarım. 
Esas itibariyle bugünkü tatbikat, sureti umu-
miyede fena değildir. Yâni 'biz Meclis saatlerini 
pekâlâ tatlı tatlı dinliyoruz, zevk alıyoruz, isti
fade ediyoruz, malûmat ediniyoruz. Burada bu
lunmadığımız celselerin sureti cereyanı hakkında 
pekâlâ 'bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bunların 
içinde partiden partiye, iktidardan .muhalefete, 
az çok fark oiursa bunun da kusuruna bakmıyo
ruz. Ama şu mahzuru da önlivelim diye pekâlâ 
Aydmer'in teklifi yerindedir kabul edilebilir. 
Müsaade buyurun, arkadaşımın takrirlerine il
tifat .buyurun. Maddeyi bu şekilde çıkaralım. 
Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, buyurun . 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim, öyle zannediyorum ki, ibu mesele biraz fazla 
ilzam ediliyor. 'Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
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Meclisi Başkanlıklarına bir uııetin hazırlatılması, 
•meselesi eğer 'benim geceniki, oturumda arz etti-, 
ğim esaslar dairesinde olursa, kimsenin şikâye
tini mucibolmadan mesele halledilebilir. Bura
daki konuşmalarda bâzan kendi zühulümüz veya 
vehmimiz olarak mühim gördüğümüz «eyler bu
lunabilir. Arkadaşlar, mühim gördükleri husus
ları üç dört cümle ile Başkanlık Divanına vere
bilirler. Nihayet onun muhtevası 'içinde, cümle
leri koymak kaydiyle, müddetimiz nekadarsa bir 
taksini yapar ve radyo için bir radyo bülteni 
hazırlamış ve göndermiş olur. Bu da ağır bir 
külfet olamaz. Ben 'Komisyonun ve Hükümetin 
teklifine katılıyorum, şahsan ve bu esaslar dai
resinde halletmek kaydiyle. Aksi halde, ne su
retle hareket edilirse edilsin, hem herkesi hem 
Allalı'ı memnun etmek ıiııümkün olmuyor ve şi
kâyet daima tevali ediyor. Oradaki memur ar
kadaşların durumunu da müşkülâta düşürmüş 
oluyor. Ne yapsınlar? Hangi hatibin hangi cüm
lelerinin mühim olduğunu ancak kendi anlayışı
na göre tesbit ediyor ve hattâ hangi özetin 
aksettirilmcsinde bu mevzuu aydınlatmak bakı
mından fayda, mülâhaza ettiğini kendi ölçülerine 
göre halletmiş oluyor. Bu itibarla bu radyo 'bül
teni konuşmalarını hazırlıyan memurları da be
lâdan kurtarmak için hakikaten hu işi biz kendi 
üzerimize almalıyız. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığından nihayet iki arkadaş, konuşan arka
daşlarımızın -mevzua zaten Cinsiyetleri vardır-
meselâ kanunlar; kanunlar gözlerimin önünden 
gelip geçer özet çıkaran arkadaşlar bunlardan 
hangi hususun ehemmiyetli olduğunu, gayet iyi 
ıbilirler. Bir de buna ilâveten, konuşan' arkada
şım sözleri benimsemiyor, ne şekilde bahsedilir-
se edilsin deyip geçlliyorsa mesele yok. Ö verile
cek özet Başkanlık Divanı tarafından kâfi görü
lürse konuşan arkadaş bununla iktifa etmeyip 
de, «ben şu birkaç cümlenin ıgirmesini istiyo
rum» derse pekâlâ kendi »imzası tahtında bun
ları Başkanlık Divanına veya ıbuna memur edi
len arkadaşa verir, hu tashihi yaparlar. Üstelik 
•bizini, yâni Parlâmentonun, İki Meclisin memur 
kadrosu da Zabıt kalemi müstesna, Zabıt kalemi 
hakikaten sıkışıktır, bundan başka diğer kalem
ler bu işi yapabilir. Cumhuriyet Senatosunun 
hâlâ iki senedenıberi bir türlü ayrılamıyan kad
rosu elbet Allah kısmet ederse ayrılacaktır. O 
zaman buna imkân olacaktır. Bizim de o zaman 
iki kişi ayırmamız imkân tahtına girecektir. 

• * 
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/Bu meseleyi bence ıızatımıyalım. Böylece Ko- I 

misyonun teklif ettiği ve Hükümet in de, kabul 
ettiği şekilde -zararı yok külfet de olsa- üzeri
mize alalım, «ruhim bir' sev teşkil etmez, arka
daşla r unuz dörde i' cümle ile 'maksatlarını /bildi
r ir ler . 

Teşekkür ederini. 
B A Ş K A N — S;ym Ağırnaslı, burada bir 

zühul var, Komisyonun kabul ettiğini Hükümet 
kabul etmiyor ki. 

Buyurun (Sayın Al al ay. 
S I R R I ATA LA Y (Kars) —Mâruzâ t ı n ı müm

kün mertebe kısa olacaktır . Komisyonun ge
t i rdiği çözüm tarzı, bence mümkün olabilen ve J 
mümkün olabilecek en iyi çözüm şeklidir ve en I 
iyi hal tarzıdır . I 

«Özetler vermek» kaydını koymak, ayrılan 
saat in 10 dakikasını muhalefete, 10 dakikasını 
da g rup yahu t Hükümet sözcülerine vermek hu
susuna gel ince; öyle konuşmalar olacakt ır ki, 
içinde hiç Hükümet sözcüsü olnııyacaktır. Bu 
te fer rua t - güçlükler doğuracakt ı r . Komisyo
nun get irdiği tarz, daha iyi işüyebilecek olan 
bir tarzdır . Ancak, burada hiç şüphesiz bir 
si tem havası taşımıyan, Sayın Lyidoğan; «Baş
kanl ık Divanları , zabıt ların dahi müddet inde 
ve muntazaman cı'kmasında, muvaffat olama
mışlardır ki bir de bu işi yüklesinler.» diyorlar . 
Şunu ifade edeyim k i ; bunla r Başkanlık Divan
larının vazifesini yap ıp yapmamalar ı keyfiyeti 
ile hiçbir i r t ibat taşımazlar. Cumhuriyet Se
natosu Teşkilât. Kanunu henüz çıkmamıştır . I 
Cumhuriyet Senatosunun şu anda tu tanakla r ın ı 
t u t an stenograflar ' Millet Meclisine bağlıdır. 
B ü t ü n teşkilât oraya ait t ir . Biraz evvel yuka
rıda Bütçe Komisyonunda bulunuyordum. Teb
şir .edebilirini ki, o maddesi çıkmak üzeredir, j 
inşal lah görüşmeler bugün Bütçe Komisyonun
da bitecektir . Teşkilât Kanunu bitmek üzere
dir. Biter de Cumhuriyet Senatosu tamamen 
ayrı bir Tu t anak Müdür lüğüne sahibolursa. O 
zaman iyi işlemezse Başkanlı'k Divanlarını sığa
ya çekersiniz. Veya 1 Kasımda seçilecek yeni 
Başkanl ık Divanlarını bu yolda daha sıkı bir 
kontrole tabi t u t u p daha iyi çalışmayı temin 
edecek şekilde seçme cihetine gidersiniz. 

Şimdi komisyondan, bir noktayı tavzih et
melerini istiyeeeğim. «Başkanlık Divanının gö
zetiminden ve nezaret inden» mutlaka konuş
mala r ın Başkanl ık Divanınca hazır lanması değil, j 
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I işbirliği yapmasıdır . Meclis saati verilecektir , 

ama bir ciheti de t akd i r buyurursunuz ki, bu 
bir haber olacaktır , haber vasfını taş ıyacakt ı r . 
Herkesin beğendiği bir metin olacakt ı r ki, bu 
kolay değildir. Bu kürsüde her hangi bir ha
li]) bir konuşma yapar , bu konuşmasının bir 
cümlesi üzerinde du ru r ve o cümlenin de Devlet 
radyosunda verilmesi muvafık da olanııyabilir. 
Bütün bu mahzur lar doğabi l i r ve mümkündür . 
O zaman kıyamet kopacak, siz kanunen bir 
usul tesbit ettiniz dediniz ki, özet, hülâsa vere
ceksiniz bu illâ çıksın... Çı'knıadığı zaman kanu
nu ihlâl diye Başkanlık Divanını k ınayacak-

| siniz. Bu sebeple böyle tefer ruata gitmiyelim. 
I Meselenin esas prensibi ne ise ona göre hare'ket 
I edelim. 14 - 15 madde sonra gelecek ve görecek

siniz. Buradak i husus, şu Par lâmentonun gö
rüşlerine verilecek 20 dakikal ık müddet ve bu
nun hazırlanmasıdır . Bu, şu şartla, olsun, bu 
şar t la olsun diye teferruata girmek doğru değil. 
Anayasa ile tarafsızlığını temin ettiğimiz bir 
Başkanlık Divanı, öbür ta raf ta yine tarafsızlı
ğından emin olduğumuz Türkiye Radyo ve Tele
vizyon İdaresi. . Bu iki müstakil müesseseyi tan
zim ediyoruz. Ondan sonra yine teferruata gi
diyoruz. Ancak hukukçu olan Hidayet Aydı-
ner çok iyi bilir ki, mühim olan, iyi kanunla r 
değil, kanunlar ı iyi ta tb ik edecek o l a n l a r d ı r ? 
İstediğimiz kada r dört başı mamur, mükemmel, 
iyi kanun yapın. Ama, ta tb ik edenler iyi olma
dıkça hiç kıymeti yoktur . Mühim olan o değil-

| dir. İyi olan ta tb ikat ve zihniyett ir . Tefer
rua t mühim değildir. İstediğimiz kanunlar ı çı
karal ım, tatbik edeni kontrol edelim, ve tat
bikat yapalım. Yoksa birçok kanun var. Biz 
bu rada yönetmelik yapmıyoruz, nizamname de 
yapmıyoruz. Kanun yapıyoruz. .Bunu bilmemiz 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MUHMLT HAZLR (Kars) — Muhterem 

arkadaş lar , çok konuşulmuş bir mevzuda biraz 
daha konuşma'k dinleyicileri bıktır ır , biliyorum. 
F a k a t arkadaşlar ımızın bir kısmı ve bu a rada 
Komisyon ve Sayın Bakan bir esas prensibe, bir 
temel kaideye nedense iltifat etmediler. Bir 
kanun yapıyoruz ve bu k a n u n u n mûtadolan bir 
maddesinde (bu kanunu yürü tmeye , filân Ba
kan memurdur . ) diyoruz. Binaenaleyh bu bir 
ic raya vazife vermektir . İc ran ın vazifesini siya-

I si bir heyet olan - is ter taraf l ı olsun, is ter taraf-

*: 
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sız olsun - Meclis Kiyaset Divanlarına vermek, 
o kanunla istihdaf edilen gayeye zıt hareket de
mektir, makbul değildir, prensiplere uygun de
ğildir. Bir mesele prensipler esas alınmazsa 
koyulan her tedbir yanlış olur, ve varılan her 
netice hatalı olur. Evvelâ prensibi kabul etmek 
lâzımdır. Anayasanın umumi esaslarını, biz ken
dimiz kanun yaparken benimsemezsek, o kanu
nun tatbikatından hayır bekliyemeyiz. Anaya
sanın gayet sarih olan hükümlerine, ruhuna, 
maksadına göre bu bir icra vazifesidir. Bir muh
tar idareye veriyoruz Bu muhtar idarenin içine 
denetleme yolu, gözetleme yolu, hazırlama yolu, 
her ne yol olursa olsun siyasi bir heyeti teşrik 
etmek mümkün değildir. (.) kadar mümkün de
ğildir ki, bu siyasi heyetin vazife ve salâhiyet
leri, ayrıca kanuniariyle içtüzüğü ile hudut! andı-
rılmıştır. Bunlar esaslı mahzurlardır. Bu bü
yük kaideyi böylece tesbit etmek lâzımdır. Ça
re olarak muhtelif vesilelerle, bu yeni kurulan 
idareye yeni birçok vazifeler verildi. Bu vazife
leri bu muhtar idarenin prensiplerine uygun yü
rütmek lâzım gelirse, Meclis saatini de bu esas
lar dairesinde yürütmesi tabiîdir. Bunun hilafı
nı düşünmek gayritabiîdir. Binaenaleyh, bir gay-
ritabiîlikten hareket ederek bu neticeye varmak 
hatalıdır. Hidayet Aydıner arkadaşımızın biraz 
eski ifadeli falan da olsa, bulduğu formülü umu
mi esas kabul edip fikirleri, burada izhar olunan 
ııoktai nazarları tarafsız aksettirecek bir faali
yet istiyoruz. Kimden? Bu idareden. Yeni ku
racağımız, kurduğumuz idareden istiyoruz. Baş
kanlık Divanı ne işi yapabilir, ne de yapmaya 
yetkilidir. Ne de Başkanlık Divanının böyle bir 
yola gitmesi ve böyle bir şeyi hazırlaması doğ
rudur. Binaenaleyh Hükümet kendi vazifesine 
sahip çıkmalı ve bu vazifeyi daha alırken itimat 
telkin eden bir cesaretle, ben bunu İni maksat 
ve esasa uygun olarak yapacağım demelidir. 
Formülü bulabiliriz, ama prensibi kabul edil
dikten sonra. Hidayet Aydmer'in dediği tarz
da, yani muhalefetin, iktidarın görüşlerini veya 
tarafsızlarea izhar olunan görüşleri herkesin an-
lıyacağı tarzda tarafsız, hakiki ve âdil bir ölçü 
dâhilinde verebilmenin imkânı olur. Bu idare 
bunu yapar. Yapmadığı, yapamadığı takdirde 
o zaman vazife Meclise rücu eder, Meclis o za
man murakabesini yapar, tashih eder. Ya yeni 
bir kanun getirir veya sözlü soru v. s. ile bunu 
halleder. 
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Beyefendiler, sizin dediğiniz tarzda hazırla-

lanıa, vazifeyi deruhde etmektir. Benim dedi
ğim tarzda murakabe, Anayasanın verdiği salâ
hiyeti kullanmaktır. Yani Riyaset Divanı Mec
lisin salâhiyetlerini bu yolda kullanır. İcranın 
yerine kendisini koyarak vazife yapamaz. Göze
tim de budur, denetim de budur, siz yapacaksı
nız. Mesulü kim olacak? Bu neşriyatın yapıldı
ğı saatte bir suç işlendiği takdirde muhatabı 
kim olacak ve hangi makam onu mesul tuta
cak? 

Umumi prensip ıbu noktadanda ehemmiyet
lidir. Bir Anayasa Hukuku bir umumi idare hu
kuku cerçevesli içinde bulunan meselenin teme
lini böyle atmak lâzımdır. Prensibi koyalım, 
vazifeleri biribiriııe tedahül ettirecek bir formül 
buradan çıkmasın. Aksi takdirde ihtilâfı baştan 
biz kendimiz yaratmış oluruz. Bunu hallede
cek merci de oknaz. Ama, yetki verelim, kötü kul
lanırlarsa biz Meclis olarak, Riyaset olarak müda
hale edelim. Arz ettiğim gibi Riyaset Divanının 
yetkileri hudutlandırılmıştır. Riyaset Divanı 
kendi sahasının dışında, Parlâmeto binasının 
dışına çıkarak icra vazifesi de yapamaz. Bu va
zife orada kimin namına yapılıyorsa, hangi ida
renin namına yapılıyorsa onun mesuliyeti altın
da yapılır. Umumi kaide budur, tatbikat böy
ledir. Dünyanın şurasında böyledir, falan gibi 
bir iddia'da değilim ama, ıbizim sistemin emret
tiği şekil budur. Binaenaleyh, Anayasanın mak
sadına, ruhuna uygun olarak bu maddeyi ted
vin etmek, tanzim etmek lâzımdır. Müsaade 
buyurun, maddeyi Komisyon geri alsın, bu esas 
dâhilinde bir metin getirsin ve ittifakla çıksın. 
Hilafı sabit oluncaya kadar da tarafsız şekilde 
idarenin işliyaceğline baştan inanmak lâzımdır. 
İnanmiazsam diğer maddelerine rey vermeni. 
Binaenaleyh, idarenin bitaraf çalışması için 
idareye bu imkânları vermek lâzımdır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANİTMA BAKANİ NURET

TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, bu defa ısrar etmek için hu
zurunuza çıkmadım. Görüyorum ki, benim tak
ririm pek ruy - i iltifat görmiyecektir. Ben şim
di onldan vezgeçiyorum. Daha büyük ihtlilât un
suru olarak, hakikaten bâzı arkadaşlarımın 
üzerinde durduğu gibi, Komisyonun teklifini 
.gömlekteyim. Komisyonun teklifi, demin de 
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arz et t iğim gibi, hem prensiplere a y l a n d ı r 'hem 
de m u h t a r bir idare üzerinde Meclisin muraka
besini tesis ediyor 'mahiyettedir. Kanunun ge
t i rmiş olduğu espriye aykır ıdı r , bu ıi>ir. Hem de 
fiilen ta tb ik i mümkün bir l'ormül değildir. 

Bana izah 'buyurdular mı;, bu bahsettikleri 
gözetim mekanizması ne olacaktır.'. Bizim, me
murlarımız gelecek, radyonun memurları gele
cek, bir memur tâyin edilecek onun başkanlı
ğında mı çalışacaklar yoksa hazırlıyacakları met
ni bizzat Meclis Başkanına gösteri]') vize mi 
alacaklardır? Herhalükârda kolay bir mekaniz
ma değil, realist bir şey ifade etmez, bugünkün
den de iyi olmaz. Onun için ben bu teklif kar
şısında Sayın .Hidayet Aydmer ' iu yaptığı tek
lifle maddenin daha çok isi âlı edileceği kanaati
ni taşıyorum. Bu İslahla beraber ben eski şek
li tercih ediyorum. Komisyondan rica, edeceğim, 
takr i r imi geri alıyorum. Maalesef bu kadar uzun 
şekilde tenkid görmüştür. Keşke baştan yapıl
saydı. Komisyonda bu teklifini geri alsın, Sa
yın Hidayet Aydmer ' iu İslahat iyi e birlikte 
maddenin eski şekliyle kabulüne biz tarafta
rız. Yalnız şuna işaret etmek isterim; Sayın 
Mehmet Hazer arkadaşımız konuşurken «Hü
kümet vazifesini önceden bilerek üzerine alma
lıdır» buyurdular . Yani «bu iş Meclisin vazi
fesi değil, Hükümet in vazifesidir,» buyurdular . 
Zannedersem bu tasarı ile .Hükümetin radyo 
üzerindeki i r t ibat ı kesilmektedir zaten. Hükü
metin böyle bir vazifesi yok. Dikkat buyurulur-
sa kanunu yürütecek olan da Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı değil, Bakanlar Kuru ludur . 

Çok merak buyııruldu, Savın Suphi Bat ur 
ta ra f ından; 

Siyasi mesuliyet konusuna gelince: Anaya
sanın 105 ne i .maddesinin ikinci fıkrasında si
yasi mesuliyetlerin ne suretle tesbit edileceği 
zaten yeralmış bulunmaktadır . Yapı lan işlerin 
kendi görevi ile, kendi memuriyeti ile ne dere
ce ilgisi varsa, o bakanın o derece mesuliyeti 
olacaktır. Ksasen hiçbir katı unda Ibıı kanunun 
siyasi mesuliyeti filân bakana ai t t i r diye bir 
tashihaıt yapılmadığı için, tasarıda böyle bir 
tashihe de lüzum görülmedi. Yukar ıda arz 
ett iğim gibi Anayasanın 105 ne i maddesinin 
ikinci fıkrası, siyasi mesuliyetin ne şekilde ola
cağını tesbit etmiş bulunmaktadır . Buna, göre 
bu kanunun benim bakanlığıma veya sair ba
kanlıklara taal luk eden, görevleri bakımından 

ne derecede ilgileri varsa ona gön; siyasi sorum
lulukları olacaktır. Mâruzâtım bundan ibaret
t ir . 

B A Ş K A N — Btendim kifayet takrir i var
dır, Sayın Biran d'a söz verdikten sonra iki fa-
yet takr i r in i oylarınıza sunacağım. 

İZZKT BIKANI) (İzmir) — Sayın Başkan 
sayın senatörler, izah edildiği gibi Riyaset Di
vanının vazifesi tahdidedilmiş, tasrih edilmiş
t ir , ve tabiatı başka bir şeyle uğraşmaya müsait 
değildir. Mevzuatımızın istinadettiği temel pren
sipler bakımından. Kuru lan müessese özel Ibir 
müessesedir. Bu müessesenin yönetiminde ga
yet seçkin zevat vardır. Binaenaleyh bu mües
sesenin evleviyetle vazifesini yerine getireceği
ne inanmamız lâzımgelir. Bu yayın hulâsasını 
almak bir teknik ve ihtisas işidir. Kİ bette ki, 
müessese işin başına ehil bir adam koyacaktır. 
Binaenaleyh, bu müessesenin çalışmasının gerek
tirdiği süratle, icabeden şekilde; hizmete yarı
ya cak şekilde* ayarlanması bunu kendi (haine bı
rakmak zaruret ini de ortaya çıkarıyor. Kanun 
metninde Sayın Hidayet Aydmer ' in verdiği for
mül yapılacak lelhisin sınır larının ne oldu
ğunun dikkate alınması lâzımgelen hususları 
tesbit bakımından bir eııdikasyondur. Bu fayda
lıdır. 'Binaenaleyh, umumi formülü nazarı dik
kate; alarak Sayın Aydmer ' in teklifini destek-
liyerek onunla maddeyi teçhiz edip Kiyaset 
Divanını bu işe kat iyyen kar ış t ı rmadan özel 
müessesenin çalışmasını müsait şar t lar içinde 
tesbit etmek, zannederiınki maksadı temine lâ
zım ve hadimdir. Mâruzâtım bundan ibarettir . 
Hürmet le r ederim. 

B A Ş K A N _..-. Kifayet takrir ler ini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
(lürüşülmekte olan 13 ncü madde üzerinde 

kâfi bilgi edinilmiştir. Kifayeti arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Ar tv in 
Fehmi Alpaslan 

B A Ş K A N — Kifayet önergesini reylerinize 
sunuyorum. Ka'bul edenler.. Btmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Aydmer «Komisyonun, yayınlar ı Mec
lisin gözetimine bı rakan teklifinin reddini bir 
takrir le t al ebet mistir. 
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Takrirleri birer birer o'kutup reylerinize su

nacağım. Ondan sonra komisyonun getirdiği 
metni okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü madde ile tâyin edilen 20 dakikalık 

yayından 10 dakikanın Hükümet sözcüsüne ge
ri kalan zamanın muhalefet sözcülerinin sözle
rinin yayınlanması hususunun maddeye ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Rifat Etker Niyazi Ağırnash 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin son satırının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkeine 

Uygun dinleme saatlerinde her gün 20 daki
kadan az olmamak üzere bir yayın süresi ayrı
lı L*. Bu 20 dakika söz alanlar arasında müsavi 
olarak hesaplanabilir. 

Başkanlığa 
13 ncü maddenin sonuna bakanlara ve mec

lisler üyelerine ayrılan dakikalar aynıdır. 
Eıkrasmm eklenmesini rica ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

Başkanlığa 
Maddedeki (az olmamak) kelimelerinden 

sonra (ve leh ve aleyhteki fikirler ve mucip se
beplerini özetlemek) kelimelerinin eklenmesini 
a iz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Senato Başkanlığına 
13 ncü maddenin aşağıda gösterildiği şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Cahit Tokgöz 

Madde 13. — Kurum, T. B. M. M. Birleşik 
toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel kurullarının görüşmelerini, Senato 
ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarınea hazır
lanmış metinler halinde yayınlamak için toplan
tı günlerinde, uygun dinleme saatlerinde 20 
dakikadan az olmamak üzere bir yayın süresi 
ayrılır. Bu sürede Hükümete ayrılan zaman ka
dar muhalefete de ayrılır. 
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BAŞKAN — Birde komisyondan gelen mad

de vardır, onu okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi saati 
Madde 13. — Kurum, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi birleşik toplantısı, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Genel kurullarının gö
rüşmelerini yayınlamak için, bunların toplanftı 
günlerinde, uygun dinleme saatlerinde yirmi 
dakikadan az olmamak üzere yayın süresi ayı
nı*. 

Bu yayınların hazırlanması Meclislerin Baş
kanlık Divanlarınea sağlanır. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Komisyonun getirmiş olduğu maddenin 
reddi hakkında bir teklifim vardır, onun okun
masını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer'in diğer öner
gesini okuyoruz. 

Başkanlığa 
Komisyonun yayınları Meclisin gözetimine 

bırakan, teklifinin reddini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Şimdi okunan takrirleri tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Ankara Üyesi Niyazi Ağırnash ve Ankara 
Üyesi Rifat Etker in takrirleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor ram?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet kabul ediyor mu? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET

TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılmıyor, zaten fikirlerini beyan etmişler
dir.. Sormaya lüzum yok. Oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
ti/. 

(Bursa Üyesi Baki Güzey'in önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? Hükümet? Katıl
mıyor, oyalrınıza sunuyorum., Kabul edenler.. 
Etmivenler.. Kabul edilmemiştir. 
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(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydın

er'in önergesi tekrar okundu) 'İ 
B A Ş K A N —• Komisyon? İş t i rak etmiyor, ini

kat Hükümet iştirak ettiğini ifade etti. beyler i 
nize sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmiycnler. . 
Kabul edilmiştir. 

(Samsun Üyesi Cali it Toikgöz'ün önergesi 
t ekrar okundu.) 

B A Ş K A N — Komisyon katılıyor mu? 
G E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A H M E T 

Y I L D I Z (Tabiî Üye) — Katılmıyoruz. 
B A Ş K A N — Hükümet katılıyor mu'? 
TURİZM V E T A N I T M A BAKANI NLI-

K E T T İ N ARDIOOÖLII (Elâzığ Mlletvekili) -•• 
Katı lmıyoruz. 

B A Ş K A N — Önergeyi reyinize sunuyorum: 
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiş
t i r . 

Şimdi komisyonun maddesini okutuyorum: 
Madde 13. — Kurum, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Genel Kuru l l a r ın ın görüşmelerini ya
yınlamak için bunlar ın toplant ı günlerinde en 
uygun dinleme saatlerinde 20 dakikadan az 
olmamak üzere bir yayın süresi ayırır . 

B u yayınlar Başkanlık Divanının gözetimi 
al t ında hazırlanır. 

G E Ç İ C İ KOMİSYON B A Ş K A N I İSKEN
DER, C E N A P E G E (Aydın) _ Efendim, bura
da bir nokta vardır , Hidayet Aydıner ' in bir 
teklifi vardı , kabul edilmişti. 

Madde okunurken onun da birlikte okunma
sı icabedeı*. 

B A Ş K A N — Gözetleme fıkrası kabul edilir

se. 
H İ D A Y E T AY DİNE R (Cumhurbaşkanınca 

S. U.) — Umumi Heyet kabul etti. 
B A Ş K A N — Sizin takrir iniz kabul 'edilmiş

t i r . 
H İ D A Y E T A Y D I N E R (Devamla) — İkin

ci takririmiz vardır. Teşriki mesai hakkındaki 
teklifin reddini ist iyorum. O teklifim kabul edi
lirse buna lüzum kalmaz. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun , arzunuza 
göre konuşmazsam o zaman konuşun. 

Efendim, S ay m Aydıner ' in müspet olan ve 
ilâveyi istilzam eden takr i r i kabul edildi. Bi
naenaleyh madde tedvin edilirken o şekilde ya
pılacaktır . Şimdi ikinci bir t akr i r daha vardır . 

Maddeye bir fıkra daha ilave ediyor komisyon. 
Bu fıkra şundan ibarettir . 

«Bu yayınlar , Başkanlık Divanının gözeti
mi alt ında hazırlanır» diyor. Sayın Aydıner 
bunun; !bu fıkranın reddini ve binaenaleyh mad
deden bunun çıkarılmasını istemektedirler. (Öy
le önerge olmaz ki sesleri). 

BAŞKAN --•• Müsaade buyurun, böyle öner
ge olur. 

11İI) AY ET A Y DIN E R, (Cum hurbaşkan ı uca 
S. Ü ) — Usul hakkında söz isliyorum. 

BAŞKAN -•• Buyurun usul hakkında Sayın 
Aydıner. 

H İ D A Y E T A Y D I N E R ((hımhurbaşkanınea 
S. Ü.) — - Muhterem arkadaşlarım, normal olan 
Komisyonun tekli Tinin kabulüdür. Halbuki bu
nun aksi olarak, aykırı olan leklil'in evvela oya 
konması lâzımgelir. Yani, benim leklit'im veçhile 
eğer Riyaset Divanının bu işe iştiraki hakkındaki 
teki i T reddedilirse, Komisyon mecburdur bu fık
rayı kaldırmaya. 

Şu hususu tekrar arz ediyorum, arkadaşım hu
kukçu olmadığı için belki bilemezler; bizim ise 
10 senelik tecrübemiz vardır ; aykırı teklifler ev
velâ reye konur. Normal olan Komisyonun tekli
finin kabulüdür. Bunun iptali için de bir teklifini 
vardır . Bu takr i r olmasa idi, bu fıkra, kalkmazdı. 

G E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A H M E T 
Y I L D I Z (Tabiî Üye) - - Hsnl hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN - - Vereyim efendim, yalnız bir da
kika, bir maddenin reddi hakkındaki teklif veyc. 
konamaz. Eakat bin madde değil, maddeye ilâve 
edilen bir fıkradır. 

GEÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ A H M E T 
YILDIZ (Tabiî Üye) Sayın arkadaşlarım, hu
kukçu olmaya lüzum yok. Parlâmento hayalında. 
kısa zamanda, bunu herkez öğrendi zannederim. 
Maddeden bir şey çıkar demiyor. Oya. da konul
mamış, takririmiz, bir takrir in arkasından başka 
bir t akr i r daha gelmiştir. Reddi isleniyor. 

Her halde bu yeni bir usuldür. Tüzük görüşü
lürken Sayın Aydıner I eki i T etsinler. Tüzüğe böy
le bir madde koyalım ki, önergeler verilirken her 
önergeyi istem iyen bir önerge reddi ile karşıya, 
çıksın, Başkanlık ela. önergelerin çatışması halinde 
bir oylama yapsın. 

I I . İ l )AYET AY 1)1 NER ((hımhurbaşkanmca 
S. (.1.) — Senatörüm, söz hakkını var. Söz istiyo
rum. 
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"BALKAN —- Buyurun, efendim. 
HİDAYET AYDINUR (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — L fendim, ben bir takririn ademi kabulü 
bakkında takrir verilmez demiyorum. Bu takrir, 
Rıfat Oztürkçine'nin takriri olsaydı dediği doğru 
idi. Ama komisyon teklifinin reddi irin, buna ay
kırı olarak benim teklifim hukukun en. esaslı kai-
desidir. Teşriî bayatta en makbul, en müstalısen 
yoldur. Başkaca tarik yoktur, aksine sükût eder
sem o komisyon metni buradan aynen geçer, onun 
için kabulü normal olan cihetin aksini söylüyor, 
diğerini kaldırıyor. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurursanız takrir 
yanlış verilmiştir. Verilen takrir şu mânayı ihtiva 
ediyor, maddeden son fıkranın çıkarılması mahi
yetindedir. böyle bir teklif yapılabilir mi, yapı
lamaz mı?. 

OEOİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKUNDER 
CENAP ECE (Aydın) —Yapılamaz. 

BAŞKAN — Nasıl yapılamaz efendim. Mad
deden son fıkranın çıkarılmasını kabul edenler... 
E t iniydiler... Maddeden son fıkranın çıkarılması 
kabul edilmiştir. 

Şimdi bu maddeyi eski şekliyle reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) 
(Madde okunmadı sesleri) 

Hakkınız var, maddeyi okutuyorum. 
Madde şu şekilde : 
T. B. M. Meclisi Saati : 
MA DDK IH. — Kurum, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Se
natosu ve .Millet Meclisi genel kurullarının görüş
melerini yayınlamak için, bunların toplantı gün
lerinde, uygun dinleme saatlerinde yirmi dakika
dan az olmamak ve leh ve aleyhteki fikirleri ve 
gerekçelerini özetlemek üzere bir yayın süresi 
ayırır. -

FARUK İŞIK (Yan) — H fendim bunlar ya
yının toplantı günlerine mi münhasır, yoksa top
lantı günlerinin haricinde de olacak mıdır.'. 

BAŞKAN — Cevap verin, Komisyon. 
OUOÎOİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDKR 

CENAP ECE (Aydın) — Toplantı günleri var, 
efendim. 

BAŞKAN — Bu şekilde maddeyi reyini/e su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

13 neü madde acık oylarınıza sunulacaktır. 

BAŞKAN — 14 neü maddede bir değişiklik 
var mı Sayın Lğc. 

(İECİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
OUNAP K(İW (Aydın) — Yok efendini. 

BAŞKAN — 14 neü, 15 nci maddede bir 
değişiklik yok, aynen okuyun efendim. 

Bütçe Konuşmaları : 
MADDE 14. — Hükümet adına ve Cumhuri

yet Senatosu ile Millet Meclisindeki siyasi parti 
grupları sözcüleri tarafından Yasama Meclisleri 
Oenel Kurullarında genel bütçenin tümü üzerinde 
yapılan konuşmalar, sadece konuşmayı yapanın 
temsil ettiği Hükümeti veya grupu bağlamak 
kaydiyle, yarımşar saati geçmemek üzere Kurum 
tarafından yayınlanır. 

Bütçte üzerindeki kişisel konuşmalar hakkın
da 13 neü madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. Açık oyunu
za sunulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden naklen 
canlı yayın : 

MADDE İfi. _ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi O.enel kurullarından naklen yapılan 
canlı yayınlarda, Hükümet adına yapılan ko
nuşmalar yayınlandığı takdirde, siyasi parti grup
ları sözcülerinin konuşmaları da aynı şekilde ya
yınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen:'. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... E4miyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunu
za arz edilecektir. 18 nci madde komisyondan geri 
geldi mi?. (18 nci madde Komisyona gitmedi, ses
leri) 20 nci maddeyi görüşeceğiz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yayınlar voliyle işlenen suçlar ve haksız fiiller 

Sorumluluk : 
MADDE 20. — Türkiye - Radyo - Televizyon 

Kurumu yayınlan voliyle işlenen suçlarda ve hak
sız fiillerde, canlı yayın yapılması halinde, suç ve
ya haksız fiil teşkil eden fiil işi iyen ve eğer 
canlı yayın bir metne dayanılarak veya tesbit 
voliyle yapılmışsa, metni yazan veya sesi tesbit 
•edilen ve bu metni veya tesbiti fiilen kontrol eden; 
diğer hallerde de, konuşan ve yayını fiilen 
idare ve kontrol eden kişiler sorumludur. «Can
lı vavm» dan maksat, ol avın veva konuşmanın 
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anında ve doğrudan doğruya radyo veya televiz
yon ile yayınlanması halidir. 

11, 13, 14 ve 16 ncı maddeler uyarınca yapılan 
ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar ile tes
hillerden faydalanmaksızm Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir rad
yo veya televizyon kuruluşundan naklen yapılan 
yayınlardan, Kurum ve personeli hiçbir suretle 
sorumlu değildirler. 

Kurumun kendilerine tevdi edilen metni ay
nen okumakla görevli personeli, o yayının idare 
ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş olma
mak şartiyle, o yayın voliyle işlenen suçtan veya 
haksız fiilden hiçbir suretle sorumlu değildir. 

Bu madde kapsamına giren suçların takibinin 
şahsi dâva açılmasına bağlı olması takdirinde 
de, soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yapılır. 

Kurumun yayınları ile ilgili şikâyet, dâva. di
lekçesi veya iddianamelerde, yayını yapan Kurum 
istasyonunun adının ve yayının gün ve saatinin 
belirtilmiş olması şarttır. 

Bu madde kapsamına giren suçlardan ve hak
sız fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten 
başlıyarak iki ay içinde açılnııyan dâvalar dinlen
mez. 

BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyen:'... 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 ve 22 nci maddeler çıkmıştı. Şimdi Komis
yondan gelen 2o ncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yayınlar üzerindeki haklar 

Fikir haklarına benzer haklar : 
MADDE '23. — Kurumun izni alınmadan, Ku

rum yayınları telli veya telsiz olarak tekrar ya-
yınlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle 
çıkarmak üzere bütünü veya bir kısmı teshil olu
namaz, çoğaltılamaz ve televizyon yayınları girişi 
ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. 

Kurum bu hususta Fikir vo Sanat Fseıieri 
Kanununun 66 ilâ 70 neu maddelerindeki hima
yeden fayd.nl anı r. 

Fikir ve Sanat Fsorlori Kanununun eser sa
hiplerine eserleri ve sanatçılara, icraları üzerin- • 
de sağladığı haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. .Reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
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Ftmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sermaye, yatırını programı, bütçe ve hesaplar 

Sermaye : 
MADDB 2-1. — Kurumun itibarî sermayesi 

üçyüz milyon liradır. Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle bu sermaye üçte ikiye kadar arttırılabilir. 

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

ğince Kuruma geçecek her çeşit değerlerin rayiç 
tutarı; 

10 (ienel bütçeye konulacak ödenekler. 

BAŞKAN — Reyinize sunuyorum. Ka'bııl 
edenler... Etmiyenler... 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Reis Bey birinci 
muvakkat madde kabul edilmeden buna atfe
dilen bu madde kabul edilemez. 

•BAŞKAN — Komisyon ne buyuruyor efen
dim? 24 ncü madde için diyorlar ki; «Geçici 
birinci madde kabul edilmeden 'bu madde gö
rüşülemez.» 

SIRRI ATA LAY ((Kars) — Doğru, doğru. 
(IFÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Bunlar binbirine mu
vazi maddeler, tedahül yoktur efendiim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, lütfen izah eder
deniz... 

BAKİ (IÜZBY (Bursa) — Muhterem Reis, 
muhterem arkadaşlarım; 24 ncü maddede, «Bu 
sermayenin kaynakları şunlarıdr: a) Bu kanu
nun 'birinci geçici maddesi gereğince kuruma 
geçecek her çeşit değerlerin rayiç tutarları;» 
Şimdi, geçici birinci madde kabul edilmemiş 
ki. burada 24 ncü madde ile geçici 'birinci 
maddedeki gelirler denilebilsin. Bu, kanun 
tekniğine uymadığı gibi, hakikat bu gelirlerin 
kanuni mahiyet alması da henüz meç'huldür. 
Binaenaleyh. 1 nci geçici ırtadde kaimi edil
meden, 24 ncü maddenin ka'bulüne imkân yok
tur. Çünkü geçici birinci maddede neyin ka
bul edileceği ve sermayenin, neden ibaret oldu
ğu da ıneçlhulümüzdür ve meçhul kalacaktır. 
Binaenaleyh geçici 1 nci madde kabul edilme
den. 24 ncü maddenin kaimlüne imkân yoktur. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Ta'biî Üye) — Peki, katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon da katılıyor efen
dim. 25 nci maddeye geçiyoruz. 

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

kârın yüzde onbeşi, itibarî sermayenin yüzde 
yirmibeşim buluncaya kadar yedek akçe olarak 
ayrılır. Zararlar yedek 'akçeden karşılanıl'. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka;bul edilmiştir. 

del iri er : 
MADDE 2(5. — 9 Haziran H):J7 tarihli ve 

3222 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde göste
rilen her çeşi't aflıeı telsiz tesisatı ve eiıhaızl'atrı için 
verilen ruhsatnamelere ait ücretler ve cezalar, 
radyo ve televizyon vasıtasiyle yapılan her çe
şit ilân ve reklâm karşılıkları, halk önünde 
yapılacak konser, temsil ve benzeri programla
ra. giriş ücreti, kitap, dergi ve plâk gibi ya
yınlarla ilgili gelirler, girişilecek her çeşit 
radyo ve televizyon ticari ve iktisadi işlem
lerinden elde edilecek kârlar ve 'bağışlar. Ku
rumun geliridir. 

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

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

lanamıyan işletme açığı 'her .yıl sonunda bu 
maksatla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçe
sine konulacak ödenekten Kuruma ödenir. 

Radyo ve televizyonla yapılacak okul, halk 
eğitimi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği 
tesis ve işletme giderleri karşılığı, her yıl 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ilgili Ba
kanlıklarla birlikte kararlaştırılarak, bu Ba
kanlığın bütçesine konulur ve yardım olarak 
Kuruma ödenir. 

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

Yatırım programı ve bütçenin hazırlanması: 
MADDE 28. — Kurumun yıllık yatırını, fi

nansman ve işletme programları ile yıllık 
•bütçesi Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının onayıyle kesinleşir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî görüşün alınması : 
MADDE 29. — Kurum, 2 nci maddenin (b) 

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

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

Ortaklıklar : 
MADDE 30. — Yönetim Kurulu, Kurumun 

amaçlarına uygun olmak şartiyle ve Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle gösterilecek esaslar içe
risinde, yerli veya yabancı gerçek veya. tüzel 
kişilerle, özel hukuk hükümlerine tabi mahdut 
mesuliyetli ortaklıklar kurabilir. 

Bu ortaklıklar, kamu iktisadi teşebbüsü ni
teliğinde olsalar dahi, İktisadi Devlet Teşekkülü 
sayılmazlar. 

Bu ortaklıklar tarafından kurulacak istas
yonların yayınları, Kurumun gözetim, denetim 
ve sorumluluğu altında yapılır. 

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

Tarife ve ruhsatiyeler : 
MADDE ol. — Kurum ve ortaklıklarının 

yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak 
ücretler, alıieı ve verici radyo ve televizyon ci
hazlarından alınacak ruhsatname karşılıkları ve 
cezaları, tarifelerle belli edilir. İş ve hizmetin 
özelliği bakımından tarifeye bağlaınnıyacak hu
suslarda, Kurum, özel sözleşmeler yapmaya ve 
ücretler teshirine yetkilidir. 

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

Ruhsatname karşılıkları ile ilgili tarife, yö
netim ıkurulunca ka'bul edildikten sonra Bakan
lar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe girer. 

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

D. Y. B. Kredileri : 
MADDE 32. — Kurum, yatırımlarının finans-

manın'da Devlet Yatırım Bankası kredilerinden 
favdalanabilir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET I 

YILDIZ (Tabiî Üye) — 32 nci maddenin yeni 
şekli verildi efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesi var. Oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Yatınım Bankası Kanunu henüz ka

ba! edilmediğinden, 32 nci maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygiyle arz ederim. 

Geçici Komisyon, Sözcüsü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

D. Y. B. Kredileri : 

MADDE 32. -— Kurum, yatır unların m fi
nansmanında Devlet yatırımlarının finansmanı 
ile ilgili banka ve teşekküllerin kredilerinden 
faydıalanalbilir. 

BAŞKAN — Önerge (hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi Komisyon önergesindeki şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza 
.sunulacaktır. 

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

saklı kalmak kaydiyle, Kurum hakkında, İkti
sadi Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hü
kümler uygulanır. Bu hükümlerin uygulanma
sında ilgili Bakan hk, Turizm ve Tanıtma (Bakan
lığıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bir dakika Sayın 

Başkan, yanlışlık var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun izah edin. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Şimdi, burada 

«Bu kanundaki özel hükümler saklı kalmak 
kaydiyle, Kurum hakkında, İktisadi Devlet Te
şekküllerine uygulanan genel hükümler uygula
nır.» deniyor. Fakat, yukarıda 30 neıı maddede 
yönetim kurulu, Kurumun amaçlarına uygun ol
mak şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le gösterilen esaslar içerisinde, yerli veya yaban
cı gerçek veya tüzel kişilerle, özel hukuk hü
kümlerine tabi mahdut mesuliyeti i ortaklıklar 
kurabilir. Bu ortaklıklar, kamu iktisadi teşeb
büsü niteliğinde olsalar dahi, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri sayılmaz.» deniyor. Şimdi burada
ki 30 ncu madde ile, 33 ncü madde arasında bir 
tenakuz vardır. Bu tenakuzu kaldırmak icabe-
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der. Çünkü bir taraftan deniyor ki ; «Özel ortak
lıklar, İktisadi Devlet Teşebbüsü mahiyetinde 
olsa dahi hususi hukuk hükümlerine tabidir.» 
Berikinde de; «Kurum hakkında İktisadi Dev
let Teşekküllerine uygulanan genel hükümler 
uygulanır.» Halbuki İktisadi Devlet Teşebbüsle
ri Kanunu geldiği zaman göreceğiz, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kurmuş olduğu sermaye
sinin Devlete ait kısmı % •>! in üzerinde olan 
iktilıadi teşekküller İktisadi Devlet Teşebbüsü 
sayılır, demektedir. Buna göre, »;> kanunla bu 
kanım arasında bir tearuz vardır. Bunu düzen- -
lemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalaası var 
mı? 

GEÇİCİ t KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Ortaklık var. Ama İk
tisadi Devlet Teşekkülü sayılmıyacaktır. 

BAŞKANN — Buyurun, Sayın Eehmi Alpas
lan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadşalarım, Sayın Güzey; 33 ncü maddede: 
«Bu kanundaki özel hükümleri saklı kalmak 
şartiyle Kurum hakkında İktisadi Devlet Teşek
küllerine uygulanan, hükümler uygulanır.» 
Mevzuu ile, 30 ncu maddede «Bu ortaklıkların 
kamu özel teşebbüsü niteliğinde olanları dahi, 
İktisadi Devlet Teşekkülü sayılmazlar.» yolun
daki hükmünü birbirine aykırı bulmakta. Bun
da bir yanlışlık olduğunu ileri sürmektedirler. 
Naçiz kanaatimiz odur ki; bir yanlışlık yok bu
rada. 

30 ncu madde de ortaklıklar kurulabileceğini 
bildirir. İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanının 
% 50 den ziyade ortaklıklar halinde İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bünyesinde o müessesenin, 
o ortaklığın mütalâa edilmesini âmirdir. Ama, 
buraya hususi bir hüküm vaz'ediyor. Ve 33 ncü 
maddede hususi hüküm vaz'edilmiş olduğu ah
valde, İktisadi Devlet Teşekkülleri hükümleri 
tatbik edilmez. Bunun dışında İktisadi Devlet 
Teşekkülleri hakkında genel hükümler uygula
nır. Demekle meseleyi aydınlatmış oluyor. Yani 
bir aykırılık yoktur, burada. 

'BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi: 
MADDE 34. — Kurum, Yüksek Denetleme 

Kurulunun denetimine tabidir. 
Turizm ve Tanıtma Bakam, Kurumla ilgili 

olarak, belli bir hususun incelenmesini Yüksek 
Denetleme Kurulundan istiyebilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Buradaki Yük
sek Denetleme, Yüksek Murakabe Hepeti mi
dir?... 

GEçioi KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMLT 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet Yüksek Muhaka-
be Heyetidir. 

BAŞKAN —Pekâlâ. 
OAHÎT AKTAR (Denizli) — Bu Kurumun 

kuracağı ortaklıklar da Yüksek Denetleme Ku
rulunun denetimine tabi midir? 

GEClCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YTLDTZ (Tabiî Üye) —Tabidir. 

BAK t OÜZEY ( Bursa) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN —Buyurun. 
BAKt OÜZEY (Devamla) — Komisyonun 

mevzuu yanlış anladığını zannediyorum. Şimdi, 
30 ncu maddede «Bu ortaklıklar, kamu ikti
sadi teşebbüsü niteliğinde olsalar dahi, iktisa
di Devlet Teşebbüsü sayılmazlar.» derken Ku
rumun kurduğu ortaklıkların Yüksek Denetim. 
Kurulunun murakabesine tabi olması keyflye-
tiyle yine bağdaşamaz. Çünkü Yüksek Muraka
be Heyetinin murakabesine tabi olabilmek için 
kamu iktisadi teşebbüsü mahiyetinde olması lâ-
zımgelir. 

33 ncü madde1 bu teşebbüsün meydana «'etir
diği ortaklıkları 30 ncu madde ile kamu özel te
şebbüsü niteliğinden çıkarmaktadır. Kamu özel 
teşebbüsü, niteliğinden çıktığı zaman da Yük
sek Murakabe Heyetinin murakabesine yahut da 
Yüksek Denetleme Kurulunun murakabesine ta
bi 'olmasına imkân yoktur. Çünkü hususi hu
kuk hükümlerine tabi olan teşebbüsleri Yüksek 
Murakabe Heyeti tetkika tabi 1 utmaz. Bu iti
barladır ki, zannederim komisyon da zühule ka
pılmıştır, Kurdukları teşekküller Yüksek Mu
rakabe Heyetinin murakabesine tabi olamazlar. 
Oldukları takdirde kamu iktisadi teşebbüsü ma
hiyetini alır. O zaman 30 ucu maddenin hük
mü kalmaz. 33 ncü madde hükümlerine tabi 
olması lâzımdır. Tahmin ediyorum ki, komis
yon da bu fikrimi kabul ederek tadili cihetine 
gidecektir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, iki hususu 
arz edeceğim. Bunlardan bir tanesi kanunun 
daiha önce çıkacağı düşüncesiyle Yüksek De
netim Kurulu diye yazılmıştı. Bu şimdi Yük
sek Murakabe Heyetidir. Bunu böylece dü
zeltmek Jâzımgolir. Çünkü o husustaki ka
nun henüz çıkmadı. 

Sonra, Baki düzey arkadaşımız maddenin 
(başını okursa görecektir ki, ortaklıklar Yük
sek Murakabe Heyetinin denetimine tabidir 
demiyor, kurumun kendisi Yüksek Murakalbe 
Heyetinin denetimine talbidir. Ortaklıklar için 
ıh ir kayıt koyup (ondan evvelki maddelerle ibir 
e el iş meye d üşm üyio r. 

BAKt GÜZEY (Bursa) - Efendini, komis-
yon sözcüsü buyurdular ki, «kurduğu ortak
lıklar da denetime tâbidir» Eğer böyle diyor
larsa, onun için söz aldım. 

(IBÇİOr KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (l)eivamla) — Belki bir yanlış işitime 
var. O halde anlaştık demektir. Biz .madde
yi olduğu gibi kabul ettik. Metinde «kendini» 
söylüyor «Kurum Yük dek Murakabe Heyeti
nin denetimine 'tabidir» ortaklıklardan bahset
miyor. 

'BAŞKAN — Sayın Akyar'ın sualine de ce
vap verilmiş oluyor. Kurumun kurduğu or
taklıklar dâhil değildir diye ifade buyurdular. 
(Zabıtlara geçsin sesleri) Geçiyor efendimi, 
stenograflar yazıyorlar. Ben de burada teyi-
den, zapta geçmesi için bu 'mütalâayı tekrar 
et miş ıbulunuyorıım. 

Madde hakkında başka söz ist iyen var mı/ 
Buyurun Sayın Atalay. 

SİRİN ATALAY (Kars) — Bir noktanın 
tasrihi gerek. Burada Yüksek Murakalbe yani 
Yüksek Denetleme Kurulunun .murakabesi ima
li ibir denetimdir. Bunun tasrih edilmesi lâzım
dır. Bu denetim, tamamen malî bir denetim 
•olacaktır. Çünkü 33 ncü madde «Bu kanunda
ki özel hükümler saklı kalmak kaydiyle kurum 
'hakkında İktisadi Devlet Teşekküllerine uy
gulanan genel tıükünıler uygulanır...» Özel tıü-
kiinıler kurulun diğer vazifeleridir. Malî ba
kımdan kurum Yüksek Denetim Kurulunun 
denetimine tabi olacaktır. Bizatihi kendisi 
'var. Bir Kurumun da gerçek ve tüzel kişilerle 
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yapacağı o r tak l ık la r 'vardır. Kurulmun kendisi 
Devlet İktisadi Teşekkülleri niteliğinde olaeak 
ve Yüksek Murakabe Heyetinin denetimine talin 
olacaktır . Ancak hususi hukuk sahasında giriş
t iğ i işler, elbette hususi hukuk sahasını »-erek
ti ren hususları hidbir zaman r>460 sayılı Katımı 
hükümler ine tabi olmadığı içindir ki, •'!() nen 
maddede bu hüviyet te olsa dalhi Deıvlet İktisa
di Teşekküller ine yapılan «muamele yapılmıya-
eak ve o denetime tabi tutulımryacak kaiydı 
konulmuştur . Bu seüıeple 31, 32, 3'3, 34 neü 
maddeler birbir lerini tamaimlıyan ve aralar ın
da hiçlbir şekilde çel işime 'olmıyan maddeler
dir. 
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nü/, t akd i rde sanırım ki, böyle bir çelişme ba-
Ihis mevzuu değildir , d iğer Devlet i k t i s ad i 
Teşekkülleri gübi değildir. Kendisi zaten Deıv
let İktisadi Teşekkülü değildir, ü^el 'bir ku
r u m d u r ve Devlet t e k e l i d e vardır. 

CAHİT A K T A R (Denizli) — Kurum Dev
let ^bütçesinden (beslenmektedir, gelirleri ka
nuni '»eliHerdir, ânıme parası olup Hazineye 
taallûk eder. \ e t i e e i t ibariyle müessesenin ku
racağı ortaklık da tamamen denetimsiz, kon
trolsüz mü ka lacak t ı r? İzalhınrz bu mânada
dır, bunu rica ediyorum. 

C E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A H M E T 
YTDDİZ (Tabiî Üye) — Şimdi ortaklıklar için 
ondan evvel de olduğu gibi, sade denetimine 
tabidir. Mali denetiminde olduğu gibi. Bir mi
sal daha vereyim; .biliyorsunuz, başka kurumlar 
da vard ı r ki, Devlet tarafından finanse edilir, 
fakat bu statü içinde değildirler. Meselâ; Kızı
lay, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi daha başka 
kurumlar vardır. Bizim kanunun esprisi içinde 
ortaklıklar bu denetime tabi değildir. Kendisi 
malî denetiıine tabidir. Fakat özel ibir müessese 
olduğu için ve Devi el tekeli de bulunduğu için 
buyurduğunu/, çelişme olmadığı kanaatindeyim. 

B A Ş K A N - - Savın Bakan, ıinütalâanrz var 
mı:' 

TRRİZM VE TANİTMA B A K A N İ NURET
TİN ARDIÇoCiU" (Elâzığ Milletvekili) — Ha

l i AŞK AN . _ ('lahit Akyar, buyurun. 
C A H İ T AıKYAIİ (Denizli) - M u h t e r e m ar

kadaşlar, tasarının geçici ıbirinci maddesinde bu 
ikamın çıktığı zaman yeni kurulacak müessese
nin mamelekinin ne olacağı tesbit edilmiştir. De
min kabul buyurduğunuz 24 ncü madde de ser
mayesinin ne olacağı tayin edilmiştir. Bu serma
yenin 1 nci fıkrası, ikinci fıkrası Devlet gelir
leri meyanındadır, kanaatimce. (B) bendinde de 
Cenel Bül(;e(len, bütçeye konulacak ödenekler, 
denilmektedir. Böyle olunca 'kurumun sermaye
sinin tamamı Devlet sermayesi halindedir. Ku
rumu bu 'bakımdan Yüksek Murakabe Heyetinin 
denetlemesine tabi tutuyoruz. Denetleme yalnız 
mali değildir, idaridir, tekniktir, filândır. Yük
sek Murakabe Heyetinin çalışma fonksiyonu za
ten budur. Şimdi kurumun 'kendisini denetlenvi-
ye tabi tutuyoruz, kurulun kuracağı ortaklıkları 
denetlemenin tamamen dışında bırakıyoruz, 

•CAHİT AKYAR (Denizli) — Söz istiyorum. 
B A Ş K A N — Buyurun efendim. 
(VAHİT' A K T A R (Denizli) — Muhterem 

arkadaş la r , Senatonun gündeminde 'bulunan 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganiza'syo--
mı kanun tasarısının 20 nci (maddesinde; te
şekküller ve müesseseler Yüksek Denetleme 
Kurulunun özel Kanununda gösterilen, esaslar 
dâhilinde, bu kurulun malî, idari ve teknik de
li etim ine taibidi r» hükmü va rdı r. 

Yine kanunun 26 nci maddes inde işt irakler, 
yani İk t i sadi Devlet Teşekküllerinin kuracağı 
or tak l ık lar da, idare meclislerinde Maliye Ba
kanl ığının bir temsilcisini Ibulunduıımaları ve 
"bu temsilcinin Maliye Bakanl ığ ına rapor ver
mesi şar t la r ı konulmuş tur . Bu ana hükümler
de ka ide le r 'bu suret le vaz 'edi l i rken radyo ku
rumunun teşkil edeceği or takl ık lar ın 'bu de
net lemenin t a m a m e n dışında 'bırakılmasını an
layamadım. Bu husus ta gerek Hükümet t en , 
gerek Komisyondan bilgi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Bakan? . . Sayın 
B a k a n dinlemediler, kendisine tövdi edilen 
soru 'var... Sayın Bakan ne ibuyuruyorlar?. Za-
tıâlinize soru tevıeilh edildi. Komisyon konuş
sun ondan sionra mı cevap -verirsiniz. Duyu
run Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A H M E T 
YILDIZ (Talbiî Üye) — Efendim, eğer diğer 
hükümler le (birlikte, ki 'bundan sonra bir mad
de var, lonunla bir l ikte görüşüldüğü t akd i rde 
görü lür k i bir çelişme yok tur . Evvelâ bu özel 
'bir teşekküldür. . Sonra 'Radyo - Televizyonda 
Devletin ibir tekeli vardı r . O hakle Devlet te
keli *ve özel b i r kurum olduğunu düşündüğü-
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.muallâkta kalıyor. Bunlar, kontrol edilecek mi, 
kontrol edümiyecek mi? (Ben maddeler arasın
da bir çelişme var iddiasında değilim. Soruyo
rum; bu ortaklıklar Yüksek Murakabe Heyeti
nin veya Maliye Bakanlığının veya Tanıtma Ba
kanlığının murakabesine, 'kontroluna, teftişine 
tâıbi midir? Encümenden bunu rica ediyorum. 
Veĵ a 'hiç kontrolsuz unu kalacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET

TİN ARDIÇOĞEU (ElâzığMilletvekili) —Muh
terem arkadaşlar, kurum, 37 <nei maddeye göre, 
Yüksek Denetleme Kurulunun malî murakabesi
ne tabidir. (Bütün faaliyetlerinde) Diğer taraf
tan ondan evvelki madelerinde ıbu kurumun 
özel kanunlar hükümlerine göre ortaklıklar te
sis edebileceği yazılıdır. Şimdi, kurumun ortak 
olduğu hu .şirketlerin 'birer muhasebesi vardır. 
Bunlar bir Anonim şirkettir, zaten Ticaret Ka
nununun hükümlerinde ne suretle olacağı, ne şe
kilde murakabe edileceği tâyin ve teshil edilmiş
tir. Bundan gayri, Kurumun hissedar olduğu bu 
şirketlerin .murakabesi bilvasıta zaten Yüksek 
Denetim Kuruluna (gelecektir. Çünkü, kendi he
saplarına, ortak olduğu kurumların, şirketlerin, 
zarar ve 'kâr hesaplarını aksettirecek bir şekilde
dir, buna mıecburdur. Binnetice kurumun ser
mayesinin ve faaliyetlerinin hu şirketler yönün
den de denetimi hu şekilde sağlanmış olacaktır. 
Binaenaleyh, ortada açıkta bırakılmış bir cihet 
olduğu, 'kanaatinde değilim. Kurumun ortaklık
ları, huiâsa edeyim, esas itibariyle Şirketler Ka
nununa tabi olacaktır. Bunun dışında kurumun 
ortak olduğu yerlerdeki sermayesinin şekli, faa
liyeti, zararı, kârı kurumun sene sonu umumi 
vaziyeti içinde görüneceğinden ve umumi vazi
yeti de Yüksek Murakabe Heyetinin uıurakabe-
sine tabi olacağından, onlar 4a bilvasıta denet
lenmiş olacaktır. Bendenizin fikrim; şu 34 ncü 
maddeye (denetleme) kelimesinden evvel (malî) 
kelimesinin ilavesidir. Bu her nekadar Komis
yonun Sayın Başkan, ve ıSözcüsünün buradaki 
ifadeleriyle zapta geçti ise de esbabı •mucibele-
rhı ve Meclis zabıtlarının bizim idari hayatımız
da, sık silk istihsal edilemediği ıkolay kolay re
ferans teşkil edemediği bir hakikat olduğuna gö
re, işi kolaylaştırmak için buraya «malî deneti
mine tabidir» kaydının ilâvesini ben uygun görü
rüm. Komisyon da iltihak ederse hirinci cümlede; 
«kurum, Yüksek Denetleme Kuruluna malî dene- | 
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timine tahidir» .şeklinde bir tashihat yapalım. 
Yani «malî» kelimesini maddeye ilâve edelim. 
Bu şelkilde Tinaddeye sarahat verilmiş olur. 

CAHİT AK YAR (Denizli) — Sayın Ba
kandan şunu rica ediyorum: Kurumun kuracağı 
ortaklıklar ne mahiyette olacaktır? Ne iş yapa
caklardır. 

TURİZM VıE TANITMA BAKANI NU
RETTİN ARDIOOĞLU (Devamla) — Meselâ 
'bir yabancı şirketle ortalk olarak televizyon şir
keti kurabilir. Bu bir ortaklıktır. Bunun bugün
den tâdadediliiııesine imkân yoktur. Bu, teknik 
sahaları ilgilendiren şeyler de olaıbilir. (Reklâm 
şirketi sesleri) Evet reklâm şirketi de olabilir. 
Fakat ilk akla gelen televizyon işidir. Bu ka
nun çıktıktan son m inşallah televizyon işi bu 
kurum ve Bakanlık tarafından ilk ele alınacak 
konulardan birisidir. 

HİDAYET AVDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. O.) — Efendim, bu madde yanımda yok. 
Fakat "arkadaşlar okudular. Bu kurum hem malî 
hem teknik ve hem de idari murakabeye tabi. 
dandiği halde burada Bakan Bey yalnız malî 
diyorlar. Bu hususu açıklarlar mı? 

TURİZM YE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDİÇOĞLU (Devamla) — Efendim, ev
velâ şunu ifade edeyim : Maalesef benim ted
vir ettiğim Bakanlığın işleri anlaşılmış formali
telerden mümkün nıerteibe sıyrılmayı icabetti-
reıı faaliyetler sahasmdadır. Turizm ve radyo 
işi de böyledir. Bizde klâsik hukuk kaideleri
nin çizdiği çerçevelerin dışında lârj çalışma 
imkânı olde etmek imkânı olmazsa ben bu 
radyoların, televizyon ve turizm işnin yürüye
ceğine kaani değilim. Birtakım geniş çalışma 
imkânları elde edilmelidir ki ,bu klâsik hukuk 
kaideleri içinden çıkılabilsin. Esasen Bakanlık 
Teşkilât Kanunu çıkarılırken diğer Bakanlık 
teş Miatlarından (geniş imkânlar temin eden 
hükümler konulmuş ve Yüksek Heyetinizden 
'bu şekilde çıkarılmıştır. Şimdi 'burada da dik
kat buyurulursa bu teşekkül bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü değildir. Yani Re organizasyon Kanu
nu gibi değildir. Bir suigeneriee bir teşekkül
dür. Bu radyo denilen teşkilâtın iyi işlemesini 
teinin ediyor. Daha geniş imkânlar veriyor 
ve hakikaten teknik bakımdan ihtisasa taallûk 
ettiği için, kuruluşu bakımından, ona bâzı 
yeni imkânlar verecek. Şimdi bu açıdan «şlç ahr-
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sak ; Yüksek .Denetleme Kurulunun bu işin 
teknik, ve idari nıur'akabesini deruhde etmesi 
üzcirnc alması, bu işleri selâm-Mle y ü r ü t m e k 
şöyle d u r s u n ; işi daha çok ağır laşt ı racağı ka
naatini. taşıyorum. Kaldı ki, bu teşkilat muhtar 
biı* teşekküldür , ve esası şudur : Kendi yağı 
ile kendi kavrulması , esprisi bu k'amında hâ
kimdir . Tesisleri kuracak, bunların neşriyatı , 
reklâm gelirleri w sairesi ile kemli kendini 
idare edecektir . Acık verdiği takdirde Devlet 
bunu subventionc edecektir . 15u olmazsa Devlet 
bu parayı vermiyecvktir. Yani tam mânasiyle 
özerk, muhtar , otonom biı- Kurum meydana ge
t ir iyoruz. Biı müessesenin kendi otonomisi içe
risinde çalışmasını sağlamak üzere, çok ka
rışanı, görüşeni olduğu takd i rde lâi'j çalışma 
ile yürütülebileceği kanaat ini t'aşıdığım bu iş
lerin aksıyacağı kanaat indeyim, Binaenaclhy, 
bu işin yalnız mali sahaya inhisar etmesi 
idari ve teknik: sahaya kadar gitmemesi lâzım-
< 111•. Hükümet taraf ından bu esaslar dâhil inde 
hazır lanmış ve komisyondan da bu şekilde geç
miştir. Hükümet t 'asarsmda yoktur . Ye 'biz ta
raf tar değiliz. 

BAŞKAN ----- Açık oya konan beş ımaddenin 
oylamasına oy vermiyenler var mı? Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

S'ayııı. Üıuddı. 
MKdDUBT (İNALDI (Adana) --• Muhterem 

arkadaş lar , Devletin gerek iktisadi faaliyeti 
ve gerekse âmme hizmeti sahasına »'irdiği tak
dirde kullanılan Devlet sermayesinin tatbikine 
mütedair, müzakeresine başlanmış olan, Keorgani-
zasyon Kanunu bu gibi iştiraklerin, Devlet işti
raklerinin bir ana kanun mesabesindedir. Bina-
enalehy, burada Sayın Vekil Beyin tabidir, 
tabi değildir şeklinde indî müta lâa lar ına kana
atimce. yev .yoktur. Burada l ieorganizasyon 
Kanunu Devlet iş t i raklerini tâyin etmiş ve iki 
kısma ayırmıştır . Birisi sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete aidolan yani ayrı ayrı veya 
birl ikte daha çok katma bütçeli idarelere İkti
sadi Devlet Teşekküllerine y a n i ; doğrudan doğ
ruya. Devlete aidolan iş t i raklerdir k i ; bu Reor-
ganizasyon Kanununa göre İktisadi Devlet 
Teşekkülleri olarak mütalâa edilmiş ve bu işti
rakin İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurul
masını emretmiştir . Bir de sermayesinin yarı
dan azı Devlete, İktisadi Devlet Teşekkülüne 

ve katma, bütçeli idarelere aidolan iş t i rakler 
vardı r ki, bu da kısmen bu kanuna, kısmen de 
kuru luş esaslarına ve Ticaret Kanununa göre 
'kurulmuş ise, Ticaret: Kanunu esaslarına göre, 
yani murakıp tâyin etmek ve fakat idaresinde 
yine bu kanuna göre Devletin kendi sermaye
sini, temsil ett iği sermayeyi idare heyetlerinde 
temsil hakkini tanımışt ır . Binaenaleyh, serma
yesinin yar ıs ından fazlası Devlete aidolan işler
de murakabe heyetinin murakabesine tâbi ola
caktır , Doğrudan doğruya, olmasın, demekle 
olmaz. Bu bir ana kanun olarak çıkacakt ır . 
Bu kanuna »'öre doğrudan doğruya murakabeye. 
tabidir . Ama yar ıdan az olduğu takdi rde de 
hususi hukıı'k hükümlerine göre veya yine bu 
kanuna *>-öre murakabesi yapı lacakt ı r , hürmet
lerimle. 

BAŞKAN - - Başka i t i raz edenler de var 
ama, buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM YK TANİTMA BAKANI Nü-
RT71TİN A l i D i r O O L T (Biâzığ Milletvekili) ---
Bvvelâ sayın arkadaşınım indî müta lâa la r diye 
adlandırdığı benim konuşmalar ıma üzülerek sö
ze başlıyayım. Bu şekilde konuşmasına lüzum 
yok. Burada konuşan bütün a rkadaş la r indî 
mü ta l âa l a r serd etmiyor ve dolayısiyle ben ve 
bütün sayın üyeler bu şekilde konuşmuyor lar . 
İndî mütalâa diye fikirleri küçül tmeye ve güya. 
biz burada palavra, a t ıyormuşuz gibi bir his 
uyandı rmaya mahal yoktur . Kullanılan kelime
leri dikkatl i kullanmak bu kürsünün icabettir-
diği kaidelerden bir tanesidir. Bundan dolayı 
üzgün olduğumu ifade edeyim. 

MUriMHT ÜNALDI (Adana ı - Dut Ten 
esasa geliniz. 

TURİZM VK TANITMA BAKANİ Nl -
UKTTİN ARDUjofJLU (Devamla) — Usasa 
geliriz Beyefendi. Lütfen kürsü âdabına riayet 
edin. İndî bir mütalâa için değil, biz burada 
biı* vazifenin ifası için bulunuyoruz. 

Şimdi, buyuruyor la r ki, biz ne dersek di
yelim İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu
na göre sermayesinin şu kadarı Devlet tara
fından tediye edilen teşekküller' murakabeye 
tabidir . Öyle ist1 lütfetmiş beni dinlememişler. 
Şurada bir hüküm var : deniliyor k i ; «Bu ka
nundaki özel bükümler saklı kalmak kaydiyle» 
bu suigeneriç bir teşekkül mahiyetindedir , di
ğer İktisadi Dovlel Teşekküllerinden farklıdır. 
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Bu da bu kanun maddeleri arasında İktisadi I 
Devlet Teşekkülleri Kanununun hangi kısım
larına tabi olacağı tasrih edilmiştir. Bu esas
lara »öre biz de meseleyi bununla ilişkin tutu
yoruz. Esas itibariyle kurulmuş olan 'bir ano
nim şirketçe, otoı anı bir teşekkül olan radyo 
idaresi iştirak etmişse bunun bu ahkâma güre, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi Murakabe 
Heyetinin doğrudan d-oğruya muraka'besine ta
bi olmasına, bir ('efa bizim Ticaret Kanunu
muz bakımından im'kâıı yoktur. Demin bura
da. i/Caılı ettim; öz d teşekküller Ticaret Kanu
nunun hükümlerine tabi olacaktır. Ayrıca 
Kurum bütün faaliyetleri ile esasen Denetleme 
Kurulunun murakabesine tabi olduğundan Ku
rumun ortaklıktaki sermayesinden d'oğan kâr 
've zarar 'hesabı, tabiatiyle, binnetice Denetle
me Kurulu tarafından denetlenecektir. Ve 'ben 
bunu izah ettim vt meseleyi ınahlûl telâkki et
tim. Binaenaleyh bu kurulan teşekküller mese
lâ bir radyo - televizyon şirketi kurarsa bu rad
yo - televizyon şirketinin hesabını, nasıl çalış
tığını,- kâr ve zararını Denetleme Kurulu esas 
kurulun umumi hesaplarım tetkik ederken 
ıgöreeektir. Ayrıca kurumun kurmuş olduğu bu • 
özel teşebbüs. Ticaret Kanunu hükümleri dâlıi-
linde, umumi kanunlarımız bakımından ayrı- I 
e a, bir murakabeye ta'bi değildir. 

BASK'AX — Buyurunuz Sayın Akyar. 
TA I ITT AK VAR (Denizli) -~- Muhterem ar

kadaşlar, ilk sualimi sormakla bir prensip me
selesinin tezahür etmesini düşünmüştüm. Sayın 
Bakana izahlarından dolayı teşekkür ederim. 
Bil'hassa arz ettiğim hususa temas buyurdular 
ve kurumam hususi bir rejim içinde idare olun-
ma'sında dalha büyük fayda olduğuna işaret I 
ettiler. Valnız Devlet sermayesinin tamamının 
veya bir kısmının bulunduğu re yine işletmesi 
itibariyle bu kurum derecesinde hususiyet ta
şıdığı daima kabili müdafaa olan 'bütün diğer 
(teşekküllerin hepsi bir reorganizasyon kanunu I 
ile yepyeni ana prensiplere bağlanmaktadır. 
Ye bu kanun .Meclisten geçmiş. Senatonun da 
gündemindedir. Demek ki; Hükümet, sorma- I 
yesinin tamamı veya bir kısmı Devlete ait bu- I 
lunau her iktisadi teşe'bbüsü sevk ettiği îktiaa-
di Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon Kanu
nunun ana prensiplerine bağlamak kararını 
esas olara'k alınış; 'bu karar doğrudur, değil- J 
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dir Iraıtalıdır. Bunu şimdiden bilemeyiz. Ka
nunun SenatJoımuzdaki müzakeresi sırasında 
bunlar görüşülür. Fakat bu kanun daha elde 
ve esas prensipler meydanda değilken, Hükü
met olarak diğer bir kanunla Devlet seıımaye-
siyle kurulmuş bir müesseseyi apayrı bir rejime 
tabi tutmasını, - ifademi mazur görün - pren
siplere riayetsizlik olarak görürüm. 

Kurum ortaklık kuracak, bu kuracağı or
taklıklar, yine kanunun ikinci maddesinde 
gösterilmiş olan işler gibi tedvir edilecek te
şekküller, teşe'b'büsler veya şirketlerdir. Ana. 
prensiplere göre bu şirketlerin bir denetimi, 
bir kontrolü olmak lâzımdır. Denetim bu ıreıvi 
teşekküller için Yüksek Murakabe Heyetine 
aittir. Yüksek Murakabe Heyetinin denetimi 
yalnızca imali değil, bünyevi denetimdir. Hem 
malî hesaplara, 'bakarlar, hem nasıl çalışması 
lâzımgeldiğini söyler. Te'knik cephesine bakar
lar, her hususu tetkik ederler ve ilerisi için 
nasıl yürümesi lâzım.geldiğine de işaret ederler. 
Bu itibarla ana Ihükünılerle Radyo - Televizyon 
Kurumu hakkındaki Kanunun 34 ucü m'adde-
sini asla bağdaştıramıyorum ve bu maddeyle 
ortaklıkların da Yüksek Denetleme Kurulu
nun denetimine tabi olması kaydının ilâvesi 
hakkında .bir takrir veriyorum, kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAX— Sayın düzey. 
BAKİ OÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarını; mevzua tanı bir 
vukufla giremediğimiz için meseleyi halledemez 
bir hale geldik. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Reorganizasyoııu Kanunu, İktisadi Devlet Te
şekküllerini ve teşebbüslerini ayrı ayrı tarif et
miştir ve müesseseleri sermayesinin yüzde 51 in
den tamamına, kadar olanları İktisadi Devlet 
Teşekkülü; İktisadi Devlet Teşekküllerinin or
taklık kurmak suretiyle meydana getirdikleri 
İktisadi Devlet Teşebbüsü ve teşekküllere tabi 
olan ve teşekküllerin bünyesi içinde çalışanlar 
da müesseseler diye o kanunda yev alınıştır. 

'Şimdi bu kanunun müzakeresi henüz yapılıp 
neticelenmediği için biz burada bir dalâlete dü
şüyoruz. İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanu
nunda, % 51 den fazlası veya tamamına kadar 
sermayesi Devlete ait olanlarda, Maliye Vekâ
letinden ve ilgili 'olduğu Bakanlıkların mümes
sillerinden kurulan ve Umum Müdür ve Umum 
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Müdür yardımcılarından teşekkül eden bir ida
re meclisi mevcuttur. Halbuki bu kanuna göre 
İdare Meclisi iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
tamamen dışında, ayrı bir tarzda teşekkül et
mektedir. Yönetim Kurulu ana kanunun mahi
yetinden ayrı olarak meydana gelmektedir. Ev
velâ aksaklık buradadır. Şimdi, tekriri müza
kere yapılmadığı için, o maddelere geçme im
kânlarımız mevcut değildir. Artık o kabul edil
miştir. Yalnız, burada teşekkülle, teşekkülün 
meydana getireceği ortaklıkları ayırmak lâzım-
gelir. Teşekkül, sermayesinin, % 51 den fazlası 
Devlet olacak. Teşekkülün meydana getirdiği 
ortaklıkta da. Devletin hissesi % 51 den i'azla 
olursa, onun da kamu iktisadi teşekküllerinin 
denetlemesine aidolan kanun hükümlerine tabi 
olmak mecburiyeti vardır. lOğer Devletin ser
mayesi % 5.1 den az ise o zaman hususi hukuk 
rejimine göre kurulması denetlenmesi lâzım-
gelir. Yalnız burada hususi bir hüküm konul
muş. 30 ucu madde diyor ki; bu ortaklıklar ka
mu iktisadi Devlet teşebbüsü niteliğinde olsa 
dahi İktisadi Devlet Teşekkülü sayılmazlar. Ya
ni yabancı sermaye ile bir televizyon şirketi 
kurduğumuz zaman. Dura da Devletin hissesi 
yüzde 60 dahi 'alsa ben bunu Kamu İktisadi Te
şekkülü mahiyetinde telâkki etmiyeceğim. Sayın 
Bakan buyurdular ki, efendim radyonun idare
si, aldığım neticeye göre. hakikaten birtakım 
formalitelerle engellenmiyen bir serbest çalışma
yı ieabettiren bir iştir. Den de kendilerine bu 
noktada iştirak ediyorum. Hakikaten dışarıdan 
bir televizyon istasyonu kurmaya teşebbüs ede
cek hususi bir teşebbüs, Amerika'dan, İngilte
re'den, nereden gelirse gelsin, biz dersek ki ; sen 
geleceksin, kazanacaksın ama bizim bir Yüksek 
Murakabe Heyetimiz var, senin hesaplarını bu 
kontrol edecektir... Gelmez arkadaşlar, gelmez. 
Madem ki, bir yabancı sermayeye veya böyle 
bir ortaklık kurmaya mecburuz, o zaman husu
si hukuk hükümlerine göre ortaklıklar mey
dana getirmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, 
bu mecburiyetin altında olarak, kanunun - ben 
demin çelişmeyi şu noktada gördüm - aşağıda 
diyor ki, 33 ncü maddede - çelişme burada -
«Kurum hakkında İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne uygulanan hükümler uygulanır.» İşte Bakan 
bize burayı izah edemiyor. Bunu bildiği halde 
Bakan tezada düşüyor. O zaman İktisadi Dev
let Teşekküllerinin denetlenmesine ait olan ka

nun hükümlerine tabi olacaksınız, Yüksek De* 
netlemeye gireceksiniz. Muhterem Bakan şu 
33 ncü maddeye göre - ben sizin lehinize kohit-
şuyorum, demin de lehinize konuştum - 30 ncü 
maddedeki istisnai hükmü 33 ncü madde kaldır
mak temayülündedir. Orasını vazıh bir hale 
getirmek lâzım gelir. Çünkü hakikaten husu
si teşebbüs haline getirmemize imkân yoktur. 

34 ncü maddeye gelince; sayın Bakan derler 
ki ; buraya, malî kelimesi konsun. Bunu koyma
ya, imkân yok. Çünkü İktisadi Devlet Teşek
külü diye birinci maddede zikretmişsiniz. Bilin
ci maddede zikrettikten sonra İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kontrolü malîdir, diye 34 ncü 
maddeye koymaya imkân yoktur. Dünyevi bir 
kontrola da tabi tutmak lâzımdır ve bu madde
lerin hepsi yerindedir ve doğrudur. Yalnız 33 
ncü maddede İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
tabi olduğu denetlemeye, tabi olur hükmü sizi 
kayıtlar, bağlar, tezat içerisine düşersiniz ve 
yanlış bir neticeye varırsınız. 

Tekrar okııyalun o maddeyi: «ilki, kanıın-
ki özel ''hükümler saklı kalmak kaydiyle, Ku
rum 'hakkında, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
uygulanan genel hükümler uygulanıl-.»1 Diiyor. 
Genel hükümler Devletin seıımayeısi yüzde 54 i 
geç'tiği takdirde Yükseli Denetletme Kurulunun 
denetimine t ahi olmasıdır. Mğer burada di'li
seydi ki, «'33 ncü ımaddeniu 2 nci fıkrası ftıariç 
kalmak şartiyle» o •zaıman neticeye varacaktı
nız. Fakat o denmiyor ve umumi olarak bu
nun dışında 33 ncü maddenin 2 nci ibaresi an
laşılmıyor. Kanunu yanlış çıkaracağız, yarın 
tatbikatta zorluk çekeceksiniz. Onun için ta
dilini istiyeceğimiz nokta 33 ncü maddede, 
«kurum hakkında İktisadi Devlet Teşekkülle-^ 
riue uygulanan 'genel hükümler uygulanır» de
nilmekte. İkmun ş'öyle utliması lâzım; «Bu ka
nunun 33 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
hükümler saklı kal'mak kaydiyle kurunu (hak
kında İktisadi Devlet Teşekküllerinin..» ve de
vanı ederse, madde o zaman düzgün bir madde 
•olur ve arzu ettiğiniz gibi, hakikaten Yükisek 
Denetleme Kuruluna tabi olmadan, ona tbağlı 
ortaklık kurmak imkânı ımevcut'tıır. Aksi tak
dirde, korlukla karşılaşırsınız ve umumi hü
kümlere ta'bi olarak kurduğunuz ortaklıkları 
Yüksek Deneticim e- Kuruluna götürürsünüz. 
Söylediğiniz şirketler gelirler, (bakarlar kurar
lar, ama, ondan sonra elleri kolları îbağlı ka-
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lir, sizler de müşkül dunuma düşersiniz. O 
itibarla, 3'3 ncü maddeyi hakikaten anlaşılır 
ihale getirtmek ve diğer maddeler üzerinde de 
durmam ak lâznıııgeli r. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
G-EÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sanınım ki, kanunun 
ana gerekçesi yönünden ve birbirleriyle ilgili, 
ilişiği olan üç maddeyi birlikte okursak. çeli
şiklik pek kalmaz. Gerçekten Sayın Bakanın 
da (buyurdukları gibi, Kurum, özel rejini:- özel 
niteliğe sahip bir kurumdur. Özeldir türlü 
görevler, nitelikler kendisinden istenmektedir. 
Bu ödevleri bu niteliklere salhİfbolarak Sayın 
Güzey'in de buyurduğu gibi diğer her türlü sa
kıncalardan da bunu koruyalbilmek için kanu
nun genel esprisi içind'e (bundan evvel 'bire/ok 
hükümler serdediimiştir. Meselâ bu, e'idden 
ıbir özel kurumdur, alma iktisadi Devlet Te
şebbüsü değildir. Aynı zamanda 33 ncü mad
deyi Sayın Güzey okudular. Ama bir de ben 
söyliyeyim. 30 ncu madde, «Ibu ortaklıklar» 
yani bunun kurduğu ortaklıklar «Kalımı ikti
sadi TeşeJbMisü niteliğinde olsalar dahi» yüz
de 50 den fazla sermayesi (bu kanalla endirek 
şekilde aktarılmış olmasına rağmen İktisadi 
Devlet Teşetbıbüsü halinde nitelik kazanmış ol
sa hile «İktisadi Devlet Teşeiblbüsü sayılmaz
lar.»' O halde hiçibir yönden bunun ortaklık
larının iktisadi Devlet TeşeJbhüsü sayarak bu
nun gerektirdiği işleme tâlbi tutınıaımayı Yük
sek Heyetiniz prensip itibariyle 30 ncu mad
dede kaJbul buyurmuşlar. Bu kabul edildiğine 
göre 'bundan geri dönüp iktisadi Devlet Teşeh-
hüslerinde uygulanan işlemin 'buna da uygu
lanmasını istemek nence güç olur. Bu vesile 
ile evvelâ o madde geçmiştir. Sonra Sayın 
Güzey bir maddeye referans vererek (bunun hü
kümleri saklı kalma şartiyle, (buyurdular. 
Cidden, 33 ncü madde, sanırım ki, o ve ondan 
haşka kayguları da içine almak şartiyle «hu 
kanundaki özel hükümler saklı kalmak kay-
diyle» diyor. 0 halde bir defa kanun, kuru
mun özelliği yüzünden isev-k ettiği ıbütün hü
kümleri teminat altına alıyor. Bunlar saklı 
kalmak şartiyle ö>zel bir kurum halinde burada 
sayılan sakıncalardan onu koruyacak hüküm
leri ihtiva etmek şartiyle, hunim ötesinde Ka
mu iktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan 

kanun hükümleri buna da uygulanır. Evvelâ, 
özel kişiliği haiz olan kurumun sevk ettiği hü
kümleri teminata 'bağlıyor. „ Bu vesiie ile, sa
nırım ki, bir bütün olarak düşündüğümüz za
man, iki noktada Ibunu (birleştireceğiz demek
tir. Evvelâ, iktisadi Devlet Teşekkülleri Ka
nununa t ahidir deyince, höyle olmaması lâzım 
hükmüne karşı hükümlerini teminata (bağla
mış. Birinci fıkrasiyle 34 ncü maddede 30 ncu 
maddede kaibul ettiğiniz «kamu iktisadi teşeb-
hüsü niteliğinde olsalar dalhi iktisadi Devlet 
Teşekkülü sayılamazlar» hükmü karşısında, biz 
bunun hem kendisini v,e Ihem de ortaklıklarını 
•belli nitelikte olan İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinden farklı bir statü içine koyduğumuza gö
re, ,bu statü içindeki durumu imzan ifilbara 
alırsak, 34 ncü maddede bir çelişme yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜXALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar. Sayın Bakan her 'halde '.bendenizi 
yanlış anladılar. Burada ıbir hayli kürsü âda-
hına dair ders vermek 1 fit funda bulundular, 
teşekkür ederim kendilerine. Fakat benim ağ
zımdan çıkan «indî» tâbiri bir kasıt taşımıyor
du. Yalnız bu «indî» tâbirinden kasdetnıek is
tediğim mâna .şu idi: Daha önceden 'belirli esas
lar getirilmeden Sayın Bakanın burada gire
cek veya girmiyecek şeklindeki beyanı bence 
makbul sayılamaz, mânasına konuştum. Fa
kat hiddetlendiler. Kendilerinden özür dile
rim - eğer yanlış anlaşıldı isem. - Yalnız şunu 
da ifade etmek isterim ; bu kürsünün âdalbmı 
bozacak konuşmaları bendeniz hiçbir zaman 
tasvibetmedim ve etmiyeceğim. Kendilerinden 
de bu kürsünün âdahı hakkında ders alacak de
ğilim. 

Şimdi arkadaşlarım, 30 ncu madde «Bu or
taklıklar Kamu iktisadi Devlet Teşeh'büsü 
niteliğinde olsalar dahi iktisadi Devlet Te
şekkülü sayılmazlar.» diyor. Fakat, aşağıda 
1 ııci maddesi ve 30 ncu maddesinden sonra 3ı2, 
33 falan, bu kurumun tamamen bir iktisadi 
Devlet Teşekkülü rejimine tabi olduğunu be
yan ediyor ve Yüksek Mura'kabe Heyetinin 
murakabesine tahi tutuyor. Şimdi Vekil Bey 
diyorlar ki, mademki bu kurum Yüksek De
netleme Kurulunun murakabesine tabidir, hu
nim hesabatı içinde kurmuş olduğu ortaklıkla
rın da hesabı zaten .görülür. Eğer böyle ol
muş olsaydı, şu iktisadi Devlet Teşekküllerini 
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yeniden organize eden kanunun çıkmasına, 
hat'tâ ondan evvel çıkan 2o sayılı Kanıınun 
çıkmasına lüzum kalmazdı. Bu kanunlai'Mi çık
ın asındaki sebep, bu gi'bi iştirak I erdeki Devlet 
•sermayesinin takibinin mümkün olnmması do
lay ıs iyi e bunları bir zaptı rapta alma gayesine 
nıâml'tur. Şimdi biz kurumu denetime tabi 
tutuyoruz, diyoruz 'ki; bütün İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kurdukları ortaklıkları hesa-
balının, İktisadi Devlet Teşekkülünün hesaba ti 
öünyesi içinde, 'bilvasıta tetkiki mümkündür. 
Ama bunu kâfi görmüyoruz. Bunları bir zaptı 
rapta almak istiyoruz. Devlet sermayesinin 
idare ve kontrolünü bir zaptü rapta almak isti
yoruz. 

ilimdi, (Mıit Akyar arkadaşımın burada işa
ret etliği gibi, ortaklıkların da nııırakabesiz 
kalmaması, sadece hususi hukuk hükümleri 
çerçevesindeki murakabenin de matlup !blr mu
rakabe olmadığını, binaenaleyh, bunların da 
bir yönden veya mun'teli'f yönlerden murakabe 
heyetinin. murakabesine taibi tutulması mev
zuu a>çık kal'mış'tır, bunları murakabeye tabi 
tutalım, derler. Ben de aynı kanaatte olduğum 
ivin bunun murakabeye taibi tutulm'ası mevzu
unda birkaç kelime söylemek istedim. Mâru
zâtımı bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET

TİN ARIDİÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) — 
Efendim, pratik bakımdan, bu kurumun, ku
racağı ortaklıkların denetilme taibi tutulm'amıası 
yönünden bir misalle meseleyi önünüze getir
mek istedim. Sayın Baki Güzel arkadaşımız, 
zaten benim işimi çok kolaylaştırdı. Haltta ge
tirmek istediğim misali, hemen hemen burada 
yarı yarıya ortaya, attılar. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu radyo işini, 
bilhassa televizyon işini hakikaten buyurduk
ları gibi kendi imkânlarımızla yapacak durumda 
değiliz. Bunun uzun uzun münakaşaları olmuş
tur. Plânlama dahi televizyonun memlekette 
çok pahalı olacağını, büyük külfetler yükliyece-
ğiııi ifade ederek bu işe aleyhtar bulunmuştur. 
İki yıldan beri bunun münakaşası oluyor. Hal
buki lıenim Bakanlığım muhitimde mesele böy
le anlaşılmamıştır. Eskiden beri televizyonun 
memlekette kurulması için her zaman müspet 
görüş ileri sürülmüştür. Bu sebepledir ki, epeyce 
bir zamandan beri aşağı - yukarı 6 - 7 seneden 

beri muhtelif şirketler tarafından yapılan tek
lifler Bakanlık tarafından alınmış, tetkik edilmiş, 
dosyalanmıştır. Bendeniz de Bakanlıkta eski
den beri hâkim olan bu görüşe uymuş vaziyet
teyim. Ben de bu kanaatteyim. Hakikaten 
televizyon işini Türkiye'de bu kanunla ele almak 
lâzımdır. Aşağı - yukarı bizden başka da bu 
işi ele alamamış memleket bir iki tane ya bulu
nur ya bulunmaz. Müracaat!eri tasnif ettim. 
Gelen müracaatler içinde son derece uygun ve 
büyük firmalar tarafından yapılan teklifler var
dır. Bu tasniflerin sonunda şu kanaate vardım. 
Türkiye'de hakikaten bütçeye fazla yük olma
dan Radyo - Televizyon Kurumunca kurulacak 
bir ortaklığı bir yabancı firma ile kurmak imkâ
nı vardır. Bir iki esas var... Bu tetkikten çıkan 
netice : Deniyor ki, 

«Biz alıcı istasyonunu veya alıcı istasyonla
rını Ankara'da, istanbul'da veya İzmir'de baş
lamak üzere size külfet olmadan ve para iste
meden kuralım.» bunu söyliyenler demin de 
arz ettiğim gibi, çok ciddi firmalardır, veya 
firma gruplarıdır. Alıcıları ise, Türkiye'de 
fabrikasını kuralını bunların bâzı malzemesini 
burada yapalım, bir kısmı için dışardan ithal 
yapalım. Bu şekilde döviz tasarrufunu sağlıya-
lını bütçeye yük olmasın. Yalnız, bu fabrika
ların, kurulacak fabrikaların imâl edeceği alı
cıları himaye etmek maksadiyle dışardan alıcı 
alınması meııedilsin. Ben bu yapılan teklifler 
içinden çıkardığım bu esası kendime düstur edi
nerek bu hususu yeni temaslarımızda yeni müra
caatlar da esas aldım. Meselâ son seyahatimde 
gittiğim memleketlerde bu işe alâka duyan 
firmalar geldiler görüştüm. Bizim ilk esasları
mızın bunlar olacağını ifade ettim kendilerine. 
Bu kanun çıktıktan sonra Bakanlığımız veya 
bir kuram radyo televizyon işini yeniden ele al
mak emelindedir bunu arz ettiğim esaslar dâhi
linde. 

Şimdi Baki Güzey arkadaşımın dediği gibi 
bu televizyon işini kendi imkânlarımızla kendi 
masraflanmızla yapamıyacağımıza göre, yarın 
bir kurum veya Devlet denetlemesine tabi olacak 
olan bu Kurum, Devlet denetlemesine tabi olan 
bir hususi şirket kurar mı, kurmaz mı? Takdiri
nize arz ederim. Yani işin pratik tarafı da bu
dur. Bunu yapmaz. Binaenaleyh, Sayın Cahit 
Akyar arkadaşımızın «ille bu ortaklıklar Devlet 
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denetlemesine tabi olsun» şeklindeki fikrini bi
zim imkânlarımız bakımından uygun görmüyo
rum. Yapmak istediğimiz işler bakımından da 
mümkün görmüyorum. 30 ncu maddede izah 
edilmiş, «İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde 
olsalar dahi, İktisadi Devlet Teşekkülü sayıl
mazlar.» deniyor. Bir hususi hüküm olarak ko
nulmuştur bu. Başkalarında tabi, bunda tabi 
değildir. 34 ncü madde «Bu kanundaki özel hü
kümler saklı kalmak kaydiyle» diyor. Baki Gü- I 
zey arkadaşım diyor ki, «30 ncu maddenin 2 nci 
fıkrası mahfuz tutulması için burada tasrih ede- I 
lim» ve «Bakan bu noktayı açık bıraktı.» diyor. j 
Ben o kanaatte değilim. Burada, demin Ahmet 
Yıldız arkadaşımızın da izah ettikleri gibi bu 
kanunda özel hükümler, saklı kalmak kaydı ile 
kelimesinin, Baki Güzey arkadaşımın teklif et
tiği 30 ncu maddenin 2 nci fıkrasını mahfuz tut
mak üzere teklif ettiğinden daha ileri olmak 
üzere, mahfuz tutmakla beraber, bu kanunun I 
getirmiş olduğu ve bu müessesenin otonanı şe
kilde çalışmasını sağlıyan hükümler dışında 
mahfuz tuttuğu kanaatindeyim. Bunun dışında 
denetlemenin serbest ve geniş şekilde çalışması
nı sağlıyan hükümler dışında denetlemeye tabi I 
olan işler varsa, veya sair ahval varsa bunları I 
genel olarak İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanu
nu bu kanuna tabi tutmaktadır. Ben mekaniz
manın hiçbir tarafı açıklık bırakmıyacak şekil
de düşünülerek taşınılarak hem bu kurumun 
iyi bir seviyede çalışması ve hem de burada 
getirilen hükümler dışında, Devlet sermaye ba
kımından Devlet murakabesine, denetimine ta
bi tutulması sağlanmıştır. Bu haliyle kabulü, 
meseleyi halledecektir. Cahit Akyar arkadaşı- I 
mızm takriri hem bu kanunumuzun ve statüsü
nün tesis etmiş olduğu hükümleriyle çelişme arz 
eder ve hem de arz ettiğim gibi televizyon işin
de bizleri, bunları kuramıyacak hale getirir. Ka
bul etmemenizi rica ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNNALDI (Devamla) — İş birli

ği yapılması mümkün olan şirketlerin temayül
leri daha ziyade sermayenin bir kısmına mı dâ
hil olmak yoksa % 50 den aşağısına mı sahibol-
mak merkezindedir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi arz et- | 
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tiğim esaslar ele alınırsa zaten kendi masrafla-
riyle kurmaz, verici istasyonlarını. Bir veya bir
kaç verici istasyonu kurmak, sonra alıcı fabri
kası kurmak alıcı imal etmek... Bunlar bizim 
zaten sermayemizle yapılacak işler değil. Pek 
çoğu sermayedarlar tarafından olacaktır. Bi
zimki aşağı - yukarı lâşey mesabesinde olacak 
bir şeydir. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var. Sayın 
Işık'tan sonra oya sunacağım efendini. 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, bendeni
zin, mâruzâtım kısa olacaktır. Şöyle ki ; bu ka
nunun, bilmiyorum belki kaderi böyle gelmiştir. 
Hükümetten uzun müzakerelerden sonra çıka
rak, tasarı halinde Meclise sevk edilen bu ka
nun gerek Millet Meclisi ve gerekse Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyonu tarafından muh
telif şekillerde tadile uğratılmış ve bu hale 
ıgelimiştir. Nitekim bu maddeden sonra bende
nizin aşağıdaki maddelerde de mütalâalarım 
'olacaktır. Yalnız, bu tasarı teklif edilirken, 
tabiî ımutabık olarak teklif edilımiiş'tir, burada 
ortaklıklar için İktisadi Devlet Teşekkülleri 
niteliğini haiz olsa bile İktisadi Devlet Teşek
külleri değil diye bir hüküm de olmadığı hal
de, Geçici Komasylonca kabul edilmiştir. 

ISonra, denetim mevzuunda da diyor ki; 
«Kurum, Yüksek Murakabe Heyetinin malî, 
idari ve teknik denetimine tabidir.» Hükümet
ten (bu esas dairesinde gelmiştir ve 'hakikaten 
Yüksek Murakabe Heyetinin malî murakabesi 
yalnız başına olmaz. Malî murakabe olduktan 
sonra bunu DiVan da yapabilirdi. Umumi Mu
rakabe Heyeti bir murakabe yaparken idari, 
teknik ve mmlî cephesini beraber tetkik etmesi 
ioabeder. Bu itibarla Sayın Bakanın dediği gibi 
«malî» kelimesinin ilâvesi kâfi olmamalıdır. 
İdari, teknik ve malî murakabeye tabi olması 
lâzımdır. Bunu arz etmek istiyorum. Hürmet
lerimle. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Söz istemiş-" 
tim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır, mama
fih sizden başka söz istiyen kalmamıştır. Bu
yurun siz de konuşun. 

ÖAHİT AKYAR (Denizli) — Efendim, va
kit gecikti, zamanınızı alıyorum, ö'zür dilerini. 
'Birinci mâruzâtımda işin teferruatına girme
dim. Bir kanun anlayışının, daha doğrusu 
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Devlet sermayesinin bulunduğu teşebbüslerin 
idaresindeki, anlayışın prensibine dokundum, 
•maddeler arasında çelişme var, çelişime yok bu 
benim mevzuıum değil. Maliye Bakanı da bu
radalar tesadüfen. Ben, şunu soruyorum : Re-
oııganizasyon Kanunu ile İktisadi Devlet Te-
şefblbüslerini yok sıkı 'bir surette Derfvlet mura
kabesine bağlamaktayız. Bu kanun, henüz da
ha burada konuşul madan, 'hususiyeti ne olur
sa olsun, Sayın Bakana iştirak ederim. Ama 
•ne kadar haklı bulunulsa bulunsun, ayrı bir 
'hususi kanunla ana 'hükümler üzerinde şimdi
den gediği nasıl acıyoruz? Ve yarın başka 
teşe'kküller Radyo - Televizyon Kurumunda ol
duğu gibi gelse ve efendim, ben bir ecnebi 
şirketle anlaştım. Şu tasavvurum var : Benim 
de kanunumu bu şekilde çıkarın dose, bir se
ne sonra İktisadi Devle't Teşekküllerinin preıı-
ısip kanunu (kendiliğinden ortadan kalkar. Bu 
itibarla, Sayın Bakandan Bakanlık mevzuuıı-
da.'iı ziyade bir Hükümet me'vzuu olarak sual 
ısordıum. Böyle midir bu gidiş, böyle değil mi
dir? Eğer böyle ise iktisadi Devlet Teşekkül
leri Reorganizasyion Kanunu konuşulurken baş
ka mütalâa scrd edeceğim, o zaman orada 
nokta i nazarım] söyliyeceğim. Prensiplere sa
dık mıyız, değil miyiz'? Dâvam budur. Te
levizyonunun memlekette kurulmasını canü gö
nülden isteniz. Ama şu tasavvurdayım, şu şir-
'ketlc şöyle konuşacağım, bu şirket şöyle isti-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Devlet Bakam, Başbakan Yardımcısı 
ve Millî Savunma Bakanı Vekili Hasan Dinçer; 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usu
lü Kanun tasarısının, havale edildiği komisyon
lardan beşer üyenin ^iştirakiyle kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetten bir tez
kere 'vardır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Anayasanın geçici 7 nci maddesi gereğince 

2 yıl zarfında çıkarılması zorunlu kanunlardan 
olup [Millet Meclisinden çıkmış bulunan «Askerî 
(Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Ka
nununun, işin müstaceliyetine mebni, Senato 
fMdllî Savunma ve Adalet Komisyonu üyelerin-
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yor, gibi esbabı muciıbelerle Meclisten bir ka
nun çıkarmak mümkün değildir kanaatindeyim. 

Televizyon mevzuu halle bağlandığı zaman, 
eğer (gerekirse, bir kanun teklifiyle gelinir, bu 
mevzua mahsus hükmün tadili istenir, Meclis 
bunu makul görürse salâhiyet verir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı var ıııı? Tok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 34 neü maddesine, kurumun ku

racağı ortaklıklarda Yüksek Denetleme Kurulu
nun denetimine tabi olacaktır, kaydının ilâvesi
ni teklif edenim. 

Denizli 
Cahit Akyar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu'? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet Katılıyor ımx(t 
TURİZM VE TANITMA İBAKANI NURET

TİN ARDIÇOĞDU (Elâzığ Milletvekili) — Ka-
tılımıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Takriri reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 14 reye tkarşı 18 reyle 
kabul edilmemiştiir. 

(Bir tadil teklifi olmadığı için maddeyi ay
nen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

den seçilerek ve kurulacak bir 'Geçici Komisyo
na tevdiini talebederiz. 

Başbakan Yardımcısı ve 
Millî Savunma Bakan Vekili 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu dle Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan rica edilmiştir. Vakit 
kaybetmemek için şu isimleri vermişlerdir. 

Millî Savunma Komisyonundan; Sayın Fah
ri Özdilek, Sayın Cahit Tokgöz, Sayın Mehmet 
'Emin Durul, Sayın Emin Açar, Sayın Rahmi 
Sanalan, bu komisyona seçilmişlerdir. 

3ENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Anayasa ve Adalet Komisyonundan; Sayın 

Zeki Kumrulu, Sayın Osman Saim Sarıgöllü, 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, Sayın Âmil Artus, 
Sayın Suphi Karaman seçilmişlerdir. 

Geçici Komisyona seçilen arkadaşların yarın 
saat 10 da toplanmalarını ve kanunu tetkik etme
lerini bilhassa rica ederim. 

Türkiye Radyo - Televizyon kanunu tasarısı
nın oylamasında; 

13 ncü maddesi için 80 oy verilmiştir. 78 ka
bul, 1 ret, 1 çekinser. • 

14 ncü maddesi için 76 oy verilmiştir. 75 ka
bul 1 çekinser, 

15 nci maddesi için 77 oy verilmiştir. 75 kabul 
2 çekinser, 
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23 ncü maddesi için 78 oy verilmiştir. 76 kabul 

2 çekinser. 

32 nci maddesi için 80 oy verilmiş 85 kabul 
1 çekinser. 

Bu maddeler, Anayasanın 92 nci maddesi ge
reğince açık oylamaya sunulmuştur. Salt çoğun
luk temin edilmemiş ise de, işari oyla kabul edil
diğinden tekrar oyunuza sunul mıyacaktır. 

Saat 20,00 ye geldi. Bir saat daha müzakereye 
devam etsek bitirmemize imkân yoktur. Yarın sa
at 14,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,58 

B 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüne§'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsün
de tertiplenen müsamerede okunan bir yazıya 
dair yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdül-
hak Kemal Yörük'ün cevabı (7/108) 

Ankara, 23 . 9 . 1963 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Adliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 

-1. 20 Nisan 1963 günü Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsünde tertiplenen müsanıere ve bu müsa
merede okunan (îtin Ağası) başlıklı yazı dola-
yısiyle her hangi bir kovuşturma açılmış mıdır?. 

2. Açılmışsa, bu kovuşturma halen hangi saf
hadadır?. 

3. Bir takipsizlik kararı verilmişse bunun 
tarihi nedir l 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. Genel Müdürlüğü 
Savı : 24310 

23 . 10 . 1963 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in yazılı sorusunun 
cevaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 23 . 9 . 1963 gün ve 2781 - 7/ 
108/3743 sayılı yazılarına : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz
güneş tarafından Yüksek Başkanlıklarına hitaben 
sunulup, Bakanlığımıza tevdi buyurulan 23 Ey
lül 1963 tarihli soru önergesinde : 

«1. 20 Nisan 1963 günü Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsünde tertiplenen müsanıere ve bu müsa
merede okunan (İtin Ağası) başlıklı yazı dolayı-
siyle her hangi bir kovuşturma açılmış mıdır?. 
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2. Açılmışsa, bu kovuşturma lıalcıı hangi saf

hadadır?. 
3. Bir takipsizlik kararı verilmişse, bunun 

tarihi nedir?.» denilmekte ve sorunun Bakanlığı
mızca yazılı olarak cevaplandırılması talebedil-
m ektedir. 

Yazılı soru önergesinde bahis konusu edilen 
hususlarla ilgili mesele mahiyeti Çankırı Cumhu
riyet Savcılığından sorulmuş, alınan 28 . 9 . 1963 
gün ve 963/439 sayılı yazıda : 

1. 20 Nisan 1963 tarihinde, Çankırı Halk Si
nemasında Kız Sanat Enstitüsü tarafından ter
tiplenen müsamerede, Selma Yılmaz adlı bir öğ
rencinin, 26 Kasım 1962 gün ve 43 sayılı Zübük 
mecmuasında yayınlanan (İtin Ağası) başlıklı 
yazıyı, monolog şeklinde okuması olayının tahkik 
konusu yapılarak; müsamerenin, Enstitünün Kül
tür Kolunun yıllık çalışma programı gereğince 
düzenlendiği, tertip heyetine dâhil öğretmenlerin 
kurul kararı ile tavzif edilip, mezkûr monologun 
da görevli öğretmen marifetiyle öğrenciye ezber
letilerek sahneye konulduğu ve bu itibarla, fiilin 
tertip heyetine dâhil öğretmenlerin vazifelerinden 
münbais olup, vazifenin ifası sırasında ika edil
mesi* sebebiyle, sorumlular hakkında Memurin Mu-

24.10.1963 0 : 2 
lıakematı Kanununa göre gereği yapılmak üze
re, bu yönden tefrik edilen tahkikat evrakının 
15 . 4 . 1963 tarihinde Çankırı Valiliğine tevdi 
edilmiş bulunduğu; 

2. Diğer taraftan, monologu okuyan öğrenci 
hakkında, Cumhurbaşkanının gıyabında hakaret, 
Hükümetin mânevi şahsiyetini ve Devletin askerî 
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçundan do
layı hazırlık tahkikatı yapılarak, Türk Ceza Ka
nununun 160/2 maddesi hükmüne tevfikan taki
bat icrası«için Bakanlığımızdan izin talebedildi-
ği, ancak takibat yapılmasına mahal görülmemesi 
sebebiyle, sanık hakkında 2 . 7 . 1963 gün ve 963/ 
411 - 331 sayı ile takipsizlik kararı verildiği bildi
rilmiş; Bakanlığımızda mevcut bu konu ile ilgili 
dosyanın tetkikinde de : 9 . 11 . 1948 doğumlu 
olup, işlediği suçun farik ve mümeyyizi bulunmı-
yaıı sanık öğrenci Selma Yılmaz hakkında, hâdise
nin cereyan tarzı da göz önünde bulundurularak, 
takibat yapılmasına izin verilmediği anlaşılmış
tır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulınası arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

• • <+m*ı > • 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştı!'.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkayşı 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Oelâl Tevök Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

: 185 
: 80 
. 78 

1 
1 

101 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Ilalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
CeMl Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 

Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekii 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoglu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

% [Reddeden] 
SAMSUN 

Cahit Tok göz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoylu 
Ziya önder 
fTu 1 Osi Söy|e ııt ez«>£ 1 u 

TEKİRDAĞ 
Sel ânı i üren 

TRABZON 
Yusuf Deınirdîijî 

URFA 
Rsat M alım ut K ;ı t; 11< ı; -1 

VAN 
Faruk Tşık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
AMf Eyidoğan 
Tevfik İnci 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katılmıyanlar] 
TABÎ! ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah~ Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıt!kı Ulay . 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arakan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uejagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Haltit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürtkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birand 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOOAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuîunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA 8E 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Burhanetfcin Ulu§ 
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Eskişehir 
Tlakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

1 

4 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 14 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt eoğunlıı'k 'sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya 'katılmayanlar : 105 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifaıt Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haean Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğhı 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

edenler] 
Bcrcj Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa. Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit, Alpi'skender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakui't 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
öımer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
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[Oya kabılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai OTCan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
flıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sa)bit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIM 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMUŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL § 
Talip Ozdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Meflımet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Eukut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumruhı 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevart Açıkalm 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

» • « 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tas ansının 15 nci maddesine verilen oylasın sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 77 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katîlonıy anlar : 104 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran okkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroglu 
Rifat Etiker 

ANTALYA 
Mehmet llküçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Saarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Etlıern Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Berq Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
îzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm! Üren 

TRABZON 
Yusuf D emir d ağ 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
İZMİR 

Ömer Lûtt'i Bozealı 
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[Oya katıbmyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Eraanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüraeş 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal i 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim HaneıoğTu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata(B.) 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Cağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Lmıen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali't Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu ( t Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

i Refik Ulusoy 
i MARDİN 

Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

i ORDU 
Eşref Ayhan 

yelikler] 
I Samsun 1 

1 Yekûn i 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceıııalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Burhanettin Uluç 

*>•« 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 23 ncü maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet JÛkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 7 8 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 103 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi. Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

Nurullah Esat Sümer 
Ber<j Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapan] ı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergüı. 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
VAN 

Faruk Işık 
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[Oya kaklmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuııer 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai OrKan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Safbit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Saırrkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(B§k. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 
Rasim Giray, 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit- Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

ÎZMÎR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cenıalettin Bulak 
Fethi Tcvetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı, Gerger 

UŞAK 
Kâmil Çoşkunoğhı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Burhanettin Uluç 

Eskişehir 
Hakkârli 
îstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

»>-•«<« 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısının 32 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : S 5 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : l 

Oya katıîmıyanlar : 95 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
P'ahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tmujkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevi'ik: Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BÎNOÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Bankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynufesa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Ökyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherîoğlu 

edenler} 
Ethem Menemencioğltı 
Ben| Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdenıli 

KARS 
Turgut Göle 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deanirdağ 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğun 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
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[Oya katılmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yudakuler 

ADANA 
•Galip Avşar 
Saıkıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hnncıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
SaJbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 I Samsun 1 
Hakkâri 1 —— 
İstanbul 1 Yekûn 4 





Cumhuriyet Senatomu 
GÜNDEMI 

YÜZ YİRMİÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1963 Perşembe 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/217) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Danıştay Birinci Başkanlığı
nın ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla

ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaa
tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracat devre
sinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/226) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'in, Bakanlık üst kademe memurla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/228) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, İçişleri Bakanının C. H. P. toplantı
sında yaptığı açıklamalara dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/229) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, müebbet mahkûm Dr. 
Zeki Erataman'a dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Yassıada mahkûmların
dan Halis Öztürk'ün Kayseri'den Ağrı'ya nakli-
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/231) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanının hükümlü Celâl Bayar'ı ziyareti
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/232) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, sabit birliklerin tayin be
dellerine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/233) 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Nedim Evliya'nın, karayolu ile biribirine bağlı 
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür

kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 2/273;. C. Senatosu 2/99) (S. Sayısı : 324) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 

X 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
yısı : 303) [Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 
1/307) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1963] 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/342; C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı : 313) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] (Ret) 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/557; C. Senatosu 1/310) (S. Sayısı : 317) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

X 3. — 1963 yjılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/556; C. Senatosu 1/309) (S. Sa
yısı: 318) [Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce

zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/206; C. Senato
su 2/89) (S. Sayısı : 311) [Birinci görüşme ta
rihi : 15 . 10 . 1963; B: 121] 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/202; C. Senatosu 1/285) 
(S. Sayısı : 309) [Dağıtma tarihi :3 . 10 . 1963] 

X 2. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/412; C. Senatosu 
1/298) (S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 
14 . 10 . 1963] 

X 3. — Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 
1/284) (S. Sayısı : 321) [Dağıtma tarihi : 
14 . 10 . 1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın-
Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350; C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı : 
322) [Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm cezasının müebbet ağır 
hapse çevrilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

rakoru (M. Meclisi 3 /56 ; C. Senatosu 2 /91) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 99) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 628 - 2894 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Ömer As
lan (Arslan) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile. bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 3 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13, 27 . 6 . 1963 tarihli 95 ve 103 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 99) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 22 . 10 . 1963 
Esas No. :. 2/91 
Karar No. : 95 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 4 . 1959 tarihinde Mehmet Baki Türkmen'in taammüt ve kan gütme saiki ile öldürmekten 
sanık, ve nüfus sicilinde Gaziantep ilinin Nizip ilçesine bağlı Acemi köyü 16 hane, 21/1 cilt ve 173 
sayfada kayıtlı Mehmetoğlu Safiya'dan doğma 1931 doğumlu rençber, bekâr, cahil, sabıkasız 
Ömer Aslan (Arslan) m hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 10 ncu 
fıkraları gereğince ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair^ Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinin 
28 . 11 . 1960 tarihli esas 959/228, karar 960/295 sayılı hüküm Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Dai
resinin 5 . 12 . 1961 tarihli ve esas 961/1975 karar 3339 sayılı ilâmı ile kesinleşmiş bulunduğun
dan bahisle Millet Meclisi Genel Kurulunun 13, 27 Haziran 1963 tarihli 95 ve 103- ncü birleşimlerin
de Millet Meclisi Adalet Komisyonunca kabul edilen kanun metni aynen kabul edilmiş bulunmakla 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1 Temmuz 1963 günlü havalesi üzerine komisyonumuzda yu-
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karda bahsi geçen mahkûmiyet tasdik kararları ile ilişikleri Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru ve Genel Kurulun kabul ettiği kanun metni tetkik ve müzakere olundu : 

Ömer Aslan'ın öz kardeşi Kadri Arslan'm Halis Türkmen ve Mehmet Baki Türkmen öldürmek 
ve öldürmeye azmettirmek fiil ve hareketleri kan gütme ve fiilin ika edildiği mahal ve şartlar 
taammüt olarak kabul edildiği komisyonumuzca tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, kararın İdama müncer olah kan gütme mucip sebebiyle birlikte öldürme fiilinin ikaî 
şekli komisyonca taammüt olarak kabul olunmadığı cihetle, ölüm cezasının müebbet ağır hapse 
çevrilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kıbul edilmiş olunan 
ölüm eezasmın yerine getirilmesine mütedair karan kapsıyan kanun teklifinin 1 nci maddesi bu 
esasa uygun değiştirilmiştir. 

Bu kanun teklifin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin nihayete ermesine raporun 
yazıldığı 22 Ekim 1963 tarihi dâhil ancak 8 gün kalmıştır bu hususta dikkate alınmak suretiyle 
raporun Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına delâletleri ricası ile Yüksek Başkanlığa arzı ka
rarlaştırılmıştır. 

Başkan 
Bursa 

§. Kayalar 

Avdın 
0. S. Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
8. Öggûr 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E, Çağa 

imzada bulunamadı. 
Ordu 

Z. Kumrulu 
imzada bulunamadı. 

Bu kanunda Sözeü 
Aydın 

F. Turhangü 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci,Ceza Daire
sinin 5 . 12.. 1961 tarihli ve esas 1961/1975, 
karar 3339 sayılı ilâmiyle kesinleşen Gaziantep 
Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 11 . 1960 tarihli 
ve esas 959/228, karar 960/295 sayılı büteniyle 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 
10 ncu fıkraları gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan ve sicil nüfusta Gazian
tep - Nizip ilçesinin Acemi köyü hane 16, cilt 
21/1 ve sayfa 173 te kayıtlı Mehmedoğlu ve 
Safıya'dan doğma 1931 doğumlu Ömer Aslan 
(Arslan) hakkındaki işbu ölüm cezasının yeri
ne getirilmesinle karar verilmiştir, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakam 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm eezasmın 
müebbet ağır hapse çevrilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 5 . 12 . 1961 tarihli ve esas 1961/1975, 
karar 3339 sayılı ilâmiyle kesinleşen Gaziantep 
Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 11 . 1960 tarihli 
ve esas 959/328, karar 960/295 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450 nçi maddesinin 4 ve 
10 ncu fıkraları gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan ve sicil nüfusta Gazian
tep - Nizip ilçesinin Acemi köyü hane 16, cilt 
21/1 ve sayfa 173 te kayıtlı Mehmedoğlu ve 
Safıya'dan doğma 1931 doğumlu Ömer Aslan 
(Arslan) hakkındaki işbu ölüm cezasının mü
ebbet ağır bapşe çevrilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

...Mu.. tmm&ı 
C. Senatosu ( S. Sayısı : 325 ) 


